
The First tad Greatest Lithuanian i° Amrirt

un
Kaina

NAUJI INOS
Tb< Latku«*ūaa Daily N<w»

by The Litbuaaian Newi Publishing Co— 1*O» 
1739 So. Halsted Street, Chicago, DL 00608 

HAymarket 1-6100

Periodical Division 
Washington, D. C. 
r

DAFTLY CXOuOY

SIŪLO SUMAŽINTI JUNGI. TAUTOM
Over One Million Lithuanian In The United Stet'S

15 VISO PASAULIO m

BUENOS AIRES. — Amerikietis Bobby Fischer laimėjo dar 
vieną partiją šachmatų varžybose su sovietų armėnu Petrosianu 
ir tuo pačiu laimėjo varžybas. Tolimesnės partijos nebereikalin
gos. Ateinantį pavasarį Fischeris susitiks su pasaulio čempionu, 
sovietų Boris Spaaskiu ir loš su juo 24 partijas. Laimėtojas bus 
pasaulio čempionas. Greitai bus parinkta vieta, kur tos varžybos 
bus. Visos neutralios valstybės gali siūlyti lošimo vietą, o jai turi 
pritarti Amerikos ir Sovietų Sąjungos šachmatų federacijos.

v:

Paskutinę partiją Fischeris 
laimėjo per 46 ėjimus. Varžy
bų laimėtojas gavo 7,500 dol., o 
Petrosianas gavo 4,500 dol. Fi
scheris laimėjo pirmą ir pralai
mėjo antrą šių varžybų parti
ją. Po to sekė trys lygiosios ir 
•po jų Fischeris laimėjo ketu
rias partijas iš eilės. Prieš su
sitikimą su Petrosianu Fischeris 
laimėjo iš eilės 20 partijų, du 
varžovus nugalėdamas sausai — 
6:0 rezultatu, kas yra negirdė
ta šio lygio šachmatų varžybo
se. . "V . .

Prieš Fišcherį, kuris laikomas 
šachmatų genijumi, Amerika tu
rėjo kelis garsius meisterius: 
Emanuelį Laskerį, Frank Mar
shall ir Paul Morphy. Tačiau sa
vo įkvėptu agresyviu ir kompli
kuotu lošimu Fischeris juos vi
sus pralenkia. Petrosianas nė
ra eilinis lošėjas. Jis prieš 6 
metus buvo pasaulio čempionu.

Susidomėjimas Argentinoje

Argentinoje šios varžybos su
žadino susidomėjimąjšachmatais 
ir krautuvėse sunku gauti šach-' 
matų lentų. ar fįgūrų.- Jei Jcur, 
jų dar liko, tai krautuvininkai 
žymiai pakėlė kainas. Lošimų 
salė buvo išklota kilimais, kad 
nesigirdėtų 3,500 žiūrovų kelia
mo triukšmo. .Salėj e ant kiekvi e- 
hos sienos buvo dideli užrašai: 
“Tylos!” Lošdamas Fischeris 
nuolat užsigeria įšaltos Vaisių 
sunkos, padaręs ėjimą jis kar
tais išeidavo į kitą, kambarį už
kąsti. Petrosianas, -kuris atsi
vežė i Buenos Aires ir savo ma
žą, storoką žmoną, išeidavo iš 
salės pas ją išgerti stiklinės ka
vos ar arbatos. Salėje, pilnoje 
žmonių, pirmos trys kėdžių ei
lės buvo tuščios, nes to pagei
davo Fischeris, nenorėdamas loš
ti per arti prie publikos, kuri 
jam neduodanti susikaupti.

“Primadonos” manieros

Robertas James Fischeris yra 
28 metų. Pirmą kartą jis tapo 
Amerikos čempionu prieš 14 me
tų, pats būdamas tik 14 m. Jis 
aštuonis kart laimėjo Amerikos 
čempiono titulą. Anskčiau jis 
Europos šachmatų sluoksniuose 
buvo nemėgiamas dėl savo “pri
madonos“ manierų ir varžybų 
rengėjams statomų reikalavi
mu. Kada 1968 metais Monako 
princas Rainier organizavo šach
matų turnyrą, jis prašė dviejų 
šachmatininkų iŠ Amerikos šach
matų federacijos, tik pridėjo, 
kad Fischerio jis nenorėtų.

Anksčiau Fischeris nemėgin
davo lošti turnyruose dėl pasau
lio čempiono titulo, tik pernai 
jis paskelbė, kad jam jau nusi
bodo “būti neoficialiu čempio
nu”. Jis kartą jau anksčiau bu
vo susitikęs su Petrosianu. Pas
kutinį kartą jis Petrosianą nu
galėjo 3:1 rezultatu (du laimėji
mai. dvi lygiosios).

Smūgis sovietų prestižui
Fischeris gali pagaliau atimti 

iš sovietų pasaulio čempionatą, 
kurį sovietų šachmatininkai lai
ko nuo 1948 metų. Spasskis yra 
34 metų. Prieš jį čempionu buvo

BONA. — Olandijos karalienė 
Juliana ir princas Bernhardas 
vizitavo Vokietiją ir'buvo pri
imti prezidento Heinemanno. šis 
vizitas laikomas paskutiniu su
sitaikymo aktu po II-jo Pasau
linio karo. Karalienė padėjo vai
niką prie paminklo žuvusiems 
karo ir tironijos laikotarpiu.

TOKIJO. — Japonijos spau
da puola vyriausybę už jos su
sidėjimą su Amerika Jungtinė
se Tautose. Pirmą kartą po karo 
mes pralaimėjome, pasakė vie
nas vyriausybės pareigūntas. Ki
ti ragina Japonijos reikalauti 
Sau Saugumo Taryboje vietos, 
nes Japonija, o ne Kinija, esan
ti svarbiausia Azijos valstybė.

KARACHI. — Pakistanas 
skelbia, kad kovose Rytų Pakis
tane žuvo 78 “Indijos agentai”, 
kaip valdžia vadina betngalus su
ktelius. Per dvi dienas žuvę 
579 “agentai”.
' BRIUSELIS; —-Indijos prem

jerė Gandhi pareiškė, kad ben
galų pabėgėliams šelpti reikėtų 
apie 800 mil. dol., o iki' šiol bu
vo pažadėta tik 140 mil. dol. In
dija gavusi iš tų pažadėtų tik 
30 mil. dol.

Jugoslavijos Tito 
atvyko Amerikon 
WASHINGTONAS. — Vakar 

Jugoslavijos prezidentas Tito, 
lydymas užsienio reikalų minis- 
terio Mirko Tepavac, atvyko į 
Washingtona. Jį atvežęs specia
lus Ujušin 18 lėktuvas nusileido 
Andrews aviacijos bazėje neto
li Washingtono. Tito buvo trum
pai sustojęs Kanadoje, New- 
foudland provincijos, Gander 
aerodrome, kur jį pasveikino Ka
nados ir provincijos pareigūnai.

Tito susitiks su prezidentu Ni- 
xonu, aplankys 'kelis Amerikos 
miestus ir vizituos Kanadą.

.^S

AMERIKA DUODA DAUGIAU LĖŠŲ Už 
VISAS KOMUNISTINES ŠALIS KARTU

WASHINGTONAS. — Visa eilė JAV senato narių siūlo nu
traukti Jungtinėms Tautoms Amerikos mokamas lėšas arba jas 
gerokai sumažinti. Tuo tarpu JT sekretoriatas paskelbė, kad iš 
organizacijos išmesta Tautinė Kinija liko skolinga Jungtinėms 
Tautoms 31 milijoną dolerių. Nebūdama tikra dėl savo ateities - 
Tautinė Kinija nesumokėja jai skirtų mokesčių. Tą sumą — 
skolą gali tekti sumokėti komunistinei Kinijai, kuri užims T. 
Kinijos vietą.

^Šitaip- turi atrodyti naujas kovos lėktuvas "Panavia ARC A", kurį bendromis jėgomis stato Britą- 
vjįniįas, j talijos ir Vakaru Vokietijos konstruktoriau Raidės MRCA reiškia ''Multirole Combat Air

craft". ‘ Lėktuvas bus kartu greitas bombonešis ii’ikrus naikintuvas. Jo sparnai papuošti trijy 
' valstybių aviacijoj ženklais.

