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Alto atstovai SOVIETU MOKSLININKAS RAGINA
TOKIJO. — Japonijos vyriausybei nutarus nusileisti Ame

rikos reikalavimams ir sumažinti savo tekstilės eksportus Į Ame
riką, Japonijoje kilo kova tarp tekstilės pramonės ir vyriausybės. 
Politinės partijos svarsto, kaip išnaudoti tekstilės ginčą savo po
litiniams tikslams. Tekstilės gamintojai labai nusistatę prieš 
japonų vyriausybės nuolaidas Amerikai. Tekstilės darbininkai 
jau surengė kelis protestų žygius prieš Ameriką ir Japonijos vy
riausybę, kuri ketina nusileisti Amerikai.

Kaip žinoma, prezidento Nixo
no vyriausybė pagrasino Įvesti 
nuo lapkričio 15 d. tekstilės im
portų kvotas. Japonijoje gami
namos medžiagos užplūdo Ame
rikos rinką ir pakenkė pačios 
Amerikos tekstilės pramonei, ku
ri yra sukoncentruota pietinėse 
valstijose. Japonijos vyriausy
bė, spaudžiama Amerikos, paža
dėjo sumažinti savo eksportus, 
tačiau atsidūrė nemalonioje pa
dėtyje prieš savo1 tekstilės pra
monės 1.7 milijonus darbininkų.

Japonija pernai eksportavo 
Įvairių medžiagų už 2.3 bilijonus 
dolerių, apie vieną ketvirtadali 
— i Amerika už 557 mil. dol. 
ši suma yra 23 milijonais dol. 
didesnė už tekstilės exportus Į 
Ameriką 1969 metais. Japonija 
iš Amerikos Įsivežė tik 16 mil. 
vertės tekstilės medžiagų. Ame
rikoje tekstilėje dirba 2.3 mi
lijonai darbininkų. Japonai gal
voja, kad prezidentas Nixonas 
prieš ’ rinkimus nori laimėti tų 
darbininkų simpatijos, ypač, kad 
didelė jų dauguma yra pietinėse 
valstijose. . ..

Japonijos tekstilės pramonė 
nurodo, kad iš visti Amerikos 
tekstilės importų, tik 23% teks
tilės ateina iš Japonijos. V. Vo
kietija sudaro 20% Amerikos 
tekstilės importų, tačiau Ame
rikai esą patogiau paspausti Ja
poniją, Hong Kongą ar Korėją, 
negu Vakarų Vokietiją. Ame
rikos tekstilės pramonė paga
minanti, tik 10% Amerikoje su
naudojamų tekstilės medžiagų. 
Amerika turinti pirkti medžia
gas užsienyje ir ji tai daranti. 
Kodėl, tad, jai nepirkti iš Japo
nijos, klausia japonų tekstilės 
gamintojai?

- W

Piešinys iš Čikagos miesto gaisro, kurio 100 metu sukaktis yra spalio 8 d. 
Gaisras prasidėjo ponios O'Leary karvės tvarte, kai karvė paspyrė žibali
nę lempą. Kiti tvirtina, kad gaisrą pradėjo prisigėręs valkata, užmigęs su 

pypke rankoje.

VIS MAŽIAU KANDIDATU Į KUNIGUS
VATIKANAS. — Romoje vykstant katalikų?vyskupų sino- 

“Civilita Cattolica” paskelbė nera-

Nebus debatų dėl : 
Viduriniųjų Rytų 
NEW YRKAS. — Egipto už

sienio reikalų ministeris Riad 
Jungtinėse Tautose pareiškė, kad 
Egiptas šioje sesijoje nereika-| 
lauš specialių debatų Vidurinių f 
Rytų konfliktui svarstyti. Egip
tas palauks rezultatų specialios
Afrikos šalių komisijos, kuri dui, jėzuitų ordino žurnalas 
lankysis Viduriniuose Rytuose minančių žinių apie katalikų kunigų skaičiaus mažėjimą. Tėvas 
vadovaujama Senagalio prezi-1 Giuseppe. Di Rosa, žinomas sociologas, sako, kad kunigų skar
dento Leopoldo Sedaro. Debatų čiaus mažėjimas nerištinas su kunigų, celibatu, apie kurį kyla tiek 
nebuvimas laikomas noru duo-idaug ginčų katalikų pasaulyje. Celibatas nesąs svarbiausia ku- 
ti valstybės sekretoriui Rogers nigų mažėjimo priežastis. Daug didesnės priežastys esančios: 
daugiau laiko pravesti diploma-1 nukrypimas nuo dvasinio gyvenimo, tikėjimo krizė, sumažėjimas 
tinę iniciatyvą siekiant Suezo ’ 
kanalo atidarymo.

Egipto ministeris pakartojo, 
kad Egiptas atmeta derybas dėl 
kanalo atidarymo, jei Izraelis iš 
anksto nesutiks su savo okupaci
nės kariuomenės atitraukimu iš 
Sinajaus. Izraelis turis sutikti 
su atitraukimo principu. Bet ku
ris. dalinis susitarimas dėl ka
nalo ir dalinis Izraelio jėgų ati
traukimas nuo kanalo turi bū
ti sujungtas su principiniu suti
kimu atsitraukti iš visų arabų 
žemių.

pagarbos kunigams, iškėlimas lytinio palaidumo ir jaunų dva
siškių, pasinešimas Į politinius ir socialinius darbus.

Lietuvos ežeru

Sovietai plečia 
dujų pramonę

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje pradėti eksploatuoti nauji 
dujų šaltiniai pietiniame Urale, 
netoli Orenburg© miesto. Iš šių 
dujų laukų dujos neužilgo bus 
siunčiamos dideliais vamzdžiais 
Į Italiją, Vakarų Vokietiją ir 
Prancūziją. Vokietijoje jau ga
minami didelio diametro vamz
džiai, už kuriuos sovietai atsi
lygins dujomis.

“Tassas” skelbia, kad Oren- mės kunigų skaičiaus mažėjimui, 
burgo laukų dujos yra turtin- nurodo, kad ir protestantų šaly- 
gos Įvairiomis cheminėmis me- se dvasiškių skaičius mažėja.

Švedijoje, Anglijoje, Olandijo
je, Vokietijoje ir Šveicarijoje 
jaunų vyrų susidomėjimas ku
nigyste yra vis mažesnis ir vis 
mažiau atsiranda kandidatų Į 
pastorius.

Jėzuitų žurnalas atidengia, 
kad Amerikoje kandidatų Į ku
nigystę skaičius sumažėjo iš bu
vusių 1965 metais 48,146 iki per
nai metais buvusių 23,822. Ita
lijoje kandidatų Į kunigus skai
čius sumažėjo mažiausiai, ta

čiau irgi nukrito iš 9,387 iki 8,- 
551. Daug didesnis nukritimas 
esąs Ispanįjoje, kunigų kandi
datų nukrito iš 7,903 iki 3,932. 
Prancūzijoje, Belgijoje klieri

kų skaičius sumažėjo daugiau 
kaip per pusę.

Olandijoje pernai buvo Įšven
tinti keturi nauji kunigai, ka
da 1970 m. jų buvo 80. Per ket- 
veris metus seminarijos studen- I 
tu skaičius nukrito iš 2,070 iki 
719.

Geriausia katalikų kunigų 
prieauglio padėtis buvusi Mek
sikoje, tačiau kitose Pietų Ame
rikos šalyse kunigų skaičius ma
žėja. Brazilijoje per dvejis me
tus iš 12,000 katalikų kunigų iš 
pareigų pasitraukė tūkstantis.

Jėzuito žurnalas Įrodinėdamas, 
kad celibatas mažai teturi reikš-

VtlMUSIOS ŽRJfOS
Senatas pritarė preziden

to Nixono nutarimui atidėti fe* 
deralinių darbininkų algos pa* 
kėlimus.

Izraelio vyriausybė nutarė 
ištremti 18 Amerikos negrų, ku
rie pasivadinę žydais, norėjo Įsi
kurti Izraelyje. Vidaus reika
lų ministerija paskelbė, kad ne
grai išvežti atgal Į New Yorką, 
nes jie neturėjo iš ko pragy
venti Izraelyje.

Etiopijos imperatorius 
I Haile Selassie buvo iškilmingai 
sutiktas komunistinėje Kinijoje 
Jo garbei buvo suruoštas dide
lis banketas.

žinovo sukaktis
žymiam mokslininkui, geo

grafui, prof. dr. Kazimierui Bie- 
liukui okup. Lietuvoje š. m. rug
piūčio 26 d. sulaukus 70 m. am
žiaus, apie sukaktį terašė tik 
vienas kitas laikraštis ir nebuvo 
jokio minėjimo. Sukaktuvinin
ką rugp. 28 d. plačiau paminėjo 
Jonas Bulota “Komj. Tiesoje”.

K. Bieliukas, gimęs 1901 m. 
Vilkaviškio apskr., Paežerio v., 
Dugnų km., mokėsi Marijampo
lės gimnazijoje ir Kauno univer
sitete. Nuo 1932 m. jis pradėjo 
dirbti fizinės geografijos kated
roje. Apgynęs mokslinį darbą 
“Dovinės baseino, ežerai”, Bie
liukas gilino žinias Čekoslova
kijoje, keliavo po Europą, Bal
kanus. 1940 m. jis buvo išrink
tas Vilniaus universiteto profe
sorium ir paskirtas geograffijos 
katedros vedėju. Jis 1944 m. bu
vo ir Vilniaus universiteto rek
torium.

Mokslininkas laikomas Lie
tuvos ežerų žinovu. Jis yra pa
skelbęs netoli šimto mokslo dar
bų, šalia kitų — “Ežerotyros pa
grindai” (1961). K. Bieliuko pa
stangomis sistematingai išlei
džiamas “Geografijos metraš
tis”. (E)

džiagomis, iš kurių bus gamina 
mos trąšos ir kiti šalutiniai du 
jų produktai.

Kalifornijos gubernatorius 
Ronald Reagan su šeima išvyks
ta šiandien Į Japoniją. Jis per
duos premjerui Šato geriausius 
prezidento Nixono linkėjimus. Iš 
Japonijos gubernatorius dar 
vyks Į Taiwana, Singapūrą, Tai- 
landiją ir Pietinę Korėją.

< Prie š. Airijos ir Airijos 
respublikos sienos du teroristai 
susišaudė su britų kareiviais, 
kurie paleido šūvius Į kitą sie
nos pusę, kur slapstėsi du vyrai 
bandę susprogdinti kareivių sar
gybos pastatą.

Baltuose Rūmuose IŠLEISTI NORINČIUS IŠVAŽIUOTI
Alto pirmininkas Dr. Kazys 

Bobelis ir vicepirmininkas Dr. 
Kazys Šidlauskas spalio 6 die
ną buvo priimti Baltuose Rūmuo
se. Jiedu kalbėjosi su preziden
to Nixono patarėju George T. 
Bell ir užsienio reikalų sekreto
riaus pavaduotoju Roseland Den
nis Lietuvos diplomatinės tar
nybos tęstinumo ir dėl tolimes
nės Lietuvos reikalų reprezen
tacijos galimybių.

Pasikalbėjimo metu taip pat 
buvo paliestas Lietuvos paver
gimo klausimas artėjančioje 
tarptautinėje saugumo konferen
cijoje ir Simo Kudirkos klausi
mas. Platesnių informacijų šiais 
klausimais praneš vėliau.

Šių metų spalio 7 dieną abu 
Alto delegatai dalyvavo Ameri
kos Balso 20 metų veiklos sukak
ties minėjime, kuris Įvyko Wash
ington©, D. C., Mayflower 
būtyje.

Ukrainiečiai

vieš-

Eltą pasiekusios Australijos 
spaudos iškarpos teikia ukrai
niečių protesto, įvykusio ties so
vietų ambasada Canberroj, vaiz
dą. Demonstracija prie sovie
tus Įvyko š. m. rugsėjo 5 d.

Ukrainiečiai atvyko ne tik pa
čioje Canberroj e gyveną, bet ir 
Įsikūrę kituose Australijos mie
stuose: Melbourne, Sydney ir 
Newcastle. Apie 1,100 demons
trantų protestavo prieš Sovie
tų S-gos istoriko, ukrainieSii 
kilmės, Valentino Moroz nubau
dimą-devynerių metų priverčia
mo darbo stovykla bausme. Vie
nas demonstrantas net 16 va
landų buvo prisitvirtinęs rete
žiais prie medžio ties sovietų 
ambasada. Akmeniu buvo pa
taikyta Į ambasados vieną lan
gą.

Ukrainiečiai demonstracijos 
metu dalino skrajukes ir buvo 
atsigabenę plakatus. (E)

Siūlo boikotuoti
prancūzu prekes

DALLAS. — Pašto viršinin
kas Winton Blount, kalbėdamas

uostu streiką
c

WASHINGTONAS. — Bal
tieji Rūmai per spaudos sekre
torių paskelbė, kad prezidentas 
rengiasi pasinaudoti Taft-Hart- 
ley įstatymu ir nutraukti uos
tu darbininku streiką, kuris iš I apie narkotikus Amerikoje, pa-

* I • •Ramiojo vandenyno uostų per- reiškė, kad Amerikos žmonės tu- 
simetė į Atlanto ir Meksikos retų boikotuoti Prancūzijos pre- 
Įlankos uostus.

Šis Įstatymas duoda preziden- prisidėti prie kovos prieš nar
tui galią versti streikuojančius Į kotikus, kurių apie 80%, ypač 
darbininkus grįžti į darbą 80- 
čiai dienų, per tą laiką tęsiant 
toliau derybas su darbdaviais. 
Prezidento Įsikišimu daugiau 
nepatenkinti darbdaviai, kurie 
nesutinka pratęsti sename dar
bo kontrakte buvusių sąlygų — 
garantuotų metinių pajamų dar
bininkams.

♦ Pietų Vietname praėjusią 
savaitę žuvo 21 amerikietis ka
reivis.

kės, nes Prancūzija atsisakanti

heroino Į Ameriką patenka iš 
Prancūzijos. Turkija, kur dau
giausia pagaminama opiumo, rei
kalingo heroino gamybai, ben
dradarbiauja su Amerikos tei
singumo organais, tačiau Pran
cūzija — ne.