APKRAUTOS STUDENTŲ DIENOS
Ar lietuvis studentas Lietuvoje gali tapti kullpingu ? — to

kį klausimą J. Bulota spalio 10 d. svarsto “Komj tiesoje”. Jis 
pažymį kad studentai nepaprastai apkrauti paskStomis, kitais 
užsiėmimais ir jiems belieka mažai laiko domėti: J kultūros da
lykais. Studentas per metus, pagal Bulotą, turi ak 80-110 po
ilsio dienų. Gamybinė praktika, vasaros darbo ir palšio stovyklos 
ir kitos priemonės studento vasaros atostogas pavęčia abejotinu 

’■ poilsiu/
• • * Į - *

Jau žnoma, kad Lietuvos stu
dentai vasaromis “kviečiami” 
vykti į vadinamas darbo ir po
ilsio stovyklas. Jie dirba ne tik 
pačioje Lietuvoje, vad. socialis- 
tinse šalyse (Lenkijoje, Bulga
rijoje1 ir pan.), bet ir tolimame 
Altuje, Turkmėnijoj ar Kamske, 
kur tikimasi pastatyti didelę au
tomobilių įmonę, i

' į . ■ . r i'7 f__ *' Ar-studentai'ten'peiki ? Anot • 
Bulotos, tos stovyklos, tai geras . 
dalykas, bet su tam tikromis iš
lygomis. Pasirodo, rezultatai ne- 
visuomet toki, kokių laukiama. 
Taigi, teigiama: “Studentas iš 
tokių stovyklų neretai grįžta iš
siblaškęs, bet ne pailsėjęs. Ru
denį jis ateina Į auditoriją, kur 
jo 'laukia, paskaitos, įtemptos 
studijos, visuomeninis darbas 
(pridurkime, partijos vairuoja
mas agitacinis ir kitoks darbas 
— E. Inf.), bei kiti malonūs ir 
nemalonūs, privalomi ir nepri
valomi dalykai”. Tai paskelbta 
laikrašty, kuris, visą vasarą , 
skelbė: vykit į stovyklas, ten : 
jūsų laukia poilsis, romantika 
(ypač Sibiro srityse) ir pan.

J. Bulota, pagaliau, pripažįsta, 1 
kad nors ir labai nemalonu, bet 
daug problemų, susijusių su kul
tūrininko paruošimu, — užmirš
tos ar sprendžiamos formaliai. 
Studentų Lietuvoje bus dar dau- i 
giau ir jų darbo diena būsianti i 
dar labiau apkrauta. (E) 1

Petrosianas. Sovietų Sąjungo
je yra 4 milijonai registruotų 
šachmatininkų, iš jų tarpo 33 
didmeisteriai. Amerikoje regis
truotų lošėjų yra tik 25,000. So
vietų valdžia remia šachmati
ninkus, vis ieško naujų žvaigž
džių mokyklose ir universitetuo
se. Meisteriai gauna valdžios 
subsidijas, turi aukštą prestižą, 
yra laikomi sovietinės kultūros 
vėliavnešiais. Amerikietis Fi
scheris šiuo metu yra populia
riausias amerikietis Sovietų Są
jungoje. “Sovietski Sport” pra
nešė jo laimėjimą straipsniu 
“Įvyko stebuklas!”

Fischeris yra savamokslis, ne
baigęs net vidurinės mokyklos. 
Prieš daug metų jo motina, pa
stebėjusi jo susidomėjimą šach
matais, parašė laišką Brookly- 
no “Eagle” laikraščio redakto
riui, klausdama, kur jos sūnus 
galėtų palošti šachmatais. Da
bar tas sūnus rengiasi tapti nau
ju pasaulio čempionu.

ALBANY. — New Yorko val
stija įspėjo tėvus neleisti vai
kams be priežiūros valgyti Hallo
ween dieną surinktų saldainių, 
nes visokie bepročiai įdeda į 
tuos saldainius skutimosi peiliu
kų ar narkotikų. -

Japonijos užsienio reikaly mini»teri« 
Kiicht Aiehi parėmė Jungtinėse Tau- 

toae dviejų Kiniją pa«iūlym<.

SĮ&feggĖi

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ Baltųjų Rūmi spaudos se
kretorius Ziegleris; tereiškė, kad 
prezidentas labai pasipiktinęs 
balsavimu Jungtinėse Tautose. 
Jis svarstąs ar nevertėtų suma
žinti Amerikos teiliamą pinigi
nę paramą Jungtinėms Tautoms 
ir toms valstybėms, kurios de
monstravo didelį džiaugsmą, ka
da Amerikos pasiūlymas pralai
mėjo.

+ Čilės prezidentas Allende 
paskelbė, kad sprogmenų fabri
kas, kuris priklauso amerikiečių 
chemikalų bendrovei, bus nacio* 
nalizuotas. - * <

■0 Paryžiuje buto pasirašyta 
Prancūzijos — Sov. Sąjungos 
ekonominio bendradarbiavimo 

sutartis. Renault automobilių 
bendrovė padės rusams pastaty
ti naują sunkvežimių fabriką 
prie Karnos upės. Sutartis pasi
rašyta 10-čiai metų.

a šiaurinėj Airijoj vėl žuvo 
du britų kareiviai. Į kovą prieš 
kareivius įsijungė moterys ir 
vaikai. Keli sprogimai sužeidė 
14 žmonių.

Lisabonoje sprogo bomba 
naujame Nato organizacijos pa
state ir sužalojo tik ką įrengtus 
kambarius, kurių atidarymas bu
vo numatytas penktadienį.

♦ Turkijoje pasitraukė prem
jero Erim vyriausybė. Premje
ras laikinai eina pareigas, kol 
prezidentas suras naują premje
rą.

BOSTONAS. — Lenkų jūrei
vis Ostrowski, pabėgęs nuo lai
vo Bostone, gavo laikiną, 30 d. 
leidimą pasilikti Amerikoje.

Siūlo derėtis, bet 
stiprinti gynybą

BRIUSELIS. — JAV gynybos 
sekretorius Laird Nato valsty
bių ministerių konferencijoje įs
pėjo sąjungininkus neužmiršti 
gynybos stiprinimo. Jis pareiš
kė, jog ateities galimybės tartis 
su Varšuvos pakto vadovybe dėl 
karinių jėgų mažinimo, neduoda 
pagrindo jau. dabar pradėti ma
žinti gynybos pastangas. Toks 
vienapusiškas savo pozicijų silp
ninimas būtų labai pavojingas, 
pareiškė Laird.

Jis nurodė Nato ministeriams, 
kad Amerika tariasi su Sovietų 
Sąjunga ir laukia susitarimo, ta
čiau kartu Amerika stiprina sa
vo karines jėgas.

tematė Lietuvoje
Š. m. rugsėjo mėn. vidury Lie

tuvoje lankėsi Belgijos parlamen
to delegacija, kuriai vadovavo 
senato pirmininkas -Paul Strey. 
Šis, išvykdamas, pasisakė Lie
tuvos gyvenimu esąs susidomė
jęs jau 40 metų. Nurodė esąs 
katalikas, tačiau, matyt,-tik pa
viršutiniškai susipažinęs su Lie
tuva (jo vadovaujama delegaci
ja lankėsi muziejuje ir, aišku, 
IX Forte..., dar Trakuose, dar 
kokioje vienoje įmonėje) rugsė
jo 13 d. Vilniškei Eitai pareiškė, 
kad, esą, jam atrodo, jog žmo
nės patenkinti gyvenimu ir kad 
“respublikoje egzistuoja religi
nė laisvė”. (Parlamentaras, 
greičiausia, tematė Vilniaus baž
nyčias ir neturėjo progos pasi
kalbėti nei su lietuviais dvasinin
kais, nei su tikinčiaisiais — 
Red.). (E)

Kubos delegacija 
atvyko nekviesta

NEW ORLEANS. Amerikoje 
vyksta tarptautinė cukraus au
gintojų konferencija, kurioje da
lyvauja 600 atstovų, iš 54 vals
tybių. Tai yra Tarptautinės Cu
krinių Nendrių Technologų są
jungos suvažiavimas. Jame da
lyvauti panoro ir Kubos atsto
vai. Kuba per Čekoslovakijos 
ambasadą prašė leidimo atsiųsti 
savo delegatus, tačiau valsty
bės departamentas dar rugsėjo 
24 d. pranešė, kad Kubos dele
gacija nepageidautina.

Antradienį staiga iš Kubos at
skrido sovietų gamybos lėktu
vas, kuriame buvo 19 kubiečių, 
atvykusių Į tą konferenciją. Jie 
visi buvo aerodrome sulaikyti 
ir apgyvendinti gretimame mo
telyje. Valstybės departamento 
pareigūnai bando prikalbinti ku
biečius, kad jie skristų namo. Pi
lotas laukia įsakymo iš savo vy
riausybės Havanoje ir net neleis 
džia pripildyti į lėktuvo tankus 
gazolino kelionei atgal.

Havanoje vakar dar tebebu
vo pagrobtas amerikiečių lėktu
vas Boening 747. Valstybės de
partamentas per Čekoslovakiją 
ir Šveicariją pranešė Kubai, kad 
ji atsiųstų įsakymą lėktuvo pi
lotui skristi atgal į Kubą. Cuk
raus technologų konferencija nė
ra organizuota tarptautinių įs
taigų, bet privačios organizaci
jos. Amerika turi teisę į ją įsi
leisti, ką nori. Kubos delegaci
ja esanti nepageidautina.

Kosyginas Kuboje
HAVA'NA. — Sovietų premje

rą Kosyginą Kuboje susitiko 
Castro, prezidentas Dorticos ir 
iš mokyklų ir fabrikų autobusais 
suvežti kubiečiai. Kosygino lėk
tuvą pasitiko ir iki aerodromo 
atlydėjo keturi Kubos karo avia
cijos Migai. Po komunistams 
įprastų apsikabinimų ir pasibu
čiavimų Castro ir Kosyginas nu
važiavo sovietiniu čaika limuzi
nu per vėb'avomis ir vadų por-

, tretais išpuoštas gatves.