Amerikos ambasada tuojau 
pareiškė, kad Blount pažiūra ne
siderina su JAV vyriausybės, 
kuri yra dėkinga Prancūzijai už 
bendradarbiavimą, nuomone. 
Pridedama, kad Blount nebėra

sostinė - Kairas
KATRAS. — Arabų Respubli

kų Federacijos sostinė bus Kai
ras. Trijų arabų respublikų 
Egipto, Sirijos ir Libijos prezi
dentai svarsto toliau savo nau
jos federacijos planus. Pirmuoju 
federacijos prezidentu bus Egip
to Sadatas, o po dviejų metų jį 
pakeis iš eilės siras gen. Hafez 
al Assad arba Libijos premjeras 
pulkininkas el Quaddafi.

JAV kabineto narys, paštą pa
vertus pusiau privačia korpora
cija.

Prancūzija mažiau eksportuo
ja į Ameriką, negu Amerika — 
j Prancūziją. Įdomu, kad ne vy
nas ir kvepalai sudaro didžiausią 
prancūzų eksporto dalį, bet ge
ležies ir plieno gaminiai bei įvai
rios mašinos.

Vaizdas iš Didžiojo Čikagos gaisro, ku
ris įvyko 1871 m. spalio 8 diena. Či
kagoje tada gyveno 330,000 žmonių.

Gaisre žuvo 300 asmeny.

MASKVA. — “Naujienose” jau buvo rašyta apie sovietų moks
lininko, kovotojo už žmogaus teises, Andriejaus Zacharovo at
virą laišką Aukščiausiam Sovietui. Mokslininkas ragino sovietų 
valdžią išleisti žmones, kurie nori išvažiuoti į užsienį. Jis siūlė 
pakeisti Įstatymus ir nelaikyti norinčių išvažiuoti tėvynės išda
vikais. Vakar “New York Times” Įsidėjo pilną to Zacharovo 
laiško tekstą. Iš jo matyti, kad autorius savo išveižojimus pa
grindė ir Simo Kudirkos įvykiu. Zacharovas sako, kad vienintelis 
Kudirkos nusikaltimas buvo noras pasilikti užsienyje, o jis gavo 
už tai 10 metų kalėjimo už “tėvynės išdavimą” (kabutės Zacharo-. 
vo).

BRIUSELIS. — Nato valsty
bių buvęs sekretorius Manlio 
Brosio rengiasi važiuoti i Mas
kvą ir kitas Varšuvos pakto vals
tybes, kur jis pradės pasikalbė
jimus dėl abipusio kariuomenės 
jėgų sumažinimo Europoje. To
kio sumažinimo pageidaujanti 
Amerika prieš ateinančių metų 
prezidentinius rinkimus. Prieš 
sumažinimą ypač pasisakė Bri
tanija, Italija, Turkija ir Grai
kija, kurios galvoja, kad sovie
tai, sumažinę jėgas Centrinėje 
Europoje, jas gali padidinti pie
tiniame Europos fronte.

Georgijos žydų
MASKVA. — Sovietų, valdžia 

toliau laikosi savo politikos — 
neišleisti norinčių išvažiuoti sa
vo piliečių. Išimtis padaryta Ge
orgijos respublikos žydams. Jie 
buvo surengę kelias demonstra
cijas Maskvoje ir Tiflise ir da
bar jų išleidžiami didesni skai
čiai, negu kitų sovietii respubli
kų žydų.

Stebėtojai aiškina, kad išim
tis Georgijai padaryta todėl, kad 
tos respublikos žydai yra dau
giausia amatininkai ar darbinin
kai, jų tarpe mažiau aukštai iš
lavintų, sovietams reikalingų 
žmonių. Georgijoje gyvena apie 
52,000 žydų. Rugpiūčio ir rug
sėjo mėnesiais sovietai išleido 
po 50-60 šeimų, apie 400 asme
nų, kurie išvyko į Izraelį.

va-

Abbie Haffman 
pradėjo subręsti

NEW YORKAS. — Ypių
das Abbie Hoffman, pagarsėjęs 
Čikagos “Septynių” agitatorių 
teisme, matyt, ėmė senti ir keis
ti savo revoliucines pažiūras. Jis 
pasakė Drew universitete kalbą, 
kurioje ragino jaunus amerikie
čius registruotis rinkimų būsti
nėse ir bandyti pakeisti valdžią 
ne revoliucijos, bet demokratinių 
rinkimų būdu. Jis turįs viltį ir 
pasitikėjimą, kad socialinę ir 
politinę revoliuciją galima įvyk
dyti rinkimų keliu.

Hofmano pasikeitimas dar di
desnis jo išvaizdoje. Jis nusi
kirpo ilgus plaukus, nes ta ma
da tapusi “turtingųjų vaikų ma
da”, o ne socialinio protesto iš
raiška. Dabar visi filmų žvaigž
dės nešioja ilgus plaukus ir jie 
nebetekę prasmės. Todėl jis ža
dąs išvažiuoti iš Amerikos. Hoff- 
manas nepasakė, kur jis žada 
važiuoti, tačiau jis išreiškė ne
pasitenkinimą įvykiais Ameri
koje. Rock muzika tapusi pras
ta, narkotikai — netikę. Hoff- 
manas turi dviejų mėnesių duk-

Zacharovas savo laiške Aukš
čiausiam Sovietui sako, kad pa
skutinių mėnesių teismai Sovie
tų Sąjungoje primena mums tra
giškus konfliktus, kurie laukia 
piliečių norinčių išvažiuoti ir ap
sigyventi kitose šalyse, primena 
ir eilę legalių, socialinių, psi
chologinių ir politinių problemų. 
Sovietų piliečiai žydai ir kitų 
tautybių žmonės: rusai, ukrai
niečiai, vokiečiai, armėnai, lie
tuviai, latviai, estai ir meškitur- 
kai bei kiti, kurie bandė gauti 
leidimą išvažiuoti, pamatė, kad 
jų gyvenimas pasidarė kančia, 
ištisų metų eiles laukiant ir gau
nant nepagrįstą prašymo atme
timą.

Negalima-nesirūpinti tais, ku
rie netekę vilties išvykti Įsta
tymų ribose, nutaria sulaužyti 
įstatymus vienu būdu ar kitu. 
Daug tų žmonių buvo nuteisti il
giems metams kalėti stovyklose 
ar kalėjimuose arba buvo pa
smerkti priverstino psichiatrinio 
gydymo baisenybėms tokiose li
goninėse kaip speciali psichiatri
nė Dnepropetrovsko ligoninė.

Toliau Zacharovas, priminęs
1970 metų gruodžio mėn. Le
ningrade įvykusi teismą, kuria
me du žmonės buvo gavę mir
ties bausmę, kuri vėliau buvo 
pakeista, prieina prie Simo Ku
dirkos, jis rašo: “Gegužės mėn.
1971 m. lietuvis Simas Kudirka, 
kurio vienintelė kaltė buvo ban
dymas pasilikti užsienyje savo 
kelionėje i užjūrius buvo Vil
niaus teismo nuteistas 10 metu 
kalėjimo bausme. Jis peršoko 
į vieną Amerikos karo laivą, bet 
buvo sugrąžintas ir nuteistas už 
“tėvynės išdavimą”.

Laisvė emigruoti, kuria iš tie
sų pasinaudotų tik nedidelis 
žmonių skaičius, yra pagrindinė 
dvasinės laisvės sąlyga. Laisva 
šalis negali būti kaip narvas, 
nors jis būtų ir paauksuotas ir 
aprūpintas materialiniais daly
kais, aiškina Zacharovas.

Baigdamas savo laišką, Zacha
rovas siūlo pakeisti kriminalinį 
kodeksą, kuris kalba apie “vals
tybės išdavimą”, taip, kad jis 
nebūtų taikomas taip plačiai, 
kaip paskutiniai teismai parodė. 
Toliau Zacharovas reikalauja 
duoti amnestiją visiems tiems 
piliečiams, kurie buvo nuteisti 
dėl bandymų pabėgti.

♦ Britanijos darbo partija 
reikalauja sumažinti Europoje 
laikomas Vakaru ir Rytų ka
riuomenės jėgas. Partija ragi
na Vakarų vyriausybes nesiprie
šinti Europos saugumo konfe
rencijai.

♦ Į Pakistano prezidentūros 
sodą piktadariai prileido nuodin
gų gyvačių. Trys gyvačių ža
vėtojai dvi dienas gaudė kobras, 
kol visas išgaudė. Sode Įvyko 
prezidento sūnaus sutuoktuvės.

terj. Jis Įeisiąs laiką keisdamas 
jos vystyklus ir rašydamas nau
ją knygą.



DU DIDŽIAUSI GAISRAI AMERIKOJ
Prieš Šimtą metų spalio 8 d. sudegė

i Chicaga ir Peshtiga
Retai, jei bendrai kada yralmai priminė parako statines, 

pttsitaik^, kad tą pačią dieną kur tik vienos kibirkšties terei-
ivyktų ne labai toli nuo vienas 
kito du dideli gaisrai, kuriuo-, 
se žuvo šimtai ir tūkstančiai 
žmonių. Taip atsitiko 1871 me
tą spalio 8 dieną (sekmadienį) 
Chicagoje ir prie Green Bay, 
Wtsconsine, esančiame kelių 
tūkstančių gyventojų mieste
lyje Peshtigo.

Chicagoje žuvo apie 300 žmo
nių, bet apie Chicagos gaisrą 
buvo pilna ne vien Amerikos, 
bet ir viso pasaulio spauda, 
kuomet beveik nepastebėtas 
praėjo siaubingiausias Pesh
tigo gaisras, pareikalavęs dau 
giau kaip 1200 žmonių gyvy
bių. 4 .

Tie gaisrai priskaitonri prie 
didžiųjų Amerikos nelaimių, 
už kurias bėra buvę dvi dides
nės nelaimės, bet ne nuo ug
nies. Būtent, uraganas Galves- 
tone, Teas, 1900 metais pra
žudė apie 5,000 žmonių ir tva
ne Johnstown, Pa., 1889 metais 
žuvo apie 2.200 žmonių.

' DIDYSIS CHICAGOS 
GAISRAS

Sekmadieni, 1871 m. spalio 
8 d. 350,000 Chicagos miesto gy 
ventojų gėrėjosi gražia saulėta 
rudens diena, nors saulės tą 
vasarą jie turėjo daugiau nei 
norėjo, nes per ištisus 3 mėne
sius mieste nepalijo nė vieno 
lašo lietaus. Visa gamta buvo 
pirm laiko parudavusi ir su
džiūvusi. Miesto mediniai na- 

ė " Prof. Vaclovo Biržiškos ;
SENŲJŲ LIETUVIŠKU

,Ž KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o .antrajame 226 pusi. L 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 84.90, 

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

NAUJIENOS \
1739 So. Halsted Street,. - - Chicago 8, HEr^is i 

k?. ~ "-■■■■i- i i -;, ;. • g ■Į-Jr-r
-.'-r. ir:. y

GEROS DOVANOS !
lies knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra,, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais, tik ;$2JD0

Dr. A. X Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. . Vietoje $2.00 dabar 
tik------------------- -------------- _---------------------------------------  $1 50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus cek| arba 
money ordeH-

NAUJIENO Š,
1739 KO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

i-------------- -  - -• - - -_____________________________i—_____ - u-____ —— - • f

POEZIJOS VEIKALAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų sieki —
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

Lazdynui išskleisti mažuti, deimantu Spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklas. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Bulky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psl. $0.75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. S2.00.
1L Alė Rūta . Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.
14. Batys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 pst, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 76 psl.. SL00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolts, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago. III. 60668
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kėjo...
Miestas rimtą perspėjimą 

jau turėjo prieš savaitę laiko; 
rugsėjo 30 plieną šešioliktoj 
gatvėj arti State Street sudegė 
didžiuliai sandėliai su $600,000 
nuostoliu. Keliose vietose bu
vo kilę gaisrai, bet gaisrinin
kams vis pavykdavo laiku at
skubėti ir užgesinti.

šeštadienio vakarą, spalio 7 
d. pora valandų prieš vidur
naktį staiga gaisro aliarmas 
sukėlė į kojas vieną miesto cen 
iro gaisrinę. Kol su arklių ve
žimais atskubėjo, gaisras Ca
nal gatvėje tarp Jackson ir Van 
Buren jau buvo vieną įmonę 
sudeginęs ir į gretimus pastatus 
persimetęs. Po 16 valandų at
kaklios kovos su ugnimi pasi
sekė gaisra sukontroliuoti, ta
čiau keturi ketvirtainiai blo
kai buvo sunaikinti. Taip atė
jo sekmadienio, spalio 8 dienos 
vakaro 8:45 valanda kai iš Mrs. 
O'Leary karvės tvarto staiga 
pasirodė liepsnos, kurios šie
nui užsidegus iškilo aukštyn 
dideliu ugnies ir dūmų debe
siu. Taip prasidėjo didysis Chi
cagos gaisras, kurį tik po dvie 
jų dienų, spalio 10 d. staiga už
ėjęs smarkiausias lietus užge
sino, bet tik po to, kai visi pa-’ 
statai dešimties ketvirtainių ki 
lometrų plote pavirto pelenais 
ir nuodėguliais, padaryta virš 
200 milijonų dolerių nuostolių, 
90.000 žmonių liko be pastogės

Visuotinis chaosas, siautęs pragaištingojo Chicagos gaisro metu 1871 m. spalio 8 dieną, buvo gra
fiškai pavaizduotas dailininko Frank Leslie 18 dieng po gaisro praėjus. Panikos apimti gyven
tojai ties Sherman House skubina bėgti kur įmanydami, nešdami su savim senus, sergančius ir 

bejėgius, ir būtiniausią mantą bei šeimos brangenybes.
Čikagos Istorijos draugijos foto

ir 300 čikagiečių žuvo liepsno
se.

Tą sekmadienio naktį audra 
virtęs gaisras persimetė kita
pus Chicagos upės ir apie 1:30 
valandą pirmadienio rytą visa
me miesto centre nebeliko nė 
vieno namo. Per pirmadienio 
dieną ugnis nusivarė iki pat 
šiauriausios miesto ribos — 
Fullerton Street.

Nors pakilęs vėjas pūtė ne 
daugiau kaip 30 mylių per va
landą, tačiau pats gaisras su
kėlė tokią smarkią audrą, kad 
vėjas su savim lakino ištisas 
degančias namų dalis ir par
kuose išdėstvtus suolus...

šiandien po 100 meti] Chica
gos miestas skaitomas vienu iš 
didžiausių ir turtingiausių mies 
tų pasaulyje.
LAIŠKAS APIE CHICAGOS 

GAISRĄ
Apie Chicagos didįjį gaisrą 

ir žmonių pergy venimus isto
rijų yra be skaičiaus, rašo The 
New World, bet labai mažai 
jų išliko kaip buvo orginaliai 
užrašytos. Perspausdintame vie 
nos mokytojos italės, Giovan
na (Joana) Marshal laiške vie
nam Kurijos kardinolui Romo
je iš 1871 m. lapkričio 20 d. ra-, 
soma:

“Aš gyvenau Northsidėje ir 
dėlto esu viena iš nukentėjusių. 
Spalio 8 dieną aš netekau nei 
stogo, nei drabužių, nei nieko, 
iš ko gyventi, dėlto kad ir ma
no mokiniai turėjo tą pačią 
patirtį kaip\aš. Per ištisas dvi 
dienas as buvau praradusi sa
vo sūnų. Porą valandti po pu
siaunakčio jis išėjo padėti gel
bėti prekes krautuvės, kurioje 
jis tarnavo, ir kada šeštą va
landą ryto grįžo namo, jis ne
berado nieko daugiau kaip 
vien krūvas teberūkstančiu 
griuvėsių. Kuomet aš gedavau 
jo, manydama, kad yra žuvęs 
liepsnose, jis, tos pačios bai
mės apimtas, savo motinos 
raudojo...

Šis miestas sukėlė mano vi
sišką admiraciją. Tiltai, tune
liai, geležinkelių linijos jun
gia beveik su visu pasauliu, lai 
vininkystė klesti, kataliku ir 
protestonų bažnyčios ir kiti 
pastatai liudija, kad čia gyve
na veiklūs ir inteligentiški žmo 
nės...

Spalio 8 dieną turtingieji ly
giai kaip ir beturčiai buvo ly
giai užuojautos verti, bet gal
būt turtingieji jos daugiau nu
sipelnė. Mirtinai išblyškę visų 
veidai aiškiai rodė: jų turtai 
žuvę, jų bizniai sunaikinti; vi
si bankai be jokios išimties žu
vo liepsnose, taip kad visi ma 
nė, kad žuvo visos jų sutaupos.

Nors kituose kraštuose dau
gelis bankininkų būtų galbūt 
pasinaudoję proga ir paskelbę 
bankrotą. Chicagos bankai, 
priešingai, jau sekančią dieną 
paskell>ė savo naujus adresus 
ir paskelbė pasiruošę išmokėti. 
Tatai sukėlė pasitikėjimą ir su-! 
stiprino žmonių dvasią. Iš ki
tos vėl pusės kiekvienas pilie
tis. pasišventęs bizniui, stve
ri \i biznai su padvigubinta

energija ir ryžtu. Nuo gaisro 
išlikę pavieniai pastatai buvo 
paversti bizniavimo vietomis; 
žodžiu, tokia katastrofa būtų 
kiekvieną kitą kraštą perbloš- 
kusi, o šį (kraštą) tik paskati
no, ir šis miestas (Chicaga) 
visas griuvėsiuose, jau dirba ir 
žada atsistatyti daug gražesnis 
ir klestintis negu iki šiol buvęs’’. 

i PESHTIGO BUA’O GIRIŲ 
APSUPTAS 

t

Apie vidurnaktį 1871 metų 
spalio 8 d. Wisconsino šiaurės 
rytinė dalis paskendo liepsno
se.

Wisconsino miškų gaisras 
kilo begalinėse pušų giriose, 
kurios iš visų pusių supo pasi
turinčiai gyvenantį, apie 2,200 
gyventojų turėjusį kaimą — 
miestelį Peshtigo, kurs valan 
dos bėgyje neteko daugiau kaip 
pusės visų savo gyventojų, kai 
liepsnų jūra, greičiau negu 
žmogus gali nujoti raitas nak
ties metu apsiautė šią gyven
vietę.

Gaisras prasidėjo iš mažens 
dieną kitą anksčiau. Kuri lai
ką oras buvo ramus bė vėjo, tad 
gaisrai laikėsi vietoje, tik dū
mai sklido po mišką ir po žmo- 
nių gyvenamas vietoves. Mažų 
gaisrų buvo abiejose Green 
Bay Įlankos pusėse; žmonės 
buvo apsipratę ir dėlto nesijau
dino.

Tik spalio 8 dieną sekmadie
nį popiet staiga iš pietvakarių: 
pakilo smarkus vėjas, greit 
pavirsdamas tikra audra. Miš
kų gaisrų liepsnos, smarkaus 
vėjo paskatintos, ėmė su neap
sakomu greitumu ryti oro de
guonį ir šuoliais su vėju bėgti; 
greit pavieniai gaisrai išsiplėtė, 
susiliejo į vieną bendrą didžiu-, 
lę liepsnos jūrą.

Pirmoji liepsnos auka buvo 
Sugar Bush žmonių sodyba. Vi
si, kas tik namie buvo ir laiku 
neišbėgo, o užtruko norėdami 
išgelbėti savo namus, žuvo 
liepsnų bangose.

Tą pati sekmadienį vakarop 
Pėshtigo gyventojai jautėsi 
kaip ir bet kurį šventvakari: 
daugumas geležinkelių staty
mo darbininkų ir “hnhberdže- 
kių” jau buvo pilnai nusigėrę, 
o gerbiamieji piliečiai kaip 9 
valandą nuėjo gulti. Kaip tik 
tuo metu miestelio pietvaka
riuose pasirodė milžiniški lieps 
nos liežuviai. Vėjo audros ne
šamos degančios anglys kaip 
lietus ar kruša pasipylė ant 
miestelio namų stogų, o vėjas 
padidėjo tiek, kad žmogui gat
vėje pasidarė sunku bepasto
vėti.

Daugelis mirties pavojų pa
juto tik kai namai aplinkui pa
skendo liepsnose. Daugumas 
bandė bėgti gelbėtis pro mies
telį plaukiančio] Peshtigo upėj, 
bet daug žmonių krito per ke
lis žingsnius nuo upės, nepajė
gę upę pasiekti. Daugelis pa
virto pelenais kartu su savo na
mais. nespėję nė išbėgti; kiti 
žuvo pasitaikę miškuose, kai 
kurie per girias vedančiuose 
vieškeliuose.

Per pusę valandos, o kiti tvir

tina, kad per dešimtį minučių 
nuo to kaip pirmieji pastatai 
užsidegė, visas kaimas — mies 
telis buvo liepsnose.

Net Peshtigo upė pasidarė 
nebesaugi. V iršum vandens 
laikomos galvos svilo nuo karš 
čio ir dėl dūmų ir deguonio trū 
kuino pasidarė sunku kvėpuo
ti. Kepantį karštį švelninti ir
nuo degančių 
padėjo nuolat

kritulių gintis rų skiautėmis dangstydamie- 
vandenyje drė-Įsi... J. Pr.

Spalio 8 dieną sukanka 100 mėty nuo Didžiojo Čikagos gaisro, kuris tęsėsi tris dienas, sunaikindamas miesto 
, centrą. Gaisre žuvo 300 žmonių. - -- - - - ------- —

fer E Beads, to
maturity of 5 years, 10 mouths (4% 
the first year). That extra 
payable as a beaus -at maturity, 
appEes to all Bonds issued since 
June If 1970 . with a comparable

-The Payroll Savings Han. A great 
way to save a Ettie here, a Rttae there 
and end up ridi a bankrofi.

BoocJr safe. K lost. RtoJe-t, er
we replace thesx, When seeded, they esą be *
erdred at yoūr baask. Tax may be d^rred * *
uBtl redesapdoBu And abrxys Xu ’

• Bonds are a psced

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608

Brighton Parkas
Lietuvių Moterų Klubo 

susirinkimas
Praeitasis Brighton Parko 

Lietuvių Moterų Klubo susirin
kimas įvyko rugsėjo mėn. 9 d. 
Hollywood Inn. Susirinkime 
buvo pagerbtos dvi įnirusios 

kinami ir ant galvos ir veido 
dedami skudurai. Daug žmo
nių ir upėjo žuvo, vieni kam
šatyje patekę Į gilias sietuvas, 
kiti nublokšti per upę plaukian 
čių gyvulių, dar kiti patekę į 
upe plukdomas malkas...

“Aš nieko kito nemačiau kai 
tik liepsnas”, rašė iš gaisro iš
likęs vietos kunigas Perin. 
“Namai, medžiai ir pats oras 
liepsnojo. Viršum savo galvos 
ir kiek tik akys galėjo užmaty- 
ti, nieko kito nemačiau kai 
vien visą firmamentą apgau
busius milžiniškus liepsnų vo
lus”.

Gaisras truko tą visą naktį. 
Sekantį rytą apsiniaukė ir pra
dėjo lyti ir lietus užgesino gais
rus. Pradėjo į Peshtigo grįžti 
gyvi likusieji. Vieni buvo apsi
rengę. Kiti naktiniuose marš
kiniuose, tretieji visiškai nuo
gi apdegusių suplyšusių apda-

NAUJIENOS 

nar$s _ Marcella Langis’ir 
Anna Bartkus. Klubas jų šei
moms išreiškė gilią užuojautą.

Komisija kuri surengė liepos 
25 dienos pikniką — Bernice 
Žemgulis, Helen Vengeliaus- 
kas ir Mrs. M. Gurskis pranešc, 
kad iš pikniko liko gražaus pel 
no. Malonu buvo girdeli, kad 
visos narės taip taikiai dirba 
klubo gerovei.

Priminta, kad klubo metinis 
balius šiemet Įvyks lapkričio 
(November) 7 d. Hollywood 
salėje. Ateinančiame susirin
kime bus renkama baliaus ko
misija.

Buvo iškeltas klausimas, kur 
klubui ateityje turėti savo su
sirinkimus, nes senojoje vieto
je klubui būtų per skaudu; Nu
tarta ateityje susirinkimus turė
ti Hollywood Inn.

E. McNamee, korespondentė

BEVERLY SHORES. IND.
Rudens balius

Beverly Shores, Ind., Ameri
kos Lietuvių klubas rengia tra
dicini rudens balių š. m. spalio 
30 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Obie’s restorane prie 12 kelio 
Į Rytus nuo Michigan City, Ind. 
Gros Ąžuolo Stelmoko orkestras. 
Kvietimai gaunami pa$ klubo 
narius. S. R.

: _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, OCTOBER 8, 1971



*• v « « V

A. VTLAINIS ŠIDLAUSKASUž TAUTĄ, KARALIŲ IR LAISVĘ...
(Po pokalbio su B. R. Pietkievicium, 

Crane Savings and Loan bendrovės prezidentu)
(Tęsinys) „

' Bet nepraslinko nė viena sa
vaitė, kaip vieną turgaus die
ną atskubėję jo dvariškiai 
pranešė, jog pilna rinka net 
kaugėmis užversta medinėmis 
klumpėmis. Kunigaikštis bu
vęs labai nustebintas ir iš kar
to nesuvokęs, kaip tai atsiliko.

jau spėjo iš Olandijos at
garmėti meistrai ir daro jo at- 

. si vežtam meistrui ir jam kon
kurenciją? žinoma, greit pa
aiškėjo, jog jis iš savo galvos 
bus išleidęs savų ' žemaičių 
meistrų nagingumą, kurie ge
bėdavo net šventųjų stovylas 
išdrožinėti iki stebuklais garsė
jančių šventųjų grožio. Kas to
kiems meistrams pasižiūrėjus 
neišskaptuoti neišdrožti me
dinių klumpių! Kai jam buvo 
atneštos žemaičių padarytos 
klumpės, jis Įsitikino, jog jos 
dailesnės ir pranašesnės už 
olandiškas. Meistrai į jas buvo 
įpynę ir liaudies meno raštų pa 
gražinimui: eglutes, juostų au
dinių margumą ir kt. Ir prak
tiškai jau buvo spėję jas ge
riau pritaikyti.

Žemaitijoje rudeni apie na
mus būdavo daug purvo. Medi
nių klumpių viršus, purvui ap 
surbus padus, • greit nuskilda
vo. Jie jau buvo praktiškai pri
taikę, kad ir po purvą braidžio 
jant taip neatsitiktų. Jie vielos 
lankeliu apjuosdavo klumpės 
viršų ir jo galus užlenkę Įkal
davo Į pado neploną sluoksnį. 
Nekliudė kunigaikštis meis
trams iš to darvti sau uždarbio 
ir ne retam pragyvenimą. Ži
noma, kliudyti negalėjo, nes 
klumpėms gaminti jis patento 
neturėjo. Taip ir užteko jam 
to džiaugsmo, jog buvo nau-

dingą darbą padaręs žemai
čiams..

OGINSKIŲ TURTAI
Apie Oginskių neišsenkanti 

turtingumą dar liudija ir tai, 
kad Bagdonas ir Mykolas po 
savo vedybų neskaldė tėvo pa
likimo, o pirko kitą stambų 
dvarą. Ir dar kas įdomu, kad 
jie neieškojo dvarų kur kitur, 
o tik tėvo ir jų pamėgtoje Že
maitijoje, nors tokiam pirki
niui būt galėję rasti geresnių są
lygų ir pelningesnėje vietoje. 
Mykolas Oginskis iš šeimos iš
teklių nusipirko gretimam vals
čiuje, kitaip tariant, kaimy
nystėje grafų Zubovų dvarą 
Plungėje 1873 metais. Tas stam 
bus dvaro Įsigijimas Mykolui 
Oginskiui neišsėmė, matomai, 
turėtų išteklių, nes jis galėjo, 
trumpai tariant, padaryti ma
žą revoliuciją, įrengdamas sau 
čia rezidenciją. Jis nepasiten
kino buvusiais dvaro pastatais. 
Parko centre 1879 metais pa
sistatė didelius, prabangius 
neoklasikinio stiliaus rūmus. 
Pasistatė šalia rūmų koplyčią, 
atokiau administracijai skirtą 
pastatą, žirgyną ir kitus dva
rui reikalingus pastatus. Rū
muose Įsteigė didelę biblioteką. 
Pertvarkė, padidino parką. 
Buvo iškasti septyni tvenkiniai, 
reguliuojami vandens šliužais, 
panaudojant Bebrungo upės 
vandenį. Parke prisodinta re- 
hj medžių, Įrengtose aikštėse 
pasivaikščiojimui pravedė ta
kus. Matėsi, jog ir tai Ogins
kių nenuskurdino, jei galėjo 
Įsteigti beveik tuo pačiu laiku 
muzikos mokyklą ir orkestrą, 
kuriame buvę trisdešimt penki 
orkestrantai: Gaisrui 1894 me
tais nusiaubus Plungę, kai iš-

Prezidentas Nixonas mėgsta kėgliy sportą. Jis, kaip matosi iš nuotraukos, yra neblogoje formo- 
jez tik geriau įsižiūrėjus, atrodo, kad ji* peržengė liniją, ko negalima daryti.