V

JAV ambasadorius Jungtines^ Tau
tose George Bush nepatenkintas, kad 
jam nepavyko sustabdyti Tautines Ki
nijos išmetimo. Jis sako, kad-dabar 
atidarytas kelias ir kity valstybių iš

metimui.

Plieno bendrovės 
turėjo nuostoli .

NEW YORKAS. — Trečiasis 
šių metų ketvirtis — liepos, rug
pjūčio, rugsėjo mėnesiai, buvo 
gan prasti Amerikos plieno bend
rovėms. USS bendrovė paskelbė, 
kad per tą ketvirtį ji turėjo de
šimt su puse milijono nuostolio, 
kai pernai per tą patį ketvirtį ji 
buvo gavusi virš 33 milijonų pel
no. Deficitas yra pirmas po 1959 
metų to paties ketvirčio deficito, 
kada įvyko ilgokas plieno darbi
ninkų streikas.

Republic Steel irgi turėjo nuo
stolį virš 15 mil. dol., kada per
nai buvo gautas 11 mil. dol. pel
nas. Anaconda vario bendrovė ir
gi skelbia apie 7 mil. dol.. nuo
stolį, kai perpai per tą patį laiko
tarpį ji buvo gavusi 16 mil. dol. 
pelną. .

Plieno bendrovės skelbia, kad 
nors streiko šiais metais pavyko 
išvengti, plieno naudotojai buvo 
apsirūpinę plieno atsargomis ir 
per paskutinįjį ketvirtį buvo gau
ta mažai užsakymų. Be to, lauk
damos streiko, bendrovės buvo 
uždariusios daug savo lydymo 
krosnių, kurių produkcija dėl to 
susitrukdė.

Taiwano prezidentas Chiang 
Kai Shekas piktai pasmerkė 
Jungtines Tautas savo kalboje 
ir pakartojo savo grasinimą iš
vaduoti visą Kiniją iš komuniz
mo vergijos.

Senatoriai, ragindami vyriau
sybę sumažinti savo finansinę 
kontribuciją Jungtinėms Tau- 
-toms, nurodo, kad Amerika su
deda 31.52% visų JT lėšų. Per
nai Kongresas atsisakė duoti lė
šų Tarptautinei Darbo organi
zacijai, veikiančiai prie JT, nes 
Amerikos unijų vadovybė įrodi
nėjo, kad ta tarptautinė įstaiga 
yra komunizmo propagandos liz
das, vadovaujamas ruso Pavel 
Astapenko.

Sovietų Sąjunga duoda Jung
tinėms Tautoms 14.18% jos biu
džeto lėšų, Lenkija sumoka 
1.41%, Kuba — 0.90%, Albani
ja — 0.04»%. Tuo tarpu, tų vals
tybių reikalauta išmesti ir iš
mesta Tautinė Kinija mokėda
vo net 4% viso biudžeto.

Vatikano laikraštis “L’Osser- 
yatore Romano” sveikina Kini
jos priėmimą į JT, tačiau apgai
lestauja, «kad buvo paš-alinta- 
Tautinė Kinija. Pekine ši žinia 
buvo sutikta džiaugsmingai. 
Balsavimas parodęs visišką Ame 
tikos imperialistų politikos ban
krotą, pareiškė kinų užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnas.

Vakar prie Jungtinių Tautų 
jau nebebuvo Tautinės Kinijos 
vėliavos. Sekretoriatas užsakė 
Veronos mieste, New Jersey, An
nin Co. įmonėje komunistinės 
Kinijos 4:6 pėdų didumo vė
liavą. Ten Kinijos vėliavą už
sakė ir Rockefeller centras. Vė
liava dai- neiškelta, nes JT se
kretoriatas dar nežino ar Kini-, 
ja norės būti alfabete raidėje P 
(Peoples Republic of China) ar 
C raide (China). Nuo to priklau
sys vėliavos vieta alfabetinėje 
(anglų kalbos alfabeto) tvarko
je.

> Izraelyje vienas iš penkių 
gimusių vaikų jau mirė.

suėmė 36 komunistus
ATĖNAI. — Graikijos sau

gumui pavyko sučiupti vyriau
sius komunistų partijos vadus, 
kurie sugrįžo į Graikiją iš So
vietų Sąjungos ar satelitinių val
stybių, kur jie su pertraukomis 
praleido 25 metus. Tie seni ko
munistai: Drakopoulos ir Part- 
salides vadovavo komunistų vei
klai iš užsienio, tačiau dabar bu
vo sugauti Atėnų priemiestyje. 
Kartu su jais į policijos rankas 
pateko dar 34 komunistų veikė
jai. kurie Graikijoje vykdė te
roro veiksmus ir agitavo prieš 
vyriausybę.

Tą pačią dieną graikų žvalgy
ba suėmė keturis asmenis, nesu
rištus su komunistų partija, ta
čiau veikusius prieš karinę val
džią ir per trejis paskutinius me
tus organizavusius sprogdini
mus Atėnuose. Ta grupė, pasi
vaidinusi “Spalio 28”, bomba ne
seniai sužalojo ir prezidento Tru- 
mano garbei pastatytą pamink
lą. ’
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KAIP VYKSTA KAMPANIJA?
Akcija ar vajus Lietuvių 

Profesorių Draugijos Ameri
koje paruoštam spaudai ir jau 
visai baigiamam 900 puslapių 
veikalui apie Lietuvos Univer
sitetus spausdinti, lėšas sutelk
ti buvo pradėta 1970. X. 31; 
tai yra beveik lygiai prieš me
tus, ponų M. ir A. Rudžių ra
dijo Forumo bangomis. Pa
grindinė vajaus dalis — me
cenatų ir garbės narių prenu
meratorių aukų gavimas baig
sis X. 30 d. 2^es, kas po to ter
mino malonėtų paremti leidė
jus bet kurio dydžio suma, to 
pavardė jau negalės būti at
spausdinta knygos rėmėjų gar
bingame sąraše, žinoma, ir 
po nurodytos dienos atsiųstos 
aukos mielai ir dėkingai bus 
priimamos ir skelbiamos spau
doje. Svarbiau gerą darbą at
likti, kaip juo pasigirti! Jau 
vienas geradaris Įteikė 1000 
dolerių, tačiau prašė jo (ar 
jos) pavardės neskelbti anks
čiau, kaip po dešimties metų.

Mūsų senovės ir dabarties 
sąlygomis mecenatų pavardžių 
garsinimas yra Įprastas ir pa
teisinamas, 
knyga buvo
asmens lėšomis, 
Radvilo ar Sapiegos, 
bar, demokratiniais 
reikalingus tūkstančius 
ta paprastai pora šimtų
čių kad ir vieno ar dviejų 
lerių aukomis.

Kai 1962 m. sumanymą 
kio pobūdžio knygą tautai 
leisti LPDA valdyboje
prof. S. Dirmantas, jis pareiš
kė, turis vilti, kad veikalą 
atspausdinti sponsorių — rė
mėjų atsiras apsčiai ir nebus 
sunku lėšų surinkti. Spaudos 
reikalų žinovo provizorinė kai 
kulacija apie 500 puslapių to
mui atspausdinti išlaidų būtų 
apie 6,000 dolerių. Tačiau 
knyga pasirodys žymiai stores
nė, pridėjus atlyginimus ūž 
samdomą ir nesamdomą dar
bą Redakcijos posėdyje teko 
išgirsti sumą _15,000 -dolerių 
sumą. Aukų ir prenumeratos’ 
rinkimo iki šio -Taiko išdavos; 
verčia kiek nusiminti. Tačiau 
jau turime daugiau pusės rei
kalingos sumos. 'Didžiausios 
nepilnos sekinės priežastys, 
tai LPDA valdybos pirminin
ko nepatyrimas pinigus su
traukti ir abiejų pusių, prašan
čių ir ,aukoj ančių, lietuviškas 
nerangumas. Buvo kreiptasi 
viešumon bangomis, per spau
dą, straipsniais ir apmokamais 
bei neapmokamais skelbimais’ 
žinutėmis.

Po mano kvietimo žodžiu

Tik, jeigu seniau 
leidžiama vieno 

pvz. valdovo 
tai da- 
laikais 
sume- 
tautie- 

do-

per Margutį pirmas atsiliepė 
verslininkas. Ne kokios nors i 
stambios pramonės Įmonės ar 
inžinierinio biuro, . o kepyklos ( 
savininkas — Bronius Marians 
kis. Jis parodė, kad supranta, 
jog ne vien duona tikras žmo
gus gyvena: reikia ir protinio 
maisto. Gavus šimtinę, pakel
ta nuolaika jam padėkojau.

Prisidėjo duktė ir žentas. 
Man talkon atėjo garsioji lėšų 
sukėlėja P. Alicija: į jai duo
tą kvitų knygelę ir aukoto
jams surašyti lapą ji Įrašė savo 
duotą šimtinę, kad būtų ki
tiems geras pavyzdys ir paska
tinimas. Tai buvo 1970 XI. 21.

Ankstybiausiąją pradžią pa
darė Redakcinės komisijos 
pirm., paskutinis Kauno uni
versiteto Teologijos fakulteto 
dekanas, vyskupas V. Brizgys. 
Jo paskatinti JAV-bių kunigai 
davė pirmas 36 prenumeratas: 
po 15, po 20, po 30 ir net po 60 
dol. O vienas Bt. Bev. Msgr. F. Į 
Bartkus už knygą davė 15 dol. 
ir dar priedo 400 dol. Iki me
cenato titulo stoka tik 85 dol. 
Gal tyčia? Viso 1005 doleriai.

Tačiau netrukus kunigas 
Vincas Puidokas vienas atsiun
tė tūkstanti. Tai, berods, tas 
pats, - kuris parėmė tūkstanti
ne ir Liet. Katalikų Akademi
jos knygą. Ačiū! Ekscelenci
jai vyskupui ir aukojusiems 
kunigams. Jie Įrodė savo or
ganizacijos tvirtumą ir Įverti-

t Ino LPDA darbą.
la

iškėlė
Vienok kun. Puidokas chro

nologine tvarka, nėra pirmasis 
mūsų leidimo mecenatas. Bos 
tone gyvenąs kolega dipl. inž. 
Jonas Mikalauskas, vienintelis 
LPDA “narys rėmėjas”, per 
eilę metų įnešė mūsų iždan 
šalpos reikalingiems prieglau
dose vargstantiems profeso
riams daugiau kaip 800 dol. 
Kadangi skurdžiausiai gyvenę- 
kolegos jau; išmirę (pradedant 
Juozu Bagdonu, aušrininku, 
mirusiu lenkų prieglaudoje), 
tai ižde pinigų kiek .susitaupė 
ir.gavome leidimą prieš vajų 
jais apmokėti’ rcdak tori aust iš
laidas. ,. 4.

Pirmą paprastos prenume
ratos Tfyitą išrašiau raniovėnui 
Jonui Litvinui 1970. XI. 16. 
Buvo taip: Abu dežuravoni 
genocido parodoje šv. Kry
žiaus parapijos salėje’ Besi- 
šnekčiuodamas davė - 20 dol. 
prenumeratai. Grąžos nesuti
ko paimti. Jis yra ir Lietuvių 
Istorijos dr-jos valdybos narys. 
Tada iš' jo gavau pasiskaityti 
d r. K. Jurgėlos 1863 m. sukili
mą. Ir buvo" iš anksto užpre
numeravęs. Jam nelaimėje gi-

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas'lteponji

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI r
. FURNITURE CENTER, INC. į

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875t
Vedėtas J. LIEPOMS ' 'r' ’ W

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nua į,1
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL .

Loretta Miškinytė (kairėje) iš Londono ir Viltė Zub^ckaitė iš St. Catheri
nes padeda vainiką prie žuvusiems ui laisvę paminki^. Paraše po kita nuo
trauka pastebėta, kad 17-je Kanados Lietuviu Dieuje dalyvavo daugiau 

kaip 1,500 asmeny. k 1

NERIMAS DEL PAVERGTOS LIETUVOS 
SLĖGĖ 17 KANADOS LIETUVIŲ DIENĄ
“Susirūpinimo dėl tėvynės 

debesys kabo viršum lietuvių 
iškilmių”, tokia per 4 skiltis ant
rašte t trimis didelėmis foto 
nuotraukomis pailiustruotą 
straipsnį užvardino St. Catha
rines, Ont, , dienraštis “St. Ca
tharines Standard”.

Kostiumai, muzika ir šokiai 
17 - je metinėje Lietuvių Dieno
je reiškė džiaugsmą ir celebra- 
vimą, pradeda dienraštis straip
snį. Tačiau, iškilmes, sutrauku
sias virš 500 asmenų ir iš Wind- 
soro, Londono, r Hamiltono bei 
Toronto slėgė cįębesis,. reiškiąs 
susirūpinimą neviltį kad even
tualiai vėl bus laisva mažoji Pa- 
baltijos šalis, kuri buvo jų tėvy
nė. '

Sekmadienio

giant pastaba 
voti yra reika 

programa, gal tangų iš viso

būt, ryškiausiai išreiškė 
jausmus. Po iškilmingų mišių 
St. Catherines katedroje jUpie 
500 lietuvių pražygiavo, prie ce- 
notapo (žuvasieme paminklo) 
St. Paul gatvėje padėti vainiką 
paminint savj; tautiečius, kurie 
žuvo kovodaiii prieš kaimyni
nės Rusijos Ėriespaudą. Tačiau, 
kaip St. Catherines' Lietuvių 
Bendruomene ’pirmininkas 
Juozas Sarapnickas pasąkė “jie 
vis dar neri laisvi: jie dabar 
kenčia komifiistų priespaudą”.

Toliau suiiinimi kalbėtojai, 
dalyviai ir ią|i programa,maž
daug kaip jjti buvo “aprašyta 
J. S. korespondencijoje,' bai- 

kad laisvei iško- 
inga daugiau paS- 
ikusiojo pasaulio.

tuos

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
“Apaštalas” BQIy Graham Į pilni pasipūtėliai, tuščiaviduriai 
ruošiasi “atversti” Romą ir kraujotroškos”.

Amerikietis evangelistas Billy | Ukrainiečiai negaus.patriarchato

Graham atvykęs į Romą pareiš
kė, kad tenai šiandien yra dide
lė dvasinė tuštuma, dėlto jis at
vykęs apsidairyti, kad galėtų 
1973 metais šiame Romos kata
likų centre suruošti “kruciadą” 
(kryžiaus karą). Jis pasakė 
laikraštininkams, kad jo organi
zacija pradėjo “mokslinius” ty
rimus, kad būtų galima atspė
ti, kiek romėnų jo misijose da
lyvaus. “Priešingai, mes gali
me nusamdyti didelį stadiumą 
ir gali ateiti tik 10-žmonių”.

Bill pareiškė, kad kampanija 
Romoje sukeltų viso pasaulio 
dėmėsį. Jaunimui, kurs Grąha- 
mo nuomone Romoję esąs ne ki
toks kaip ir JAV-bėše, patrauk
ti jis savo misijoms žada panau
doti naująją “rock” operą “Je
sus Christ Superstar”, nes iš
gyręs jos pasisekimą Broadway 
teatruose Graham užtikrino, kad 
“daugelyje pasaulio dalių jau
nieji atmeta orgapizuotą bažny
čią, bet neatiųętą Jėzaus”.

“Visi apaštalo, Pauliaus žy
giai sukosi aplink' nuvykimą Į 
Romą”, kalbėjo dBill. “Jis^jait-. 
tė, kad iš Romos jis galės pa-, 
liesti visą pasaulį. Kaip apašta
lo Pauliaus studentą, mane ta
tai domina”.

Rabinai prieš “Superstar” 1 * "... "C.;.. .
Rabinas Mark Tanenbąum, 

Amerikos Žydų Komiteto direk
torius, pareiškė, kad šiuo me
tu Broadway .didelį pasisekimą 
turinti, naujoji “rock” opera “Je
sus Christ Superstar”, gali būti 
kenksminga žydų - krikščionių 
santykių pagerinimui, kadangi 
joje esama priešžydiškų prieta
rų. Toje operoje kaltė dėl Jėzaus 
kankinimo ir nukryžiavimo šUr 
verčiama pirmiausiai žydų kuni
gams. :

Tbje operoj e kunigai esą “vaiz
duojami kaip pasibiaurėtinai ne
žmoniški ir šėtoniškos piktybės

NC praneša iš Vatikano, kad 
popiežius Paulius VI atsisakė su
teikti ukrainiečiams katalikams 
patriarchatą. Tas atsisakymas 
buvo praneštas ištremtajam Lvo
vo arkivyskupui kardinolui Juo
zapui Slipyj dar liepos 7 dieną, 
bet viešai paskelbtas tik po 2 
mėnesių.

Popiežius pranešė kardinolui 
Slipyj, kad jo ir kitų ukrainiečių 
vyskupų prašymą jis pateikęs 
mažai kardinolu komisijai “smul 
kiai ištirti ir išstudijuoti”, bet 
esą “Labai rimtai prie Viešpa
ties apsvarstę tėvų kardinolų 
nuomones, nors mes patys labai 
buvome linkę priimti jūsų pra
šymą, tačiau mes vėl padarė
me tą sunkią išvadą, jog, bent 
šiuo metu, nėra galima steigti 
ukrainiečių patriarchato”...

Kadangi patriarchas Slipyj 
yra tremtyje ir Sovietų Sąjun
ga kontroliuoja Ukrainą, dėlto 
ukrainiečių apeigų patriarchatas 
negalėtų kontroliuoti bažnyčios 
Ukrainos - teritorijoj e, paaiškino 
popiežiuj.;

. Amerikos negrai Vatikane
Roma. —T šeši juodieji Ameri

kos katalikai, pykdami, kad “bal
toji hierarchija” metų metais 
juos skriaudžia, šio spalio 8 die
ną buvo nuvykę j Romą ir grį
žo, anot NC, “bent šiuo momentu 
laimingi”.