, daugiau, priklausant kurių me-į pradėjo skaičiuoti negyvas žu- 
i tų laidos. Už 5 paprastus 
rius sidabrinį dolerį jau 
retai kur gausi nupirkti, 
sako numizmatikai ar tik 
paprasti spekuliantėliai, 
džiu, doleris doleriui jau

doie- 
labai 
Taip 
šiaip

nėra 
lygus. Tai, žinoma, tokią padė
tį sukėlė perdaug lengvai popie
rinių banknotų spausdinimas. 
Gavau respublikonų partijos 
laišką, kuriame siūloma pirkti 
vieną Eisenhoverio sidabrinį 
dolerį už 15 paprastų dolerių. 
Butų klaidinga manyti, kad už
sienio turtingosios valstybės do
lerį nuvertina, kai tuo pačiu 
metu patys amerikiečiai savo 
dolerius skirtingai vertina.

J. J-tis

vis, kurių kasdien a įsi rambi 
daugiau. Tarša iš tos paukščių 
fanuos atima iš upės vandens 
deguonį ir žuvys trokšdamos ir 
gaudydamos orą šoka iš van
dens ant kranto.

Valstija žada tą farmą skųsti 
teismui.

degė miesto centras, Mykolas 
Oginskis padėjo miestui atsis
tatyti, pats dar pastatydamas 
mūro pastatus, kur tilpo kelios 
dešimtys įvairių krautuvių. 
Rodos, tai gerai pailiustruoja 
Oginskių turtingumą vien tik 
Žemaičiuose.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽM
YRA GERIAUSIA DOVANA

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 duoš 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” ADMINISTRACIJOJEV

Abu Irinėjaus sūnūs, Bag
donas ir Mykolas, buvo išau
gę augalotais vyrais. Liesoko, 
berods, pailgo veido. Apkirp- 
davo trumpokai, pagal caro 
dvaro madą barzdą ir ūsus ir 
neskųsdavo nė žandenų. Prie 
tokios mados ir savo veido iš
vaizdos galima buvo atrasti 
veido bruožų panašumą net į 
carą Nikalojų. Bajorai dvari
ninkai kunigaikščių Oginskių 
nemėgo; ir ne vienam iš jų ki
lo mintis, jog tai būsią nelega
lūs caro Nikalojaus vaikai. Tai 
išgalvotai istorijai nesunku bu
vo prigyti bajorų tarpe ir tarp 
paprastų žmonių. Irinėjus 
Oginskis buvo vedęs caro dva
ro buvusią damą, lenkų kil
mės, Olgą Kalinauskaitę. Tai 
juvo tikrai graži moteris. Jos 
iškaltas balto marmuro mažas 
biustas įmūrytas prie sakyklos 
pilioriaus, rodo, jog tai buvo 
ne tik gero skulptoriaus dar
bas, bet ir ji buvo tikrai gra
žuolė. Tokia gražuolė, žinoma, 
galėjo susižavėti ne tik vien ca
ras, bet ir tas pats didikas, ku
ris tą istoriją pirmas išgalvo
jo. Kai pasižiūri į Irinėjaus, 
lyg pomirtinės kaukės prie za
kristijos sienos įmūrytą vien 
tik veidą, tokie teigimai papli
tusių gandų, ima blukti. Ten 
Irinėjaus Ogianskio veidas daug 
skiriasi nuo jo giminės daili
ninkų šviesių, laimingai atro
dančių, pilnaveidžių veidų. 
Čia Irinėjus irgi ribotai gau
ruotas, niūraus rūstoko veido 
savo bruožais gali lygintis su 
savo sūnumis.

nės kultūros kėlime. Bet laikai 
kito. Iš Valančiaus draudžia
mų knygų organizuoto platini
mo, laikui bėgant, išaugo tau
tinio atgimimo sąjūdis su Ba
sanavičium, Kudirka, J. Tumu 
— Vaižgantu, su Aušra, Varpu, 
Šviesa, Tėvynės Sargu. Ir to 
tautinio atgimimo tikroji vers
mės pradžia jau buvo Suvalki
ja: iš ten tomis lygumomis te
kėjo sąmoningų tautinio susi
pratimo veikėjų gretos, kaip 
išsiliejusių upių vandenys, pa
siekdami ir žemaičius. Toms 
sąlygoms kintant, jau ir Ogins
kiai nebeturėjo užmojų Rieta
vą ar paskui jiems priklausan
čią Plungę padaryti lietuvių 
kultūros centru.

Kas nuvertino 
mūsų dolerį?

Pasiskaičius spaudą susidaro 
vaizdas, kad tai užsienio valsty
bės nuvertina mūsų dolerį. Ti
krumoje /vaizdas gaunasi ki
toks. Buvę apyvartoje sidabri
niai doleriai ir smulkesnieji pi
nigai yra dingę ir atsidūrė kie
no nors kišenėse. Jie apyvarto
je jau nesirodo. Dabar išleidžia
mas sidabrinis doleris su prez. 
Eisenhoverio paveikslu kainuos 
po 10 paprastų dolerių kiekvie
nas. Yra žinių, kad už senesnių 
laidų sidabrinius dolerius prašo 
10—15 paprastų dolerių ir net

INDIANOS UPĖJE 
IŠMIRŠTA ŽUVYS

Tippecanoe upėje išilgai 35 
mylių tarpą Indianoje masiniai 
pradėjo išmirti žuvys. Priežas
tis nustatyta viena vištų farma 
prie Warshaw, Ind., kuri sulei
dusi į tą upę apie 27,000 galio
nų vištų išmatų srutų. Tankui 
prakiurus, srutos išpumpuotos Į 
lauką per 500 jardų nuo upės, iš 
kur nutekėjo į vandenį.

Indianos sveikatos pareigūnai

• Amerikiečiai kas penktą 
dieną suvalgo po vieną karštą 
šunį (hot dog), per metus 75.

• Bulgarai išrado jogurtą mil
telių ir tablečių formoje.

• Sovietuose kažkoks kalna- 
vertis nuteistas 10 metų kalėti: 
jis siuntęs savo draugams savo 
darbo pavyzdžius. Jo darbas bu
vo — aukso kasimas.

• Kažkur (vieta nenurodyta) 
viščiukų paruošos įmonėje plunk
snų plėšytojas įkrito į 4 pėdų 
vištų kraujo pilną kubilą ir pri
gėrė.

> Tūlas anglas, nepatenkin
tas savo vietos valdžia, sumo
kėjo mokesčius pasiųsdamas 112 
svaru sunkumo cementinį Čekį.

• Nashville, Tennessee, vie
na draudimo įstaiga prie savo 
ofiso durų iškabino perspėjimą: 
“Bet kas karštose kelnaitėse, įei
nant pro duris privalo jas nu
siimti tą pačią minutę’.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

atlikęs Mykolas Oginskis lietu
vybės labui. Kaip jis į visa tai 
žiūrėjo ir kaip tikėjo lietuvių 
kalbos išlikimu ir tautos kul
tūros kilimu, paliudija išlikęs 
iš tų juodų laikų dokumentas, 
atidarant ir pašventinant jo 
puikiuosius rezidencinius rū
mus 1879 metais. Tas doku
mentas, beje, buvo atrastas 
tik 1956 metais, kada per karą 
apdegę Oginskių rūmai buvo 
remontuojami. Po frontinio 
fasado pamatais darbininkai, 
atkasinėdami pamatus, atrado 
pakastą butelį su jame Įkištais

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 

. jos Draugija. •
Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

. lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 

; oasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamanišku ir 

■ kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money
- Orderj

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
į vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S.
r . ’ -X

Taipgi tiesa, kad nuo Katrės 
antrosios iki Rasputino laikų 
caro rūmai niekada savo doro
vingumu nepasižymėjo. Galė
jo būti ir kitokių istorijų caro 
su gražiąja Olga Kalinauskaite, 
bet kad Irinėjus, ją vesdamas, 
būtų gavęs dar ir gyvą iš caro 
kraitį, reikia labai suabejoti. 
Tai greičiausiai išgalvota, le
genda virtęs reikalas, neturįs 
tikro pagrindo.

PASITARNAVIMAS
LIETUVIŲ KALBAI

Jau esame išsitarę, kad Bag
donas ir Mykolas ėjo tėvo pė
domis lietuvių kalbos ir tauti-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant
• čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Susidaro Įspūdis, jog Myko
las Oginskis, paskui vadina
mas Plungiškiu, daugiau sten
gėsi pasitarnauti lietuvių kal
bai, kultūrai ugdyti ir kelti, ne
gu jo brolis Bagdonas, pasili
kęs Rietave. Jis palaikė ryši ir 
su Laurynu Ivinskiu, kuris čia 
net kurį laiką pas jį gyveno. 
Mykolas rūpinosi jo raštų ka
lendorių išleidimu lotynų raš
menimis ir kreditavo ju išlei- 
dimą. Gabrielės Petkevičaitės 
teigimu, Oginskis kartais ir 
savo karieta vežiojęs draudžia
mąsias knygas. Esu ir aš gir-1dokumentais apie rūmtj pasta- 
dėjęs, kad ir kuri. J. Tumas -Įtymą ir pamatų pašventinimą. 
Vaižgantas pasinaudojęs Ogius, 
kių paslaugomis, kai jis 1898 
metais, Kulių klebono J. Jaru- 
laičio atkviestas, vikaravo. Esą 

. klebonas Jarulaitis, kuris tu
rėjęs pažintį su Oginskiais, tą 
sargieti, gyvsidabriu vadina- 

, mą Tumą, supažindinęs su jais. 
. Galimas dalykas, jog kun. J.
Tumas irgi pasinaudojo vieno
kio ar kitokio pobūdžio pagal
ba draudžiamos spaudos rei
kalui. Kad tokios J. Tumo - 
Vaižganto pažinties būta, pa
liudija ir tas faktas, jog vėliau 
jis iš kunigaikštienės Oginskie
nės buvo išgavęs net stipendi
jas gabiems geriems lietuviu
kams leisti Į kunigų seminari
ją

Kuomet 1893 metais įvyko 
tos baisiosios Kražių skerdvnės, 
uždarant bažnyčią, Mykolas 
Oginskis net užaliarmavęs 
Austro — Vengrijos imperato- 
'iaus dvarą, kad jie paveiktų 
rusų carą ir susisiektų, berods, 
ir su popiežiumi. Apie to pat 
devyniolikto šimtmečio pabai
gą Oginskiai savo išlaikomame 
vaikų našlaityne prie Babrun
go upės ten esančius vaikus, 
mokė lietuviškai skaityti ir ra
šyti. Apie tai yra rašiusi ir Plei 
ryte — Puidienė, kuri toje mo
kykloje vėliau mokytojavo. Di
lelio poveikio lietuvių reikalui 
turėjo ir jo įsteigta Plungėje 
1873 metais muzikos mokykla 
bei orkestras su pučiamais ir 
styginiais instrumentais. Tos 
muzikos mokyklos mokiniai su 
darė ir bažnytinio choro bran
duolį. Vargonininkas N. Sas
nauskas vėliau mokė ir lietu
viškų dainų, čia šioje mokyk
loje, mokėsi ir M. K. Čiurlionis 
1888 metais, kur jo didelį ta
lentą pastebėjęs M. Oginskis 
davė jam stipendiją muzikai 
studijuoti Varšuvoje ir užsie
niuose.

Daug ir kitų paslaugų yra|

Ir kas stebina, tai jo tikėjimas 
lietuvių kalbos išlikimu. Bū
dinga ir tai, kad tas jo aktas 
surašytas lotynų, lenkų ir net 
lietuviu kalbomis. C

(Bus daugiau)

laikus,
ir laumės 
laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakas yra vaiką mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
trykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio, 
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
kevičiaus iliustruota. 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL \

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol. .

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai- 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. S0608.

Raginkite savo^apylinkę 
augti - taupykite!

NIV

ISSURtD

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

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

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

UN ĮVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti ik] $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St. Chicago, ILL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Nesiseka komunistinti lietuvių
Nepriklausomoje Lietuvoje komunistų partijos narių 

skaičius buvo labai jau nedidelis. Maskvos agentai ver
bavo jaunimą, organizavo gizelius, kabinėjosi prie kita
taučių, bet jiems nevyko. Lietuvoje komunistais tapo 
kelių stambesnių ūkininkų vaikai, tingėjusieji pramokti 
savarankiškai galvoti ir numatyti, kur ta rusiškojo gal
vojimo makalynė gali nuvesti ne vien darbininkus, bet ir 
visą kraštą.

Iš Maskvos buvo gautas Įsakymas ypatingą dėmesį 
kreipti Į Lietuvoje gyvenusių žydų jaunimą. Nepriklau
somybės pradžioje ir žydų jaunimas komunizmu nesiža
vėjo. Lietuvoje buvo daug iš Rusijos atbėgusių žydų, ku
rie ant savo pečių patyrė Rusijoj Įvestos komunistinės 
santvarkos naštą. Svarbiausiais žydų organizatoriais 
Lietuvoje buvo J. Sobolis ir F. Abramavičius. Pirmasis 
komunistine Marijampolės žydų jaunimą, o antrasis — 
Panevėžio. Bet už kelių metų paaiškėjo, kad Sobolis in
formuodavo Lietuvos policiją apie kiekvieną sukomunis- 
tintą jaunuoli, o Abramavičius tiek susitrockino, kad te
ko išmesti ji iš partijos centro komiteto. Lietuvoje žydai 
pradėjo linkti prie komunizmo, kai Hitleris, susitaręs su 
Stalinu, ėmėsi persekioti ir žudyti žydus Vokietijoje.

Okupavus Lietuvą, rusams buvo sunku. Lietuvių 
kalbos jie nemokėjo, o komunistų lietuvių skaičius buvo 
nepakankamas. Be to, lietuviški komunistai daugumoje 
buvo nemokšos, mažaraščiai arba beraščiai. Jie ir Įsaky
mų tinkamai pildyti negalėjo, nes jų nesuprato. Rusams 
teko papirkinėti, ieškoti kitų politinių įsitikinimų minkš
tesnių žmonių. Jiems teko partijon imti girtuoklius, vi
suomeninio gyvenimo padugnes. Taip rusai elgėsi pir
mom okupacijos dienom, panašius metodus jie vartoja 
ir šiandien.

Kraštui komunistinti jie Įkinkė mokytojus, prisam- 
dė tūkstančius propagandistų, bet tuščios jų kalbos pagei
dautų vaisių neneša. Rugsėjo mėnesi okupuotos Lietuvos 
radijo stotys ir laikraščiai rašė apie mokytojus. Pradžioje 
juos kritikavo už nepakankamą jaunimo komunistinimą, o 
vėliau juos pagyrė ir vaikams liepė net po žibuoklę mo
kytojoms Įteiktu

Visuose straipsniuose matyti noras galimai greičiau 
komunistinti lietuvius, noras juos perauklėti, bandymas 
Įtikinti, kad komunistinė santvarka yra pati geriausioji. 
Jiems ir Į galvą neateina mintis, kad pavyzdys yra pats

trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui ................. - $2.00

Kanadoje:
metams ____ $22.00
pusei metų  $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų  $13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

JONAS VAIČIŪNAS

Dar dėl Lietuviu Bendruomenės kelio
Vytautas Volertas, JAV LB 

Centro Valdybos pirmininkas, 
šių metų rugsėjo 30 dienos
"Draugo” laidoje skelbia įdomų 
rašinį, pavadintą “Dvidešimtme
tį pasiekus”. Jame rasime gra
žių minčių, tačiau ir prieštara
vimų, nesutinkančių su Lietu
vių Bendruomenės ideologija.

Savo trumpą kritiką Pono Pir
mininko rašiniui norėčiau pra
dėti jo pačio labai gražiais ir 
tiksliais žodžiais: “Pasirodą pa
barimai, taikomi ne pačiai LB, 
bet joje dirbančiųjų veiksmams, 
kurie vienam kitam, nuoširdžiai 
žiūrinčiam ir blogo nelinkin- 
čiam, neatrodo esą geriausi”. La
bai svarbu paminėti ir Volerto 
tolimesnį, labai charakteringą, 
sakinį: “Jei visų nuomonės su

geriausias mokytojas. Jeigu ta santvarka būtų jau tokia 
gera, tai šiandien, po 25 metų, lietuviams ir pasakoti 
apie komunizmą nereikėtų. Visi komunistais būtų tapę 
prieš naują penkmečio planą. Lietuviai neskuba, kai 
mato, kad okupuotoje Lietuvoje gerai gyvena tiktai “ko
munizmo nešėjai” rasai, o lietuviams tenka daugiau 
dirbti ir mažiau gauti.

Vilniuje leidžiama Tiesa, skubaus krašto komunis- 
tinimo minties vedama, šiomis dienomis viešumon išvil
ko pasižymėjusį lenktyniautoją Tadą Grinevičių. Naujo
sios Vilnios šaltkalviai buvo geri, bet lėti. Reikėjo rasti 
būdą pagreitinti jų darbo tempą. Partija surado jauną 
Grinevičių ir atvilko senon Vilniaus dalgių dirbtuvėm 
Ten jis apmokytas šaltkalvio amato ir pradėtas naudoti 
kitiems šaltkalviams spausti. Grinevičius buvo gabus, 
greitai pramoko ir sparčiai dirbo. Jis dirbo sparčiau, ne
gu buvusieji jo mokytojai.

Bet Grinevičius buvo ir alkoholikas. Jis šokdino se
nus Vilnios šaltkalvius, bet jis šokdino ir komunistus. 
Jam buvo reikalinga degtinė darbo spartai didinti. Ne 
komunistai Grinevičių Įveikė, bet Grinevičius komunis
tus. Jis, geriausias lenktyniautojas, komunistams pasa
kė, kad jam viskas galima. Komunistai žino, kad be gir
tuoklio senų šaltkalvių jie nešokdins.

Nepajėgę suvaldyti lenktyniautojo Grinevičiaus, jie 
paskelbė Pavyzdingos Tvarkos Mėnesį. Vyriausiu šios 
kampanijos vadovu paskirtas Antanas Masiukas, N. Vil
nios komunistų partijos pirmasis sekretorius. Jis šitaip 
tvirtina:

“Tai savotiškas eksperimentas ištisoje darbo 
grandinėje. Ieškome mūsų sąlygomis tinkamiausių 
variantų. 0 tikslas — vienasužkirsti kelią įstaty
mų ir viešosios tvarkos pažeidimams, diegti kultū
rą, grožį buityje. Sudrausminti chuliganus, triukš
madarius, brokdarius, pravaikštininkus stengiasi 
Įmonių kolektyvai. Tačiau' kokia nauda iš to, jeigu 
skrajūnas “Įsižeidęs” vienoje Įmonėje, susiras sau 
lizdelį kaimyninėje gamykloje, Įstaigoje! Todėl ir 
reikia už tvarką ir sąmoningą drausmę kovoti viso 
rajono mastu.” (Tiesa, 1971 m. sp. 1 d. 4 psl.)..
Okupantui bus labai sunku sudrausminti lietuvius, 

kada Lietuvą okupavusieji rasai pirmieji drausmę ardo.

tiktų, žinotume, kad pažangos 
laukti jau neverta”.

Pirmininko sakinys, griežtai 
prieštaraująs asmenims, skel
biantiems, kad LB darbų kritika 
yra pačios LB griovimas. Tad, 
savaime aišku, rašę ir gal ra
šysią apie LB negerumus, turi 
Pirmininko aprobatą, ypač, kad 
kitas Volerto sakinys skamba, 
jog “Raginimų, kad LB būtų 
užslopinta, negirdėti”.

Deja, ne visur straipsnio auto
rius išlaiko savo liniją, čia kaip 
tik pirštųsi paminėti ir kitą jo 
mintį: “LB ryžtasi išlaikyti gy
vą tautinį veidą. Neneigdama 
apdaro, pavojingu laiku jo ne
skaito pirminiu uždaviniu, ma
nydama, kad drabužį galima ir 
iš kitų pamėgdžioti, jį sau pri- 

sitaikauL Let tauta yra nekopi
juojama. Arba ji savita, arba 
jos visai nėra”.

Paskutinis sakinys didžiai 
sveikintinas, bet visi supras tą, 
kad prieš stovį sakiniai visai 
priešingi tam paskutiniam.

Koks gi bus tautos savitumas, 
jeigu “drabužį galima ir iš kitų 
pamėgdžioti”? Svarbiausia, “jį 
sau prisitaikant”.

Jokia tauta, prisitaikydama 
sau svetimus drabužius (manau, 
tas drabužių prisitaikymas 
straipsnio autoriaus yra simbo
linis, taikytinas visur. J. V.), ne
nustos savo tautinės kultūros 
bruožo, tai būtų daugiau kaip 
naivu. Visos tautos kaip tik 
stengiasi išlaikyti savo kultū
ros savitumą, neieškodamas jo
kių svetimybių. Svetimos įta
kos ir įtaigos visais laikais skver
bėsi ir ypač dabar skverbiasi į 
šiame krašte gyvenančias tauti
nes grupes, bet negirdėta, kad 
tos grupės keltų panašias min
tis. Priešingai, visos tautinės 
grupės stengiasi sėti savąją kul
tūrą tokią, kokia ji yra.

Žvelgiant į klausimą siauriau, 
mūsosios Bendruomenės tikslas 
ir būtų išlaikyti savo savistovų 
veidą. Ir kaip tik tai turėtų bū
ti pirminiu LB uždaviniu.

Prie progos būtina atsiminti 
ir paskutinį pačios JAV vadovau
jančių organų Įtaigoj imą: rem
ti net pinigais atskirų tautybių 
kalbas, istorijas, kultūras. Apie 
tai, tur būt, beveik visi esame 
skaitę ir žinome. Nesuprantama, 
kodėl vyriausias LB asmuo to
kią mintį pareiškė, net priešin
gą šio krašto interesams.

Tautinei gyvybei išlaikyti 
trukdo aplinka, netiesiogiai veik
dama į visas tautybes. Ta ap
linka susiduria su tautybių pa
sipriešinimu, bet niekad tauty
bė nebus nugalėta aplinkos, jei
gu žinos, kas ji yra ir ko siekia. 
Visos tautybės teikia savo įna
šą šiam kraštui. Jos liks ir to
liau su savo kultūra, jeigu jos 
pačios to norės. Jeigu nenorės, 
prisiims svetimybes, joms grės 
mirtis. Lygiai tas pat taiky
tina ir mūsų tautinei grupei.

Toliau CV Pirmininkas spren
džia kitą klausimą; “...ar ji (Ben
druomenė. J. V.) spėjo subręs
ti?... Rašančio nuomone, JAV 
LB spėjo išmokti pakankamai 
sveikai galvoti, bet darbuose vi
siškai įprasti ji dar nesuskubo... 
Dar neprisikvietėme LB tarpan 
visos mūsų išeivijoje glūdinčios 
išminties”...

Iš tikreųjų, klausimas svars
tytinas, ir labai svarstytinas. 
Anksčiau spaudos žmonės skelbė, 
kad LB naujagimis, vėliau — 
vaikas ar jaunuolis, bet po tiek 
metų sutikime, kad tikrai išėju
si iš vaiko amžiaus ir galėjo spė
ti subręsti. Mano manymu, de
ja, dar ji nesubrendo. Ir to ne

subrendimo ieškočiau dviejose NEGRĖ I PREZIDENTUS
priežastyse. Iš jų pirma būtų — 
pačių aukštųjų vadovybių per 
didelis dėmesio kreipimas į or
ganizaciją, mažiau darbo krei
piant į pačią idėją, o antra: pati 
lietuviškoji visuomenė nevisuo- 
met pagauna lietuviškos vieny
bės mintį. Bet, jeigu giliau su
stotume prie šio ypač sarvaus 
reikalo, tektų daugiau priekaiš
to daryti ne lietuviškajai išeivi
jai, bet nepakankamam Bend
ruomenės idėjos skleidimui. Or
ganizaciniai pagrindai, įstatas, 
statutai niekad žmonių nepaten
kins. Minios nepatenkins nė ne
sutarimai su kitomis lietuvių 
centrinėmis organizacijomis. Ei
linis lietuvis (tokiems ir aš 
priklausau. J. V.) laukia iš Ben
druomenės vadų tikro pavyz
džio, jau nekalbant apie įtaigo- 
jimus, kaip tautinę gyvybę pra
ilginti, kaip suvienyti tautie
čius, užmirštant asmeniškus ar 
partinius interesus.

Šiltą žodį tenka tarti užpraei
tų dviejų kadencijų JAV LB 
Centro Valdybos Pirmininkui, 

nustačiusiam gražius ryšius su 
kitomis centrinėmis įstaigomis, 
pakėlusiam bendruomenišką min 
tį, sutraukusiam į JAV LB Ta
rybos rinkimus kuone 10,000 
balsuotojų. Bet vis dėlto dar 
trūko idėjos skelbimo.

Kitas dalykas, ar Bendruome
nė “išmoko sveikai galvoti”. Ne
supratau, ar čia šnekama apie 
LB vadovybę, o gal apie lietuvių 
visumą. Jeigu šnekama apie LB 
vadovybes, tai pačiam Pirminin
kui nevertėtų tvirtinti tokių žo
džių. Tą patvirtins arba- ne pa
tys lietuviai, nes, pagal Lietu
vių Chartą jie yra savo prigim
timi Bendruomenėje.

Niekad nesutiksiu su rašinio 
autorium, jog “neprisikvietėme 
LB tarpan visos mūsų išeivijoje 
glūdinčios išminties”. Ta išmin
tis savaime glūdi Bendruomenė
je, tik gal tiesiogiai nedirba pa
čioje organizacijoje. O, jeigu ta 
“išmintis” nedirba, matyt yra 
kas nors, kas duoda tam pagrin
dą. Nes, jeigu jau yra išmin
tis, tikrai supranta Bendruome
nės reikšmę ir svarbą. O gal ta 
“išmintis” ir ateitų dirbti or
ganizacijoje, jeigu LB vadovy
bės, kaip šiandien minimo ra
šinio autorius, nekeltų Bendruo
menei prieštaraujamų minčių?

■Mielas Skaitytojau, čia rašąs 
trumpas eilutes visa savo bū
tybe yra už vieningą Lietuvių 
Bendruomenę. Jis tiki Bendruo
menės būtinumu, tiki, kad tik 
Bendruomenėje glūdi išeivijos 
lietuvių vienybė. Siūlo, kad va
dovybės skleistų daugiau ideo
logijos, kad Įtaigotų lietuvius 
ne prisitaikyti, bet išlikti, puo
selėjant savo kalbą ir . kultūrą, 
ją perduodant7 jaunajai’ kartai.

Skatina juodas moteris 
atimti iš vyrų valdžią

Praeitą sekmadienį Interna
tional Amphitheatre salėje pasi
baigė keletą dienų su dideliu pa
sisekimu trukusi negrų paroda 
Black Expo, kurią aplankė dau
giau kaip 800,000 žmonių.

Lygiagrečiai su paroda vyko 
įvairūs parengimai. Vienas to
kių buvo prakalbų programa, 
pavadinta1 “Moterys politikoje”, 
įvykusi Dr. King Workshop sa
lėje prie 79th ir Halsted gatvių, 
kur pagrindinė kalbėtoja buvo 
Shirley- Chisholm, demokratė, 
Kongreso atstovė iš New Yorko, 
kuri šiomis dienomis pasiskelbė 
kandidatuosianti į JAV prezi
dentus.

Savo kalboje 800 klausyto 
jams, beveik vien moterims, ji 
skatino juodąsias moteris “su
kilti ir atimti iš vyrų šio krašto 
kontrolę”.

“Juodosios moterys turės šį 
kraštą atstatyti į tvarką”, susi
jaudinusi pasakė Mrs. Chisholm. 
“Mūsų šalyje vyksta neramu
mai ir sąmyšis. Respublika yra 
didelėje, didelėje bėdoje”. Juo
džiams esą nusibodo trupiniai ir 
laukimas.

“Tegul žmonės mums nepasa
koja, kad moterims ne vieta po
litikoje”, kalbėjo kongresmanė 
iš New Yorko. “Dėkoju Dievui, 
kad esu moteris ir juoda. Aš esu 
įžeista ir paniekinta, bet ganė
tinai stipri ir Dies as mane pa
laikys”.