Negrų grupė buvusi priimta 
Vatikano yalst. sekretoriaus ar
kivyskupo Benelli, kurs juos “la
bai simpatiškai” priėmęs ir pa
žadėjęs.! jų reikalą pažiūrėti. 0 
tas jų reikalas.esąs dvigubas: 
Jungtinių Valstybių negrai ka
talikai nori gauti negrą arkivys
kupą Washingtonui ir daugiau 
galios bažnyčioje. Grupė be to 
turėjusi “nuoširdžius priešpie
čius” su vienu. Amerikos vysku
pu J. L. Bernardinu, dalyvaujan
čiu Romoje vykstančiame vysku
pų sinode..

Nėra didesnes meDeė...
Kaip kun. Kolbe patapo Šventu

Sekmadienį, spalio 17 <L Ro
moje iškilmingai, 5,000 lenkams 
dalyvaujant, popiežius paskelbė 
palaimintu lenkų kunigą Maksi
milijoną Kolbe, kurs Aušvico 
kacete savo noru sutiko už kitą 
prisiimti žiaurias kančias ir mir
tį. Tas kitas buvo Franciszek 
Gajowniczek, 79 m. amžiaus, 
kurs pats su žmona ir dviem sū
riais dalyvavo kun. Kolbės pa
šventinime.

Spaudos žmonėms Gajųvniče- 
kas apie savo gyvybės išpirkimą 
papasakojo sekamai. Jis buvęs 
Lenkijos kariuomenės seržantas 
ir vokiečiams įpuolus į Lenkiją 
prie Modlino, netoli Varšuvos, 
paimtas Į nelaisvę.

Iš nelaisvės pabėgęs įstojęs į 
pogrindį partizanu kovoti prieš 
nacių okupaciją, bet vėl pagau
tas 1940 m. spalio mėnesį išvež
tas į Aušvico (Oswiecimo) kace- 
tą,

“Ten mūsų buvo 1,700, tai yra 
1,700 lenkų ir 1 žydas, bet to žy
do mes daugiau nematėme; jis 
buvo sekančią dieną sunaikin
tas”. - ’ ’

1941 metų gegužės mėnesį 
pabėgo vienas kaceto kalinys. 
Už jį dešimt kalinių turėjo mir
ti lėta mirtimi iš bado ir trošku
lio. Tokia buvo kaceto tvarka.

“Vienas SS-manas eidamas iš
ilgai mūsų išrikiuotą eilę pirš
tu nurodinėjo kandidatus, ku
rie turėjo mirti. Mano numeris 
buvo 5659 ir esesininkas paro
dė į mane”, kalbėjo Gajovniče- 
kas. “Aš -sušukau,’ kad dabar aš 
nebematysiu savo žmonos ir vai
kų, kai staiga iš rikiuotės išėjo 
numeris 16670 ir pasakė, kad jis 
eis už mane...” '• -■

“Esesininkas paklausė .nuste
bęs “Bet dėlko tu ?” žmogus at
sakė: “Aš esu katalikų kunigas, 
o šis žmogus turi žmoną ir vai
kus”... Štai šis žmogus numeris 
16670 yra šiandien palaiminta
sis Mąkšimilij anas Kolbe”.

Ii užuojauta: 1971. X. 22 palai 
dojo 24 metų dukrą!

Po šimtą .d., dovė: “banki
ninkų’’^ J.*F. Grybauskas, 
Cicero; prekybininkas SI. 
Balzekas. jr.; Julija Bičiūnie- 
nė; ramovėhas Jonas švedas, 
Cicero, Kazys (50 — jau, 50 — 
vėliau); Jonas ir Joanna Ka
riai iš Bridgeport©; sambūriai: 
Lituanistikos Institutas (lyg 
grąžino gautą jam besikuriant 
iš tėvų — LPDA — šimtinę); 
Lietuvių Katalikų gydytojų 
GAJA. Vyt Didž. Univ-to stu
dentų išsilaikiusi Vyrija Plie
nas; Lietuvių Veteranų są- 
juųga Baniovė.

Po 500 dol. gavome iš Lietu
vių Tondo,ir ne iš artimos Či
kagos. bet iš tolimo Berlyno 
atsiuntė P. Mykolas Žilinskas.

Žiūrime i.r vis dar laukiame 
iš Čikagos‘turtuolių, bankinin
kų, biznierių. Žiūrime ir lau
kiame ir iš N. Yorko, Filadel
fijos, Los Angeles, Vašingto
no. ..

Yra turtingas ir ambicingas 
ALIAS centras, yra visa eilė 
lietuvių gydytojų draugijų, dos 
niai duodančių romanams, 
“klavyrams”: Ohio. Illinois, 
AniertRos (tiksliau JAV), gal 
Kanados ir kt. Na ir Viso Lais 
vojo Pasaulio Gydytojų drau
gija (ar sąjunga), kurios nau
jai N. Yorke rugsėjo mėn. iš
rinktoji valdyba yra čia pat 
Čikagoje. Prisimenam vardus 
akademinių korporacijų, Fra- 
ternitas Lituanica, Neo Litua- 
nia ir kl. Tiek daug jų prasi
gyvenusių filisterių puikiai gy* 
veha prašmatniose rezidenci- 

. ose... Ir tų jaunesnių kolegų 
profesorių atsiranda. kurie 
gali skirti nėf 200 dol. opere-

tei... 0 dau£ LPDA narių iri 
išgalėtų iki šiol užsiprenume
ruoti jų draugijos devynerius 
metus ruoštą, gal jau paskuti-' 
ni veikalą —leidinį kuris am
žiams išliks žmonijos ir mūsų 
tautos mokslo lobynuose ir 
bylos mūsų ateinančioms kar
toms.

Daugiausiai mane sujaudi
no trimis atvejais 'Sudaryta 
100 dolerių auka, vieno visai 
mažai raštingo darbininko iš 
Bruklino. Manau šis bus iški
liausias iš garbės prenumera
torių būrio! čia jo pavardės 
neminiu, dėl to jo apibūdini
mo pagal rašto — laiškų turini 
ir rašyseną ( gal detaliau su at
vaizdu bus Dirvoje ar Laisvoje; 
Lietuvoje, tačiau aišku, jo var 
das ir pavardė knygoje bus 
Įrašyti. ’

Paskubėkite, pasiryžkite, pa 
aukokite iki spalio 30 d. adre
su:
“Liet. Prof. Draugija 
Amerikoje č/o S. Dirmantas, 
6616 So. Washtenaw,AveL 
Chicago. HL, 60629.”

Knygą atsphusdinus, jos kai
ną (iš anksto užsakant 15 dol.) 
gal reikės pakelti (jei aukų 
suplauks mažokai).

St. Dirmantas

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Did you ever hear of 
returning a Savings Bond 
because you got

1739 So. Halsted Street Chicago, UL 60608
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III

Kaip Olevičius pėsčias į Ameriką ėjo 
(Užrašė Nadas Rastenis)

(Tęsinys)
Šlepščioju per aptirpusį snie

gą. Pailsau. Bėgti jau negaliu, 
tik einu ir saujomis dedu snie
gą į burną. Garai eina iš manęs 
kaip iš garvežio!

Manau sau: Palysiu po egle, 
pasilsėsiu. Palindau — žiūriu 
— tas seiSh vėl čia pat!

Aš iš po eglės, vėl kiek galė
damas bėgu. Tai bėgdamas tai 
eidamas pasiekiau iškirstą kvar
talinę liniją. Užėjau ant kalno 
pažiūrėjau atgal. Atstumoje 
mačiau savo palydovą bestovintį.

Pradėjo temti. Priėjau prie 
eglės, užkabinau rankų pančius 
už sausos šakos, patraukiau ir 
pirmiau, akmeniu apdaužyta spy
nelė subėrėjo. Rankas paliuosa- 
vau.

Per girią pasileidžiau eiti į 
šiaurę. Paėjėjęs išvydau girios 
kraštą, paskui lauką ir toliau — 
kaimą ir bažnyčią.

Pasiekiau kaimą ir norėjau 
kur užeiti, bet bijojau, maniau, 
kas dar valdžiai gali išduoti. Kai
me sutikau moterį; pasakiau jai 
“pagarbintą”. Ji man atsakė ir 
klausė kur einu. Pasisakiau, kad 
nešiau knygas ir buvau pagau
tas, varytas etapu, ištrūkau, bė- 
gau nuaudamas batą, kad leng
viau būtų bėgti, nuplėšiau padą. 
Sakiau, bijausi, kad kas neišduo
tų. Ji man liepė nebijoti, pava
dino pas save ir sakė, kad jos 
vyras yra kurpius, tai galės man 
pagelbėti. -

Parsivedė ji mane namo, davė 
persivilkti, kad išdžiovinus ma
no rūbus. Davė valgyti ir leido 
pernakvoti. Ant rytojaus kai 
atsikėliau, tai mano rūbai jau 
buvo sausi ir iš mano batų aulų 
jau buvo man pasiūtos naginės. 
Apsivilkau savais rūbais, apsia- 
.viau naginėmis ir paprašiau tų 
■gerų žmonių; kad parodytų ke
lią į Prūsus. Jie paleido suma- 
nim savo -jauną dukrą, kad nu
vestų pas savo tetą, kurios vy
ras daugiau žinąs apie tuos da
lykus. Mergaitė, mane vedė ke
lis verstus ir nuvedė pas savo 
motinos sesers vyrą. ?