Mrs. Chisholm į sceną atlydė
jusi 16-jo wardo aldermanė 
Anna Langford iš savo pusės 
pasakė: “šis yra vyrų pasaulis 

?— štai dėlko jis yra tokioje bū
klėje. Vyrai atliko nevertą 
(lousy) darbą. Mes, moterys, 
neišnaudojome savo potencialo, 
bet tos dienos jau praėjo, džen
telmenai”. Nurodydama vyrų 
pasaulio pavyzdį ji priminė buv. 
Illinojaūs valst sekretoriaus 
Paul Powell pinigines malver- 
sacijas, pastebėdama, kad batų 
dėžutės yra batams, o ne če
kiams sudėti. “Tai yra liga. 
Arklių lenktynės taip pat yra 
skandalas”.

MEILĖ PRIEŠAMS
— Ar tu galėtum mylėti sa

vo priešą,
— Klausyk, argi aš nemyliu 

moterų ?

•' Negerijoje pilietis nubaus
tas kalėti už nelegalų žmonių 
kaukuolių turėjimą.

, • Italijoje teismas suteikė 
perskyras vienai 103 metų mo
teriai. Ji savo vyro nebemačiu- 
si nuo 47 savo amžiaus metų.

M. GELŽINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

27
“Tie broliai (kryžiuočiai) bendrajai 

gerovei turi palikti minėtąsias Prūsijos, Li
vonijos, Kuršo, Lietuvos ir visas kitas že
mes, kurias jie tokių būdu per plėšimus 
Įsigijo, kaip yra Žemaitijos dalis su minė
tąja Klaipėdos pilimi, dėl kurios tarp mi
nėtųjų šalių buvo kilęs ginčas ir kuria tie 
kryžiuočiai įsakmiai prisipažįsta minėtuo
se straipsniuose tuo būdu užvaldę...

Iš to kas anksčiau pasakyta, aiškiai ma
tyti klastingumas ir neteisingumas minė
tųjų brolių, kurie kelia ginčą dėl minėto
sios Veliuonos pilies, esančios Žemaitijoje 
arba arti jos. Jie šviesiausiojo Lenkijos 
karaliaus ir Vytauto, Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio akivaizdoje tvirtina aukščiau 
minėtuose straipsniuose, jog jų ordinas iš 
sakytųjų karaliaus ir kunigaikščio protė
vių esą atkovojęs minėtąją pili, pralieda
mas daugybę krikščionių kraujo, ir už
valdęs ją su kitomis aplinkui esančiomis 
žemėmis ir t. t. šio neteisingumo apskaičia
vimas yra tas, kad prašytojas klastingai 
prašo to, ką turėjo grąžinti... O jie turėjo 
grąžinti ne tik minėtąją pilį, bet taip pat 
ir vadinamąją Klaipėdos pili, kurią jie toje 
pačioje žemėje tuo pačiu būdu laiko užė
mę. Visa jie turi sugrąžinti su kaimais ir 
miškais, “Samayten hainų” jų kalba pa

vadintais , ir kitomis (valdomis), dėl ku
rių jie prisipažįsta tuose straipsniuose. Ir 
tai Įvykdyti juos reikia priversti, pakvie
čiant net pasaulietinę galią, kaip buvo pa
sakyta, nes tos valdos negalėjo priklausyti 
tiems, kurie jas užima, ir jie negali val
dyti jų be nusikaltimo. Juk toks dalykas, 
vogčiomis ar smurtu įgytas, yra laikomas 
ydingu: jo negali Įsisenėjimu Įsigyti ar pa
tvarkyti vagis ar plėšikas, nei kas kitas, 
nors iš jų nusipirktų ar kitaip kaip nors 
įsigytų... ” — Lilės III, p. 100 — 102. — 
LTSR Islor. Šaltin. I, p. 90

Iš tos prokuratoriaus kalbos matome, 
kad lietuviai ne tik Klaipėdos reikalavo, 
bet jau tuomet, -1416 metais, labai teisin
gai tarptautiniam susirinkimui Ordino na
rius vagimis ir plėšikais pristatė.

Konstanco koncilija baigėsi 1418 me
tais. Lietuvos — Lenkijos ir Ordino ginčo 
reikalu nebuvo nieko nutarta ir nepadary
ta jokio sprendimo. Ordino Vakarų Euro
pos draugai, kurie dar prieš kelis metus 
kovojo kardu Ordino eilėse prieš Lietuvą, 
dabar , didele dalimi, savo senąjį draugą 
prastojo ir tylėjo ir nepadarė jokio spren
dimo Ordino naudai. Nors Klaipėda ir ne
buvo prie Lietuvos prijungta, tačiau Baž
nyčios Susirinkimas, po Žalgirio, buvo an
trasis stambus Ordino pralaimėjimas. Kaip 
Žalgirio mūšis sunaikino Ordino kariuome 
nės nenugalimumo aureolę, taip jis pakirto 
pasitikėjimą Ordinu ir Ordino kreditingu
mą Europos bankuose, taip ir Konstanco 
koncilija nublukino Ordino krikščionišku
mo spindulius. Europos atstovai išgirdo apie 

Ordino žiaurumus, apie jo menką rūpinimą
si krikščionybe, išgirdo, kad jis veda grynai 
politinius karus su krikščioniškomis vals
tybėmis, išgirdo, kad jo krikščionybės 
skraistė tėra apgaulinga priedanga.

Kaip kad po Žalgirio sustojo piligrimų 
i r kolonistų srovės Į Ordino valdas, taip po 
Konstanco koncilijos Europoje nyko kari
nė parama Ordinui. Vietoje nemokamos 
piligrimų kariuomenės, Ordinas dabar tu
rėjo samdyti brangią kariuomenę, kurios 
algos veikiai išdžiovino Ordino kasas.

Konstance Ordinas gavo toki skaudų 
smūgi, kad net šių dienų “Ostforšeriai” dėl 
to negali nurimti ir net dabar tebesistengia 
Ordino ten prakiurusį prestižą sulopyti. 
Taip savo dokumentų rinkiniais pagarsė
jęs. buvęs archyvo direktorius Dr. E. Wei
se ilgoje studijoje “Der Heidenkampf dės 
Deutschen Ordens”, kuri buvo atspaus
dinta Zeitschrift fur Ostforschung", 1963, 
Heft 3, 196Ą, Heft 2 ir 196'i, Heft 3, visaip 
mėgina sumenkinti \'lodkovičiaus = Vla
dimiro kalbą Konstance, parodant, kad 
Ordino Prūsijos užkariavimas buvo netei
singas žygis.

5. Klaipėdos klausimas Veliuonos 
derybose

Kuomet Konstanco koncilijoje pradėjo 
reikštis linkmė, kad Lietuvos — Lenkijos 
ir Ordino ginče sprendimo gali ir nebūti, 
vis daugiau pasigirdo balsų, kad abi šalys 
turėtų mėginti dėl visų ginčų namuose iš
siaiškinti ir susitarti tiesioginių derybų 
keliu. Nauja derybų priežastimi buvo 1415 

m. kovo mėn. patiektas skundas, kad že
maičiai puldinėja Klaipėdą. CEV, p. 313 — 
31V) Nauji pasitarimai prasidėjo 1416 m. 
spalio mėn. 15 d. Veliuonoje. Lietuva ir 
toliau reikalavo visos Žemaitijos su Klaipė
da ir pusę Sūduvos. “Das land tzu Samay- 
then mit seinen grentzen, item Sudauer- 
land mitten durch tzu geen bis an die Ma- 
zawschen grenitzen”. (CEV, p. 367) “Sa- 
meyten mid Sudowerlant dy helfte’” (SRP 
III, p. 36). Bet jau po dviejų dienų derybos 
iširo ir abi pusės tik dar daugiau susipyko.

6. Ir vėl Klaipėda

Bažnyčios Susirinkihias Konstance bai
gėsi 1418 m. gegužės 13 d. Jis labai atidžiai 
išklausė Ordino ginčą su Lietuva — Lenki
ja, bet jų reikalu nepadarė jokio spren
dimo. Todėl iš naujo kilo mintis, kad besi
ginčijančios pusės turėtų atsisėsti prie de
rybų stalo. Abi pusės sutarė antrą kartą 
susitikti Veliuonoje 1418 m. spalio 13 d.

Ordinas atsiuntė didelę delegaciją. Be 
ištisos jo vadovybės, atvyko keli vyskupai 
ir eilė Vokietijos kunigaikščių, vyskupų 
ir Hanzos miestų atstovų. Ordinas, jautęs 
moralinį pralaimėjimą Konstance, stengė
si save tampriau su Vokietija surišti ir pa
sauliui garsinti, kad jis teisingai elgiasi.

Dervbos vvko kietai ir nenuolaidžiai, 
senais, ypatingai Žemaitijos klausimais. 
(SRP III, p. 379; — CEV p. ^32; — E. Wei
se I, p. 131: “So vorderten šie die landt Sa
mayten... Sudawerlandt halb...”) Lie
tuva reikalavo visos Žemaitijos su Klaipė
da, Ordinas norėjo pajūrį sau pasilaikyti.

Kadangi Lietuva su’ tokiu kryžiuočių 
-reikalavimu negalėjo sutikti, todėl po de
vynių- dienų- derybos baigėsi be rezultatų. 
Abi pusės dar daugiau susipyko ir išvažia
vo net neatsisveikinusios.

7. 1H8 m. žemaičių žygis į Klaipėdą

Tais metais pasireiškęs žemaičiu bau
džiauninkų bruzdėjimas buvo ir prieš Or
diną nukreiptas. Raseiniškių būrys Įvykdė 
žygį Į Klaipėdą ir ten padarė vokiečiams 
daug nuostolių (CEV, M8 — ill p.).

8. 1H9 m. lietuviai neatleidžia reikalavę 
Klaipėdos

Į Ordino ir lietuvių — lenkų ginčą įsi
kišo Konstance naujai išrinktasis popiežius 
Martynas V. Jo legatai prikalbėjo abi pu
ses iš naujo susitikti. Tad jų atstovai šuva 
žiavo Gnievkove, Kujavijoje, 1419 m. gegu
žės 5 d. (E. Raczynski, p. 236; E. Weise, p. 
13i — 135.

Lietuviai šį sykį tiksliau negu anksčiau 
nusakė Lietuvos ir Ordino kraštų sienas. Jie 
pakartojo, kad Žemaitija'prieina Nemuno 
žemupį ir Baltijos jūrą, ir Klaipėda esanti 
Žemaitijoje. “Item in partibus Litw’anie et 
Samaytharum incipiantur limites a Mari 
salso usque ad fluvium Mėmei, ita quod 
castrum Memcl mancat prout est, in terra 
Samaytarum’’, E. Raczynski, p. 237.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujienas”
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DR. ANNA BA11UNAS 
akių, AUSŲ, NOSIES 

ir gerkles ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; P Respect 8-3229 
Rezid, telef.: W Alb rook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree. uždaryT^.

CELEBATAS DOMINUOJA ill MiwDA
Kunigystė ir pasaulio teisingumas dtenotvarkeįe

Rei. tvi. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, saamoinu. 314-BU12

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštai. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

VATIKANO MIESTAS. — 
NC pranešimu, dar savaitę prieš 
III Pasaulio Vyskupų Sinodui 
prasidedant popiežius Paulius VI 
kalbėdamas į kunigus “išreiškė 
viltį kad Sinodas išvaikys tas 
keistas ir klaidinančias idėjas, 
kokios dabar plinta apie kuni
gystę ir kurios bando sukel
ti diskusijas dėl pačios jos ku
nigystės) prigimties”.

Kunigystę ir pasaulio teisin
gumas yra dvi pagrindinės Tre
čiojo vyskupų sinodo dienotvar
kės temos. Sinodas prasidėjo 
rugsėjo paskutinę dienų ir tęsis 
visą spalio mėnesį.

Pirmasis posėdis

Pačiame, pirmajame iš viso 
pasaulio susirinkusių 210 vys
kupų sinodo posėdyje spalio 1 
d. du kardinolai piktai puolė ma
sinės informacijos priemones 
(spaudą, radijo, televizija).

Steponas Vyšinskis, komunis
tinės Lenkijos kardinolas, ir Bri
tanijos kardinolas John Heenan 
atakavo tarptautinę spaudą pa
čiam popiežiui posėdyje dalyvau
jant.

Vyšinskis pareiškė, kad žurna
listai savo reportažuose tiek 
“monstroziškai” pavaizdavo si
nodo kalbas, kaip “kalbėtojai net 
savo sapnuose neįsivaizdavo”. Jis 
patarė sinodo delegatams neduo
ti laikraštininkams jokių inter
view ir pastebėjo, kad vysku
pai, kurie jiems išdalino savo 
kalbų tekstus, “pasielgė pažeis
dami tokio tauraus susirinkimo

■ 1 1-----------~------------- »>

GRADINSKAS
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278'

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 4 ■ :

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVll 

b—-----------------------------

PERKRAUSTYMAI ’

” MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063^

DR. FRANK PLECKAS
. OPTOMETRISTAS 

y A T .R A LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tek 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71$t St. 
Tol.: 925-8296

Velanrfns: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tai.: FRontier 6-1882 

V._
A - -- -

jSOPHIl BARČUS
i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

■ Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. AL j 

r 
į Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 11—12 i 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-r 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL: 
ryto.

Te!.: HEmlock 4-2413 
i ....

7159 So. MAPLEWOOD AVB.
CHICAGO. ILL. 60629 

U----------------- .......  - —^7

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ liffos 
OftM*: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71*t STREET 
Ofiso telef." HEmlock 4-2123 
Rezid. teleL. Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS,, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

■S Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagali koioma 

* (Arch Supports) ir t t 
y,j - g 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2S50 West 63rd St., Chicego, Ilk 60629

Tolofcj PR<xp*9t 6-5084_____

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Our ’•Tldlife has no defenw 
the orelesI use of fire.

So pleise follow Smokey7 ABCc 
Always bold marches till cold. 
Be sure to drown ill campfires, 

ide the esbd, and drowa 
them. i£2in- Crush all 

■mokes dead oat.

Please! Only vne cab 
pre-rear forest fires

orumą”, ši lenkų kardinolo kal
ba buvo visiškai priešinga Va
tikano naujausioms pastangoms 
gerinti santykius tarp bažnyčios 
ir spaudos.

Kard. Vyšinskis pasakė, kad 
laikraštininkai į bažnytinius 
reikalus įnešė <<pasibiaurėtinus 
parlamentarizmo papročius” ir 
bando kalbėtojus nepateisina
mai pasodinti į .politinius blo
kus”...