Paklausiau,, kur yrą..tas kai
mas,: kūparųe. gyvena tie vaiki
nai,kurie mane pirmą karta n»- 
'^edę i.Prūsus^.tada aš ži
nojau to kąįmp. vardą ir tų vąi- 
:kinų. pavardes.'-. Bet ’ dabar,, po 
■40 fnetų mie to laiko, nepamenu, 
fl Jiš-žinojo tą kaimą .ir. tuos vai
kinui ir mane pas juos pristatė. 
•i&ž1 tai ašrijam -užmokėjau vieną 
rubli-: u S : ■

Pas tuos vaikinus išbuvau ke
turias dienas. Buvau nuėjęs ir 
bažnyčion ir sužinojau, kad tam 
žmogui, iš kurio aš pabėgau, jo
kios bausmės nebuvo. Tuo aš la
bai nusidžiaugiau.

Pirmadienį vienas tų vaikinų 
mane vėl pervedė per rubežių į 
Prūsus, bet dabar jau slaptai. 
Aš jį palikau karčiamoje ir nu
ėjau pas tą patį ūkininką, pas 
kurį pirmą kartą Prūsuose nak
vojau, ir jam pasipasakojau vi
sas savo nelaimes.

Sekantį rytą išėjau ir nuėjau 
į Tilžę. Buvau pas tą patį kuni
gą, pas kurį mainiau pinigus ir 
vėliau knygas pirkau. Prašiau 
jį, kad paskolintų pinigų nuva
žiuoti Amerikon ir prisaikauda- 
mas žadėjau, kad uždirbęs greit 
atsiųsiu. Bet jis man atsakė, kad 
aš turiu grįžti Lietuvon, nes pra
sikaltau prieš rusų valdžią, tai 
turiu priimti baudą.

“Ak, kad tu susmuktum!” pa
maniau. Jis pats man knygas 
pardavė ir leido mane jas Lie
tuvon nešti, o dabar kai pagavo, 
tai jau aš prieš carą nusikaltau 
ir tūriu imti bandą! Kad ir badu 
stipsiu, maniau sau, bet atgal 
negrįšiu!

Paklausiau kunigo, ar negalė
čiau kur prie jo pabūti kol su 
namiškiais susirašysiu ir gausiu 
pinigų kelionei. Jis man tik da
vė laišką ir nusiuntė pas kitą 
kunigą, šis išrodė panašesnis 
į sulietuvėjusį vokietį negu su- 
vokietėjusį lietuvį, bet kalbėjo 
ir lietuviškai. Jis man buvo daug 
geresnis kaip pirmasis: išlaikė 
mane dvi savaites.

Iš namų per tą laiką nieko ne
sulaukiau. 'Beturėjau jau tak 
14 rublių, šis kunigas dar davė 
man apysenius batus ir nuvežė 
į Tilžę.

Nuėjau dar ir pas pirmąjį lie
tuvį kunigą, padėkoti už visas 
malones, kurios buvo gana men
kos. Jis man daugiau nieko ne
sakė, tik davė maldaknygę.

Tada aš sumaniau pėsčias ei
ti per Vokietiją. Nusipirkau že
mėlapį ir ėjau iš Tilžės į Kara
liaučių, kuris buvo nuo Tilžės 25 
rusiškos mylios. Ėjau per visą 
dieną, o-vakare pas ūkininką ga
vau nakvynę. Kai sekantį rytą 
atsikėliau, buvau visas sustin
gęs, vos tik gale j au koj as pavilk
ti; Dar buvo kelios likę mylios, 
bet man ėmė veik visą dieną kol 
aš pasiekiau Karaliaučių.

Pasilsėjęs Karaliaučiuje, lei-

< ■ Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. • i # - . - ■ . ' * - . '
\ Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM. PASAULI. Atsiminimai ir 

intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautoju. ir tiltu statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol

' Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir. jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geniausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol. • • •

Juozas Kapačlntkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs'nesikeiČias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl-, $4.00.

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. KuraMa, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytas lengvu, gražiu stiliumi

V. MadOnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl.. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeiviios kultO- 
riflį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psL SL00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar pinigine perlaidą.

VITALIS ŽUKAUSKAS,
Sekmadienį, Šių metų spalio 31 d., 4:00 vaL p. p., 

savo talentingu žodžiu linksmins svečius Nąujienų 
bankete, VFW salėje, 7254 West 63rd Street.

dausi keliauti į Hamburgą. Kiek 
važiavau geležinkeliu, bet dau
giausia ėjau pėsčias ir su var
gu pasiekiau Hamburgą. Maniau, 
kad Hamburge rasiu turtingų 
lietuvių, kurie mane nuveš Ame
rikon, ar kokią kitą pagalbą su
teiks. .Klausinėdamas suradau 
tik visokių keleivių, jų tarpe ir 
mūsų žmonių, keleivių iš Lietu
vos, bet ir jie buvo tokie pat tur
tuoliai kaip ir aš — be pinigų, 
šiuo tarpu pas mane buvo jau 
tik dvidešimt markių likę..

Pamatęs, kad mano padėtis 
prasta — pinigų neturiu, pasko
los kelionei į Ameriką gau£ ne
galiu, be vokiško pasparto gy
venti Vokietijoj neleidžia, nuta
riau eiti pėsčias į Paryžių. Ma
niau, kad ten galėsiu be paspor- 
to gyventi. Be to, ten yra lietu
viu; keliu žinomu net ir antra- 
šus turėjau, bet tuos antrašus 
rusai su mano popieriais pasilai
kė.

Ištraukiau pėsčias į Paryžių. 
Ėjau, ėjau ir priėjau kokį tai 
miestą. Sutikau policistą. Jis 
paklausė /pasporto. Atsakiau, 
kad aš iš Rusijos ir vokiško pas
porto neturiu. Jis mane pagrie
bė ir veda. Privedė prie kokio 
tai namo,. tur būt, nuovados, ir 
veda aukštyn. Aš neit, muisty
tis, prašytis, nes maniau,, kad 
vėl Rusijon išgabens! Pradėjau 
verkti... Jis ėmė ir paleido ma
ne!

Aš ir vėl pradėjau eiti. Dieno
mis ėjau, o naktimis kur nors 
įlindęs pernakvojau. Ūkininkai 
buvo geri žmonės. Kur tik užė
jau, veik visur davė valgyti, bet 
nakvoti neleido. Mat, Vokieti
jos įstatai draudė kaimiečiams 
pakeleivius nakvynei priimti ir 
ir priimančius baudė. Pakelė
mis nakvojimui buvo tokie “Her- 
bergiai”. Jie buvo pigūs, apie 5 
feningus nakčiai. Bet su mano 
turtu aš ir tiek gailėjau mokėti, 
nes bijojau visai pritrūkti pini
gų.

Vargais negalais priėjau arti 
miesto. Jau buvo pavakarė. Pa
mačiau didelę daržinę ir prie jos 
artinausi. Bet dar buvo šviesu, 
tai atsisėdau parkumėje ir val
giau duonos, kurios gabalėlį tu
rėjau. Kai sutemo, nuėjau į dar
žinę, užlipua ant šiaudų, įsika
siau ir užmigau. Naktį prabu
dau. Vėjas švilpavo. Girdėjau, 
kad kas keliu eina ir kalba, vy
ras ir moteris. Maniau, kad ei
na pro šalį. Nagi, ima ir įeina į 
daržinę ir lipa į šiaudus. Mane 
drebulys krečia! Bet ir jie pa
lypėję įsikasė į šiaudus... Per 
likusią nakties dalį negalėjau už
migti, nors jie pagaliau aprimo.

Kai praaušo, atsargiai kitu 
kraštu nuo šiaudų nušliaužiau ir 
pasileidžiau keliauti. Už 'kokių 
trijų dienų priėjau miestą Aache- 
ną, prie kurio sueina Vokieti
jos, Belgijos ir Olandijos rube- 
žiai. Perėjęs per Aacheną, įėjau 
į Belgiją ir ėjau kitas tris die

nas. Atėjau prie nemažo mies
to. Pagal ėemėlapį, atrodė, kad 
jau turi būti upė, kuria galima 
laivu plaukti į Paryžių.

Mieste ėjo trys vaikinai ir ma
ne užkalbino prancūziškai. Aš 
jiems vokiškai atsakiau, kad 
prancūziškai nemoku kalbėti. 
Tada jie pradėjo vokiškai kal
bėti. Pasisakiau kas esu ir kur 
einu. Jie mane nuvedė karčia- 
mon, nupirko valgyti, gerti, pa
rodė kur galėsiu pernakvoti ir 
dar sumokėjo karčiamninkui už 
sekančios dienos pusryčius. Aš 
nuėjau ten kur jie parodė, per
gulėjau ant šieno ir ryte sugrį
žęs į tą karinamą valgiau pus
ryčius. Pažiūrėjau į žemėlapį. 
Rodėsi, kad čia tuoj turi būti ta 
upė, tai ir išėjau ton pusėn.

Gana toli paėjėjęs, priėjau 
vartus, prie kurių stovėjo uni
formuotas žmogus. Į mane jis 
prabilo prancūziškai, atkėlė var
tus ir liepė, eiti į kiemą. Aš įė
jau. Atėjo jo žmona. Ji kalbėjo 
vokiškai. Klausė kur einu ir ar 
turiu pasportą. Kai aš pasakiau, 
kad neturiu, atsakė, kad nega
lima per Belgiją eiti be pasporto.