Kardinolas Heenan pareiškė, 
kad “spauda, radijas ir televi
zija yra susižavėję seksu viso
kiausiose formose”. “Moterys
tės ir kunigystės neištikimybė 
masinei informacijai taip pat yra 
patraukli tema”.

Winnipeg© arkivyskupo 
perspėjimas

Tos pačios dienos vakarinia
me posėdyje sinodas išgirdo pir
mą viešą balsą raginanti įsileis
ti vedusius kunigus ir perspėjan
tį, esą jei bažnyčia ir toliau liks 
nesutvarkiusi savo nusistatymo 
kunigystės klausimu, tai jauni 
vyrai liausis ėję į kunigus.

Winnipego ukrainiečių apei
gų katalikų arkivyskupas Mak
simas Jermaniukas supliekė ofi
cialųjį raportą, kurį Kolno kar
dinolas Joseph Hoeffner patei
kė tą dieną sinodui.

Arkivyskupas Jermaniuk pa
sakė, kad visas tas raportas yra 
pagristas grynai vakarietiško
mis bažnyčios pažiūromis. Pa
reikšdamas pirmą aiškų viešą 
reikalavimą įsileisti vedusius 
kunigus, arkivyskupas pabrėžė, 
kad Rytų apeigų bažnyčiose ku
nigams vesti nėra draudžiama.

Kitas panašų skubotą atsišau
kimą į sinodą padarė Garone 
kardinolas, Prancūzijoje, Gab
riel Marie, pareikšdamas, kad vi
sas mokslas apie kunigystę yra 
tiek sujaugtas, kad jauni vy
rai delsia beeiti į kunigus. Kard. 
Garrone yra Katalikiško auklė
jimo kongregacijos Vatikane 
prefektas.

“Seminarijos yra pavojuje iš
nykti. Kas yra tokio smukimo 
priežastis? Bažnyčia kunigys
tės doktriną pateikia netikru
me... Kaip gali jaunuolis stoti 
Į seminariją, jei mes jame su
keliame abejones? Visa kita 
man yra antraeilės svarbos, net 
pats celibatas”, pasakė kardi
nolas Marie.
Rytietis prašo palikti celibatą

Rytu apeigų aukštas parei
gūnas koptų patriarchas Alek
sandrijos kardinolas Sidarouss, 
67 metų amžiaus, trečios dienos 
posėdyje prisijungė prie vaka
riečių prelatų perspėdamas III 
Vyskupų Sinodą nedrįsti keisti 
celibato Įstatymo, draudžiančio 
gunigams pačiuotis. Vedę kuni
gai neišvengiamai jaučia skili
mą tarp savo šventojo pašau
kimo ir savo šeimos pareigų. 
Rytų apeigų bažnyčia leidžia or- 
dinuoti kunigais vedusius vy
rus, bet nebeleidžia vesti jau 
ordinuotiem nevedusiem. “Koks 
būtų vedusių kunigu nusistaty
mas gimdymo kontrolės prak
tikoje?” norėjo žinoti patriar
chas.

Kitas Rytų apeigų prelatas 
Maxim os V pabrėžė, kad Vaka
rų bažnyčios nusistatymas ku
nigų celibato reikalu yra hipo- 
kritiškas.

Montrealio, Kanados, arki
vyskupas Paul Gregoire, 59 per
spėjo sinodą nesuredaguoti to
kio dokumento, kurs neatsižvelg
tų į daugelio kunigų abejones 
tokiais jautriais klausimais kaip 
celibatas ir dalyvavimas socia
linėje ar politinėje veikloje.

Jis pareikalavo nuodugniai iš
studijuoti celibatą, tą kunigys
tės metimo reiškinį ir vaidme
nį kunigams dalyvaujant mo
derniame pasaulyje. Jis paste
bėjo, kad pastaraisiais metais 
apie 13,000 kunigų gavaleadimą 
vesti, bet turėjo apleisti kuni
gystę. Gregoire dar patarė vie
tinėms vyskupų konferencijoms 
duoti daugiau autonomijos ku
nigus liečiančiais klausimais.

-- _ ■ ■ * į, k
sinodo pradžios pasakė savo kal
bas, palaikė popiežiaus Pau
liaus nusistatymą celibato rei
kalu. Atrodo, kad celibatas bus 
svarbiausioji III Vyskupų Sino
do tema.

Celibatas gresia sinodui krizę
Kunigų celibatas, kurs net 

vyskupų sinodo dienotvarkėje 
neminimas nė vienu žodžiu, yra 
pasidaręs sinodo svarbiausia de
batų tema ir net visam sinodui 
gresia krizė.

George Weller, Daily News 
atstovas Italijoje savo laiku la
bai lietuviams palankiai apra
šęs Vatikano nuotaikas dėl Chi- 
cagos lietuvių kovos su kardino
lo Cody establishments naujau
siame reportaže iš Vatikano 
Miesto rašo:

Popiežius Paulius VI, kurs dėl 
gerklės uždegimo turi pasilikti 
namie, per televiziją seka Tre
čiojo Vatikano sinodo išpuolius, 
kurie bet kuriam popiežiui sukel
tų temperatūrą.

Kunigystės krizė darosi auto
riteto krize.

Kunigų celibato klausimas 210 
vyskupų, debatus vis arčiau ve
da prie pačiam popiežiui Pau
liui neklusnumo ribos.

Vien diskutuodami celibatą 
vyskupai stato pavojun klusnu
mo reikalą.

Kuomet popiežius padaro nuo
sprendį ir jį paremia savo enci
klika, reiškia, kad tas klausi
mas yra jau balzamuotas ir pa
dėtas į šalį. Tačiau kardinolai, 
arkivyskupai ir vyskupai vėl iš
kėlė tą spygliuotą-dygliuotą žo
dį “celibatą”, kurs sąmoningai 
nebuvo net paminėtas popiežiaus 
pateikto j e dienotvarkėj e.

Prieš penkis metus popiežius 
Paulius panaudojo 9,500 žodžių 
savo enciklikai “Apie kunigu 
celibatą”, kuria turėjo būti vi
siems laikams įšaldytas kunigu 
atsižadėjimas (celibatas), kurį 
pasak popiežių, “bažnyčia per 
šimamečius saugojo kaip bran
giausią “briljantą”. Vėl 1969 
metais jis priminė 26 jėzuitų 
viršininkams, kad jie privalo 
“griežtai ir tvirtai prisilaikyti 
kilmingiausio celibato įstaty- 
mo .

Celibato reikalą karštą palai
ko dvi grupes: Lotynų Ameri
kos vyskupai, kuriems celibatas 
privalomas, ir Rytų apeigų baž
nyčios, didžiausia dalimi slavai 
ir arabai. Lotynai reikalauja 
lankstesnių įstatymų, kurie leis
tų jiems rekrutuoti daugiau ku
nigų. Bizantieciai (rytiečiai) 
yra nuomonės, kad kietas celi
batas trukdo ekumeninį susibro- 
lavimą su bažnyčiomis, kurios 
leidžia kunigams vesti, ypač su 
ortodoksais.

Tas Rytų ir Vakarų susidū
rimas ypač opiai jaučiamas auk
ščiausiose pareigose Vatikane 
esančio amerikiečio kardinolo 
John Joseph Wright, Kongrega
cijos kunigų reikalams direkto
riaus.

Wright, kurs yra vienas iš tri
jų šio sinodo pirmininkų, nese-

pi?.i icnaz.i italų Lukiašciui pa
sakė:

“Vedybos ir kunigystė yra du 
gyvenimo keliai tiek radikaliai 
skirtingi ir tiek įpareigojantys, 
kad man visiškai sunku būtų 
įmanoma net suprasti, kaip žmo
gus gali atiduoti širdį, visą šir
dį, kunigiškam darbui ir tuo pa- 
atiduoti savo žmonai ir vaikams, 
kurie, be abejo, turi savo tei
ses į jo visą širdį”.

Sekantis dienotvarkėje numa
tytas Vatikano monsinjoro Emi
lio Colagiovanni pagrindinis do
kumentas, pagal kurį iš 13,000 
kunigystę metusių kunigų 85 
nuošimčiai celibatą nurodė meti
mo priežastimi. J. Pr.

Pranešimas
Tradicinis Vilniaus Dienos 

minėjimas šiais metais įvyks 
spalio mėn. 10 d. sekmadienį 
11 vai. Jaunimo Centre Chica- 
goje. 11 vai. ryte Tėvij Jėzuitų 
koplyčioje šv. Mišias atnašaus 
ir pamokslą pasakys tėvas Jo
nas Borevičius S. J. Pamaldų 
metu giedos sol. Genovaitė Ma 
žeikienė, vargonais pritariant 
muz. M. Motiekaičiui.

Po pamaldų prie žuvusių už 
Lietuvos laisvę paminklo įvyks 
pagerbimas lietuvhj žuvusių 
kovoje dėl Vilniaus. Aukurą 
uždegs buv. Vilniaus Miesto 
burmistras pulk. K. Dabulevi- 
čius. Vainiką padės V. K. L. S- 
gos Chicagos Skyr. pirminin
kas agr. J. Lekas, žodį tars inž. 
K. Oželis.

Apeigoms prie paminklo va
dovaus maj. P. Šeštakauskas. 
Tuojau po apeigų Jaunimo Cen
tre 203 kamb., dail. Antana Ruk
šlelės paskaita “Vilnius .meno 
ženkle’’.

Patriotinė lietuviška visuo
menė maloniai kviečiama skait 
lingai dalyvauti minėjime ir 
paskaitoje.

Vilniaus Krašto Liet. S-gos 
Chicagos Skyriaus Valdyba

ATVIRAS VAIKAS
— Ar negaila tau sesutės, su 

kuria teks skirtis ? — klausia su
žadėtinis merginos jaunesnįjį 
broliuką.

— Man gaila tavęs, — atsa
kė jis, — nes tu su ja turėsi 
gyventi...

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuvių Našlių, Našliu- 
kių ir Pavienių klubo susirinkimas 
ivyks spalio mėn. 8 dieną 8 vai. vak. 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St. 
Atsineškite klubo knygutes Į susirin
kimą Įsigyti bilietus dėl banketo. Val
gis turi ‘būti užsakytas tris dienas 
prieš banketą. Prašau platinti bilie
tus i banketą.

M. Urbelis

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta baigė savo atostogas ir pirmas 
susirinkimas Įvyks sekmadieni, spalio 
10 dieną 1:00 vai. popiet Lietuvių 
auditorijoj. 3133 So. Halsted St. Na
rės prašomos gausiai atsilankyti ir 
aptarti draugijos reikalus, kurių yra 
daug. Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

A. A.

JOHN SLENCH (SLANCAUSKAS)
Staigiai mirė 1971 m. spalio 6 dieną, 11:30 vai. ryto, sulaukės Z2 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Trumpaičių kaime, Joniškio valse.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Waiter Slench, anūkas Donald Slench, gyv. 

Tampa, Fla., anūkė Linda Deese ir jos ’vyras Robert, gyy, Richfield, 
Minn., velionio žmonos mirusio brolio Adolph Pažarskio žmona Ame
lia ir jos duktė Deloris Pederson su šeima, mirusios žmonos brolio 
Jono Pažarskio duktė Helen Bordner su šeima, sūnus Kazimieras Pa- 
žarskis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė LLD 79 kuopai, Roselando lietuvių svetainės rėmėjams 
ir Roselando Aidų chorui.

Kūnas pašarvotas Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st Street.
Šeštadienį, spalio 9 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines.
v Visi a. Sa John Slench giminės,< draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

' kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, giminės.

. Dėl informacijų skambinti tcl. 927-1911. .........
- - —. — a-—' " -

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 

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

' GUŽAUSKŲ' 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTO.MOBILIAMS PASTATYTI

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

EUDEIKISn
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAlGš

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
i
i

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AjMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArfl;. 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YAras 7-113K-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

5 
t

i

f

*
i t

REpublic 7-1213
\ Irginia 7-6672

Phone: YArds 7-19i l

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinou
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— Chicagos Lietuviu
PIRKITE BE BAIMĖS

mas Jurgio Lampsacio.
vai. po pietų jaunimas renkasi 
išvykai Tėviškės parapijos salė
je. šeimyninis pobūvis su me
nine programa, bendra vakarie
ne ir muzika Įvyks sekmadienio

SEKMADIENI, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 i 
BANKETAS VYKS VFW SALEJE, 7254 W. 63rd ST

« Vakarienė su kokteiliu $8.00 asmeniui.
’ Šokiams gros George Joniko orkestras.
į Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.

Pradžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL YKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

ANTROJI LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ

Prieš du metus kun. Algiman
to Žilinsko iniciatyva buvo sėk
mingai surengta Šeimos šventė 
Toronto mieste, Kanadoje, šiais 
metais susidaręs komitetas iš 
yisų lietuvių evangelikų parapi
jų rengia II šeimos šventę či- 
kagoje,-šĮ savaitgalį, spalio mėn. 
9 ir 10 dienomis.
? Šventės atidarymas Įvyks ŠĮ 
Šeštadienį, 3 vai. Tėviškės baž
nyčios salėje, 6641 So. Troy gat
vėje. Seks dvi paskaitos: 1. Lie
tuvių Ev. šeima ir bažnyčia da
bartyje su žvilgsniu ateitin — 
lįun. Algimantas Žilinskas ir 2. 
Šeima — dvasinė tvirtovė -— 
kuratorius Viktoras Karosas. 
Simpoziumas, vadovaujamas 
Kuratoriaus Eugenijaus Gerulio, 
nagrinės temą: šeima ir jos tal
kininkai. Vakaronėje, 7 vai., 
meninė dalis, kurią išpildys ben
drai Toronto ir Čikagos parapijų 
jaunimas. Ten pat bus ir pen
sininko darbų paroda.
» Sekmadienį šventės pamal
dos: 10:30 vai. Ziono bažnyčio
je, Cermak Rd. ir Bell, kurias 
laikys svečias iš Toronto, kun. 
A. Žilinskas, gros dūdų orkest
ras. giedos Sekmadieninės 
kyklos choras, ir 10 vai. 
Tėviškės bažnyčioje, 6641 
Troy gatvė, kurias laikys
sup. kun. Stasys Neįmanąs ir 
senj. kun. Ansas Trakis, giedos 
Parapijos choras, vadovauja-

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA [

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

mo- 
rvto 
So.

gen.

Įėję, So. California ir 38 gatvės 
kampas. Programoje dalyvaus 
jaunimas iš įvairių parapijų. 
Pažymėtina, kad iš Kanados at
vyksta apie 100 svečių, vadovau
jant P. Dauginiui.