Tas uniformuotas žmogus ma
ne nuvedė i maža būduke ir už
darė. Paskui atnešė valgyti, ma
žą kiekį mėsos ir 'bulvių. Po to 
jis atėjo su dviem kareiviais. 
Kareiviai, su ■ durtuvais, paėmę 
mane, vienas iš • vienos pusės, 
kitas iš kitos, privedė prie ve
žimo, įsodino ir nuvežė į mies
tą policijom Policijos viršinin
kas pradėjo kalbėti prancūziš
kai, o paskui vokiškai. Klausi
nėjo kas aš ir kaip čia patekau. 
Pasisakiau ir klausiau, ką su 
manimi darys. Atsakė, kad siųs 
atgal Rusijon.

Kaip aš išsigandau! Ko nesu
smukau.

Išlaikė mane tris dienas kalė
jime. Pririnko daug visokių kla
jūnų — apie 30-40 žmonių — ir 
išsiuntė mus geležinkeliu atgal, 
link Vokietijos sienos. Pervedė 
per sieną ir atidavė mus Vokie
tijos žandarams.

Čia mus suvedė į kiemą ir vi
sus po vieną klausinėjo. Po ap
klausinio, vienus paleido, o kitus 
uždarė. ;Aš neturėjau vilties, 
kad mane paleistų ir vengiau 
prie klausinėtojo eiti. Bet oras 
buvo šaltas, drebėti nusibodo, 
tai maniau sau, kas bus tas bus, 
tad ėmiau ir priėjau. Paklausė- 
mano istorijos. Papasakojau. 
Paklausė ar turiu pinigų. Pa
rodžiau keletą markių. Klausė 
kur einu. Sakiau, kad Paryžiun. 
Jis mane klausė, kodėl neeinu? 
Atsakiau, kad neleidžia. Tada 
man pasakė, kad aš galiu eiti 
kur tik noriu. Aš vėl nudžiugau!

Žandarai atvedė mane į Aaa- 
cheną ir paleido. Einu per mies
tą; sutinku policistą. Tas ma
ne kapt ir nuvedė nuovadon. 
Tuoj buvau pristatytas maudy
nėm Nusimaudžiau, gavau val
gyti, ir po valandos atvedė ma-

JURGIS jANUšAtl^,

' KAI SUGRĮŽTAME Į AMŽINOJO 
POILSIO MIESTĄ

Kasdieną iš gyvųjų tarpo-iš
siskiria mums labai brangių 
asmenų: tėvų, brolių, seserų, 

i artimu giminaičių, bičiulių ir 
kiekvieną dieną retėja vyres
niųjų žmonių gretos. Tai am
žinoji tiesa, nepakeičiama tik- 
rovė. Tačiau kiekvienas iš 
mūsų gailimės savų artimųjų, 

Į amžinybėn išėjusių, su kuriais 
buvo gyventa, dirbta ir iš ku
rių esame patyrę daug gero.

Todėl ypač gražų paprotį 
Į turi lietuviai tikintieji, — me
tų eigoje prisiminti mirusius, 
juos atitinkamai pagerbiant 
net viešomis iškilmėmis, pa
maldomis bažnyčiose ir aplan
kant artimųjų kapus amžino
jo poilsio vietose — kapinėse.

VĖLINES ir yra ta diena, 
kada visame pasaulyje lietu
viai prisimena savo artimuo
sius mirusius.

Vyresnioji lietuvių karta ir 
šiandien mintimis nuklys į ne- 

Ipriklausomos Lietuvos metus, 
į Vėlinių dienas ir atsimins, 
kaip jos buvo gražiai švenčia
mos tada Lietuvoje.

Ir šiandien šios gražios krik
ščioniškos tradicijos tebėTa 
praktikuojamos.

Chicagos lietuviai jau kelin
ti metai taip pat organizuoja 
Vėlinių dieną mirusiųjų gražų 
pagerbimą, jų atminimą, ruoš-

ne prieš kapitoną. Kapitonas pa
klausė ar turiu pinigų. Aš jam 
parodžiau tas kelias markes. Jis 
kad gi duos velnių tam policis- 
tui! Sako: “Tas žmogus turi pi
nigų. Kam ji areštavote?! Jis 
gali valgio nusipirkti!” Mat, 
Vokietijoj nevalia buvo valgio 
prašyti.

Mane vėl paleido.
Dabar aš, vieton eiti į Paryžių, 

nusprendžiau iš Rotterdam© 
plaukti į Angliją, Londonan.

Išėjęs už miesto, priėjau prie 
žandaro ir paklausiau, ar tas 
kelias į Rotterdamą. Jis man 
atsakė, kad tas.

Einu, einu. Pamačiau stoyin-' 
tį. Jis kardą iškėlė ir man sa
kė, kad nevalia per rubežių ei
ti. Tai buvo Olandijos rubežius 
ir kareivis. Aš tuomet prie jo 
nėjau, su juo nekalbėjau. Grįžau 
atgal.

(Bus daugiau) 

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

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

-UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Tiupymo IndelUI 
Apdrausti Iki

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Pas mus taupomi jūsij 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. ' '

darni bažnyčiose pamaldas ir 
aplankydami artimųjų kapus 
lietuvių kapinėse.

šiais metais spalio mėn. 31 
d„ sekmadienį, tuoj po pamal 
dų bažnyčiose, 12 vai. visi su
sirenkame Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse, prie pamink
lo Kapinių Kūrėjams atminti, 
senoje kapinių dalyje, čia įvyks 
trumpos religinės apeigos, su 
pasauliečių vardu pasakytu 
žodžiu, bei šiose kapinėse pa
laidotų mums brangių asmenų 
pagerbimas ir atminimas.

Iškilmes organizuoja LB Pa 
sauliecių komitetas drauge su 
šių kapinių sklypų savininkų 
draugija.

Po apeigų ir pasauliečių žo
džio, Lietuvių Bendr-uomenės 
ir sklypų savininkų draugijos 
vardu bus padėtas vainikas, 
besiilsintiems amžiname poil
syje šiose lietuviams brangio
se kapinėse atminti. Gi viso 
pasaulio lietuvių vieningumo 
ir tautinės ištikimybės vardan 
bus įžiebta žvakė, simbolizuo
janti krikščionišką meilę vi
siems lietuvių tautos gyvie
siems ir įnirusiems vaikams, 
išblaškytiems po platų pasaulį 
ir priespaudos metus gyvenan
tiems okup. Lietuvoje.

Iškilmės bus baigtos giesmė
mis, giedamomis visų iškil
mių dalyvių, padedant Gimi
mo šv. P. M. lietuvių parapijos 
chorui. Po oficialių iškilmių 
aplankysime savo artimųjų 
kapus ir maldoje gyvieji jung
simos su amžinybėn pirm mū
sų išėjusiais, juos prisiminda
mi už visa tai, ką iš jų esame 
gyvenime gero patyrę.

šias gražias, įspūdingas apei 
gas įnirusiems atminti organi
zuoja LB Pasauliečių komite
tas su Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių sklypų savininkų drau 
gija. . ' ■ -į

Būtų gražu, kad tą dieną
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JEIGU NEBŪTU SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kebas. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago .8, Hlinois

vėl sugrįžtume į amžinojo po
ilsio miestą — šv. Kazimiero 
lietuvių kapines, kuriose ilsi
si keliasdešimt tūkstančių mū
sų artimųjų — lietuvių tautos 
vaikų, toli nuo tėvynės ir juos 
susikaupimu, malda ir kapų 
aplankymu nuoširdžiai pa
gerbtume.

LIETUVIAI ARGENTINOJE
— Antanas ir Ona Brazins- 

kaitė Norkai, pasistatę antrą na
mą Burzaco, padarė įkurtuves, 
kuriose dalyvavo vietinis klebo
nas Taragona, K. S. Norkai, J. 
Norkai, Vitas Zagurskis su ma
myte iš S. Fe, V. K. Deveikie
nė, P. B. Galbuogiai, P. S. Au
giai, Brazinskienė, P. Petraus
kaitė, A. ir A. Zabuliai, V. Ki
sielius, Jagėlai, A. Antanaitis, 
P. Vaškai, T. E. Aliukai su gi
minaičiu M. Makreku ir kt. vai
šingų šeimininkų svečiai.

— Inž. Francisco Krapovickas 
su; žmona Janina Gasevlėiūte 
buvo nuvykę į Corrientes pas 
brolį Antaną Krapovicką, kuris 
profesoriauja Nordeste Univer
sitete, agronomijos fakultete. Jie 
abu yra gimę spalio mėnesyje, 
tad ir atšventė savo gimtadie
nius, abu kartti. Neseniai Čia lan
kėsi jų motina Elzbieta Juodei- 
kytė KrapoVickienė, 82 metų am
žiaus. Nuolat profesoriaus An
tano šeimą aplanko ir brolis ar
cheologas prof. dr. Pedro Krapo
vickas.

KAILINIAI VAISTAI
— Brangioji, tu vis kosti ir 

kosti. Gal reikalinga parnešti 
vaistų.