Šiai Šeimos šventei rengti ko
mitetas nuoširdžiai kviečia visus 
tautiečius šventėje dalyvauti, 
kad, anot Dr. Vydūno, kūrentu
me “Namu Ugnele”:

“... Dukryte Dievo, maloni 
saulele.

Norėk palaimint savo 
spinduliais

Namelių mūsų mažąją 
liepsnelę,

Kad nors ir aprausta po 
pelenais

Ji neužgestų ir naktyj 
žėrėtų,

O rytmetyj, kaip tu, vėl 
užtekėtų ...” i

’NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

----------------------------------------------------- ------------------ 111------------ ----------- ■ - ■■■■ ---------------------------------------------------------------------------------------- - — ~ ■ -

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — S3.00.

Įdomi 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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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lietuvių visuomenę gausiai daly-Į 
vauli Chicagos gaisro 100 metų! 
parade, penktadieni 10:30 vai.; 
ryto, Kinzie ir iClark gatvių: 
kampe — netoli iMarine City; 
pastato. Lietuvių grupės nume
ris yra 51-mas. | MIKAS ŠILEIKIS

— Poetė Birutė Kemežaitė, [
sėkmingai debiutavusi kaip ra-jDe to, V. Brazas laimėjo 3 Ge- 
šytoja su savo romanu “Sudiev.' cam šauliui” sidabrinius ženk- 
Aš išeinu”, šios savaitės pabai-pus ic vietą trofėją, K. 
goję išvyksta i Italija dainavimo Petrauskas už II vietą — trofėją 
studijoms.

— Edmundas Jasiūnas, Lie
tuvių aviacijos klubo veikėjas,] 
spaudos bendradarbis ir studi-}
jos apie aviaciją autorius, ŠĮ sa-[Petrauskienė -’KU taškus ir Z. 
vaitgalį išvyksta į Pensilvanijos Bilitavičienė - 163 taškus.

ir V. Bilitavičius — “Geram šau
liui” bronzos ženklą ir II vietą 
— trofėją ir J. Baškauskas IV 
vietą — trofėją. šaulių moterų 

{ekipoje — šaudyme gulom S.

valstiją, kurioje aplankys ka
daise buvusias labai garsias ir 
gausias lietuvių kolonijas. E. 
Jasiūnas renka medžiagą savo 
naujai studijai.

— Margarita Momkienė, Clii-' ; .
t • , . r. V mokslu ir išvyko mokytojauti,cagos Lietuvių Operos choro į • - J •'

dalyvė ir solistė, taip pat Chi-j — Chicagos miesto didžiojo 
cagos Lietuvos Vyčių choras, gaisro šimtmečio sukakties mi- 
vad. muz. Fausto Strolios, da- nėjimo paradas Įvyks ši šešta- 
lyvavo kartu su anksčiau paini- dieni, spalio 9 dieną 11 vai. (ne 
nėtais solistais ir chorais gen. 12 kaip anksčiau buvo skelbia) 
konsulo Dr. Petro Daužvardžio miesto centre. 10:30 vai. lietu- 
gedulingose pamaldose ir laido- viai renkasi Kiužio gatvėje (400 
tuvių apeigose. Mūsų chorai, Į šiaurę) pietinėje pusėje tarp 
ansambliai, solistai ir menini n-. Clark ir Dearborn gatvių. Lie
kai kartu su visa išeivija daly- tuvių eilės Nr. 51. Prašoma, 
vauja džiaugsmo bei sielvarto kad kiekviena organizacija at- 
valandose ir Lietuvos išlaisvini-[siųstų savo atstovus parade da- 
mo darbuose. jlyvauti ir organizaciją atstovau-

— A. Kenstavičius, Hope. BSjtL Pageidaujama, kad būtų
Canada, išėjo pensijon ir apsi- bent P° Penkis atstovus nuo or‘ 
gj’veno šioje naujoje vietovėje.' gamzacijos, ir, kad moterys 
Anksčiau jis gyveno Boston Bar bGt^ su butiniais drabužiais, 
apylinkėje, British Columbia Organizacijos, kurios dalyvaus 
provincijoje. .parade, prašomos nedelsiant

. pranešti LB apygardos valdybos 
—uetu ių . eno pirmininkui Jonui Jasaičiui tel.

Dainava intensyviai ruošiasi pa- 434-2165 arba Chicagos lietuvių 
minėti savo 25-rių metų veiklos tarybos pirmininkui Juliui Pa- 
sukaktį ir ta proga stato naują kalkai tel. 737-9519.
operetą “Sidabrinė Diena”. Sa-j 
vo veikloje ansamblis buvo ir 
paliko ištikimas lietuviškos dai
nos ir papročių tradicijoms, pa
statydamas rež. Gasparo Velič
kos nepamirštamus kūrinius 
Nemunas žydi ir Šienapiūtę — 
liaudies dainų, šokiu ir lietuviu 
buities pynes. Dainaviečiai daug 
kartų yra dalyvavę bendrose1 
masinėse lietuvių sueigose.

— Jurgiui Kasiuliui, prieš mc- valdyba, 
tus staiga mirusiam ir Lietuvių donas ir Zigmas Žiupsnys. 
Tautinėse kapinėse palaidotam.' 
artimųjų pastatytas paminklasj 
bus pašventintas spalio 
17 dieną.

— Čikagos Šaulių Rinktinės 
pereinamajai taurei šaudymo 
varžybos įvyko š. m. rugsėjo 18 
ir 19 dienomis šaulio A. Regio 
sodyboje, remonte. 111. Vytau
to Didžiojo šaulių kuopos ekipą 
— šaudymo vadovas V. Brazas 
surinko 518 taškus. K. Petraus
kas — 537. V. Vililavičius — 
512, ir J. Raškauskas — 472 taš
kus. Viso 2069 taškus. Rinkti
nės pereinamoji taurė 
Vytauto Didžiojo šaulių kuopa’.

— Alf. Valatkaitis su žmona 
buvo surengę savo dukrai Da
liai pokyli ir išleistuves. Jų du- 

ikrelė baigė universitetą ir gavo 
: magistro laipsnį iš pedagoginių 
mokslų ir išvyko mokytojauti.

— Lietuvių moksleivių sporto 
šventė pradėta praėjusiame sek
madienyje dėl lietaus nebuvo už
baigta. Ji bus tęsiama šį šeš
tadienį. spalio 9 dieną 3:00 vai. 

!Marquette Parko stadione. Fut
bolo rungtynės įvyko praėjusia- 
me sekmadienvje. ši šeštadieni 

j vyks lengvosios atletikos varžy
bos ir oficialioji šventės dalis, 
švente rengia LB apygardos 

Ja praveda Jonas Bag-

— Ieškoma moteris namų ruo- 
mėnJsos darbui koletai valandų. Tel.

925-3591. (Sk).

a (i teko

SKAITYK ’’NAUJIENAS”

JOS TEIKIA GENIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

■* Lietuvių Radio Forumo 
programoje rytoj, šeštadienį, 
8 vai. vak. per WXRT-FM stotį, 
93.1 banga, bus neseniai išleisto 
komp. K. V. Banaičio operos 
Jūratė ir Kastytis klavyro pri
statymas. Transliacijoje daly
vauja Jūratė ir Kastytis Operos 
Fondo, kuris rūpinasi šios ope
ros atspausdinimu, pirm. Maria 
Rudienė ir Fondo nariai: maes
tro Alexandras Kučiūnas, sol. 
Stasys Baras, inž. -Tonas Jurkū
nas, žurn. Vladas Butėnas, muz. 
Alice Stephens, inž. Kazys Ože
lis. Norintieji dėl šio mūsų kul
tūrinio įvykio ką nors paklaus
ti. prašomi skambinti 415-6842.

(Pr).

A. & L. INSURANCE & REALTY

Siuvėjas (Aliejus)

PERSONAL
Asmeny Ieško

PRAEITĄ SEKMADIENĮ Marquette 
Rd. ir California gatvių kampe, prie 
Dariaus - Girėno paminklo pamečiau 
sunkią auksinę moterišką apyrankę. 
Ji man yra brangi dovana. Radusi

prašau skambinti tel. WA 54639. į 
Už sugrąžinimą duosiu $50.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

Z

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

SAVININKAS PARDUODA 6 butų na
mą su baldais ir visais įrengimais. 
Geros pajamos. Nebrangi kaina. Li
ga verčia parduoti. Grand View 
Apartments. Mr. & Mrs. Stanley 
Shaltis. 732 Park Ave., Hot Springs, 

Ark. 71901 
NAtional 3-5737

Brangenybės, Laikrodžiai, Sovartcs 
visoms progoms.

WEST £3rd ST., CHIŽAGO 
Telef. 434-4660

3237 
t 
!

3 BUTAI IR BIZNIO PATALPA.
Tvirtas namas, aluminum langai, pla
tus lotas. Artima vieta Marquette Par
ke. $17,600. .

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, apie 
$17.000 pajamų metams. Tvarkingai 
prižiūrėtas, saugioj vietoj. Rimtam 
pirkėjui, vertas S47.000.

7 KAMBARIŲ ŠVIESIŲ PLYTŲ MŪ
RAS. Ceramic virtuvė ir vonia. Gazo 
šildymas. Garažas. Blokas nuo Cali
fornia. Marquette Parke. $26,500.

2 BUTŲ 15 M. MŪRAS, 2 po 4%. 
Išbaigtas rūsys. Didelis garažas. 2 
gazo šildymai. Arti mūsų. $39,600.

4 BUTU gražus mūras- ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700.

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — $10.500.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18.950.

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

SIUNTINIAI J HITUV^ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS,
Chicago, til. 6G631. TsL YA 74980

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias
41-ma ir Campbell.

PIRKUS BUNGALOW. ■ iren^as 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta .prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
auete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY 
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

užim-

butai

Mar-

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FTJRNTTURE CO. 

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

Prof. Balys Vitkus, “Daina
vos” ansamblio garbės narys, 
paaukojo $200.— ansamblio sta
tomai operetei “Sidabrinė Die
na”. Šiai operetei muziką para
šė komp. Bronius Budriūnas 
pagal rašyt. Anatolijaus Kairio 
libretą. Ansamblis operetę sta
to gruodžio 11 ir 12 dienomis 
Marijos Aukšt. Mokyklos salėje, 
minėdamas savo 25 metų jubi
liejų. (Pr).

-* Lietuvių Tautinių Namų pa
stogėj. Lietuvių Tautinių Namų 
(6422 So. Kedzie Avė.. Čikago
je), pastogės atidarymas vyks 
šia tvarka:

spalių mėn. 9 d., šeštadieni, 
5 vai. p. p. Lietuvių Tautinių 
Namų narių susirinkimas,

spalių mėn. 16 d., šeštadienį.
7 vai. vak. Pastogės pašventini
mas. atidarymas ir banketas.

Maloniai kviečiami visi nariai 
su šeimomis ir lietuviškoji vi
suomenė, šiuose LTN atidarymo 
proga vykstančiuose parengi
muose dalyvauti. (Pr). .

Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti Į rengiama links
mą šokių vakarą spalio 16 die
ną 7:30 vai. vak. Marquette sa
lėje, 6908 So. Western Ave. 
Gros geras K. Ramnaausko or
kestras. Įžanga 1.50 dol. (Pr).

* Naujienų Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
Įvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dieni. 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St., Argo, Ill. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti j 
Naujienas. 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Hl. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė sn 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

A. TVIRAS 
LA1KRGB1IAJ IR BRANGEVFBĖS 

Parda^mas ir Taisonas 
264S WEST STREET 

T»L: Republic 74941

K. E R HI G I S 

CAUFSR.KIA SUPER SERVICE 

Tai soroj »u+o Tnoiawsl, stabdžiai, 
tune-ups Ir t. t.

So. CALIFORNIA 
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

2 BEDROOM HOME. 2 car garage. 
Forced air heat, central air condition, 
many extras. Bogan area, St. Thomas 
Moore church. By . owner with ap

pointment only. Tel. 434-1379.

PALIKIMAS. Marquette Parke 6 
kambarių mūrinis bungalow. Moder
ni virtuvė ir vonia. Naujas gszo pe
čius. Aluminiiaus langai, švarus. 
Tuščias. Savininkas, tel. 434-3477.

EKSKURSIJA
Į ARGENTINA

Walter Rask - Rasčiausko va
dovaujamas American Travel 
Service Bureau organizuoja ka
lėdinę ekskursiją į Buenos Ai
res. Norintieji aplankyti savo 
gimines Argentinoje, su jais at
švęsti Kalėdas ir sutikti Naujus 
Metus, prašomi skubiai .re
gistruotis.

Išskrendame į Buenos Aires 
gruodžio 19 dieną. Argentino
je galima viešėti nuo 14-kos iki 
28 dienų. Kas pageidaus, tai 
galės grįžti į šiaurės Ameriką 
pavieniui. Vienam asmeniui ten 
ir atgal kainuos $656.90. No
rinčius važiuoti prašome tuojau 
registruotis

American Travel Service Bureau
9727 South Western Avenue

Chicago, Illinois 60643
Tel.. 238-9787

Paruošiame dokumentus 
minėms iškviesti iš Lietuvos ir 
apsilankyti Amerikoje. Ateinan
čių metų kelionėms patariame 
pradėti rūpintis dabar, artėjan
čios žiemos metu, viršuje nuro
dytu mūsų įstaigos telefonu.

gi-

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
nlatus sklyoas. seros pajamos. 54 ir 

|Damen apvlinkėi. — $38000.
I LABAT GERAS 10 butų mūras. 2 
{automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89.000.

10 BUTU mūras, alum, langai, šil. 
?azu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
irengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47-tos ir 
Pula«ki. $37 500.

2 PO 5 MŪRINIS: Nauja šilima ra
žu. aluminiiaus langai. 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. — Tik 
$28.900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Butų nuomavimas. įvairus draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551 
4936 — 15th St.. Cicero 

Tel. 652-1202

JACKSON PARK HIGHLAND.
15 room 3 storv brick home. 5 large 
bedrooms. 4 full baths, large kitchen, 
full finished basement. 2 car garage 
with quarters, lot 150x135’ with 

greenhouse. High 40’s.
Call Mr. MEADE

548-5656

BELWOOD
3 bedroom house, finished basement, 
fully caroeted, central 
ioned.

air condit- 
Near schools, transportation, 

shoos.
$29,500.

Tel. 544-0455

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

Anskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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