— Taip, man reikalingas kai
linis paltas.

UŽUOMARŠA

— Atsiprašau, — sako pada
vėja, imdama pinigus , nuo stalo, 
bet šioje sumoje nieko neįskai

tyta padavėjai.
Užsisvajojęs pašto valdinin

kas, žvelgdamas nuo skaitytojo 
žurnalo:

— Argi aš ir padavėją suval
giau ?

, . J*' .- - J* »■ i ** ■ ' « » •'
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ti tiesos ir. tvarkos. Atvirkščiai, reikalaudami savo tautai 
ir valstybei paminėtų teisių grąžinimo, visų pirmiausia 
mes patys turime paklusti aukštesnei teisei, normuojan
čiai civilizaciją, kurios vaikais esame, o kartu savo veik
loje ir santykiuose remtis tomis teisėmis, kurias mes 
trokštame įgyvendinti savo valstybėje, laisvę atgavus. Net 
ir mažiausias teisės ir tvarkos pažeidimas yra anar^hijo.
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Apsaugai nuo mirtinų ar sun
kių užkrečiamų ligų yra naudo
jamos tų pačių ligų bakterijos. 
Ta medicinos priemonė — skie
pai yra jau senai žinoma ne tik 
gydytojams, bet ir visiems žmo
nėms. Įleistas į žmogaus orga
nizmą atitinkamas vienos ar ki
tos ligos bakterijų kiekis, prade
da gaminti nuodus, vadinamus 
toksinais. Tačiau žmogaus orga

nizmas, pasipriešindamas bak
terijoms ir jų nuodams, paga
mina juos naikinančias medžia
gas — antitoksinus, kurie pajė
gia sunaikinti bakterijas, taip 
pat jų nuodus, ir žmogus ilgam 
laikui ar visam amžiui tampa 
tai ligai atsparus. Lakoniškai 
aptariant komunizmą, vieni sa
ko, kad tai yra savotiškas moks-

I lu nepagrįstas tikėjimas, kiti

Jungtines Tautos# sauvaliauja
Jungtinių Tautų asamblėja praeito pirmadienio va

karą New Yorke nutarė išmesti iš Jungtinių Tautų sau
gumo tarybos ir pačios asamblėjos tautinės Kinijos at
stovus ir priimti komunistinės Kinijos atstovus. Pirma
dienio nutarimas liečia visas Jungtinių Tautų įstaigas. Iš 
jų bus išmesti Čiang Kaišeko vadovaujamos vyriausybės 
atstovai ir bus pasodinti komunistinės Mao Cetungo va
dovaujamos vyriausybės atstovai.

Amerika priešinosi šitokiam nutarimui. JAV atsto
vas George Bush pasiūlė Jungtinėse Tautose laikyti abie
jų Kinijų atstovus. Bet didelė Jungtinių Tautų atstovų 
dauguma priėmė Albanijos pasiūlymą, kuris reikalavo 
ne tiktai priimti į Jungtines Tautas komunistinės Kini
jos atstovą, bet išmesti Čiang Kaišeko vyriausybės at
stovus iš visų tarptautinės organizacijos Įstaigų. Už Al
banijos pasiūlymą buvo paduoti 76 valstybių balsai, o 
prieš balsavo tiktai 35 valstybės. Septyniolikos valstybių 
atstovai balsavime visai nedalyvavo, • o trijų valstybių at
stovai net Į posėdį neatvyko.

JAV atstovas George Bush labai nepatenkintas šito
kiomis balsavimo pasekmėmis. Labiausiai jis pasipikti
nęs 8 valstybių atstovais, kurie prieš balsavimus buvo 
pasižadėję balsuoti prieš Albanijos pasiūlymą, o vėliau, 
kai atėjo balsavimo metas, vis dėto balsavo už komunis
tinės Albanijos pasiūlymą. Ambasadorius Bush atsisa
kė išvardinti savo nuomonę pakeitusių valstybių atsto
vus. Už komunistinės Kinijos atstovų Įsileidimą ir tau
tinės Kinijos atstovų - išmetimą balsavo Prancūzija, Di
džioji Britanija, Kanada, Norvegija, Danija, Belgija, 
Marokas ir kitos valstybės.

Šis Jungtinių Tautų nutarimas skaitomas dideliu 
JAV pralaimėjimu tarptautinėje politikoje. Pirmiausia 
tai paskelbė komunistinė Kinija, o dabar tai kartoja ir 
Europos valstybės. Kitų valstybių vyriausybių ir atsto
vų nuotaikas galėjo paveikti Kisingerio kelionė į Pekiną 
ir prezidento Nixono pranešimas, kad jis rengiasi va
žiuoti ne tiktai Į Pekiną, bet ir Į Maskvą. Galėjo paveikti 
Kosygino kelionė Į Kanadą ir Brežnevo kelionė Į Pary
žių, kur buvo aptariamos glaudesnio bendradarbiavimo 
sąlygos, dažnai nukreiptos prieš JAV.

Niekam ne paslaptis, kad Mao Cetungui perversmą 
prieš Kinijos vyriausybę padėjo laimėti specialiai apmo
kyti ir Kinijon pasiųsti sovietų imperializmo agentai.

Čiang Kaišeko vadovautos vyriausybės atstovai ir ka
riuomenės vadai nepajėgė tinkamai pasipriešinti komu
nistų propagandistų apsvaigintiems kiniečiams, atidavė 
jiems visą Kinijos teritorją ir pabėgo į Taivaną. Iš šios 
salos Čiang Kaišeko vyriausybė tikėjosi išlaisvinti visą 
Kiniją, bet nepajėgė. Rimtesnio išsilaisvinimo žygio net 
nesiėmė. Amerika nepripažino rusų agitatorių primestos 
prievartos, palaikė ryšius su Taivano salon pabėgusia 
Čiang Kaišeko vyriausybe, bet šiandien Taivanas išmes
tas iš Jungtinių Tautų.

Liūdniausia, kad už Taivano išmetimą balsavo visa 
eilė valstybių, kurios neseniai atgavo laisvę ir turėjo pro
gos pasiųsti savo atstovus į Jungtines Tautas. Naujai 
galvas pakėlusių valstybių atstovai net nepasiinformavo, 
kokio likimo susilaukė Kinijos komunistų pavergtas Ti
betas ir kaip gyvena imperialistų pavergtos tautos.

Dar skaudžiau paskutinis Jungtinių Tautų nutari
mas turėjo paveikti Taivano salos gyventojus. Į Jungti
nes Tautas priimtos įvairios valstybės ir valstybėlės, ne
turinčios net milijono gyventojų, tuo tarpu iš tarptau
tinės organizacijos išmesta 14 milijonų žmonių Taiva
nas, lietuvių vadinamas Formoza. Šį vardą salai davė 
portugalai, 1590 metais ją užkariavę. Formoza portuga
liškai reiškia Gražioji. Saloje buvę lietuviai keleiviai 
tvirtina, jog tai gražiausioji sala pasaulyje. Jos klimatas 
labai švelnus, o žemė derlinga ir turtinga.

Salos grožis ir buvo didžiausia jos nelaimė. Dvylik
tame šimtmetyje kiniečiai pradėjo siųsti kariškas eks
pedicijas į Taivaną. Jie skriaudė ramiai gyvenančius 
žmones, nepajėgusius gintis nuo gerai organizuotų ka
rių. Vėliau į salą įsiveržė mongolai ir japonai. • šešiolik
tame šimtmetyje Įsiveržė portugalai, olandai, prancūzai 
ir vėl kiniečiai. Japonai, 1895 metais sumušę kiniečius, 
salą paėmė savo kontrolėn ir valdė iki 19.45 m. Antrojo 
Pasaulinio karo pabaigoje sala atiduota Kinijai, o 1949 
metais Čiang Kaišekas ten perkėlė tautinę vyriausybę ir 
primetė savo tvarką.

Sala eina iš rankų Į rankas, salos gyventojų valios 
neatsiklausiant. Formozos kalnuose gyvena apie pusė
milijono hakų, kurie prieš kelis šimtus metų pačių tai
vaniečių buvo atstumti nuo jūros pakraščių. Gyvename

M. GELžINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

1293 — žemaičiai sudegino Klaipėdos 
miestą ir apsaugos bokštus, kurie buvo 
tais pačiais metais pastatyti. — SRP III, 
189. — Zurkalowski, Studien... p. 23.

1298 —Kuršo vyskupijos kapitulos re
zidencija buvo iš Klaipėdos Į Ventspilį per
kelta. Nesaugi Klaipėdos padėtis buvo šio 
žygio priežastimi. — LUB I, 575.

1307 — Karšuvos žemaičiai puolė Klai
pėdą. — SRP I, 173 — 174.

1313 — Ordinas siuntė pagalbos Christ- 
burgo piliai. Parama turėjo vykti laivais 
iš Karliaučiaus Prėglaius ir Deimės 
upėmis, Kuršių Mariomis ir Nemunu. Pie
tinėse Kuršių Mariose didelė audra apver
tė 12 laivų ir 4 riteriai bei 400 karių nu
skendo.. Mitteilung d. Littauischen Lite- 
rar. Ges.., 1892, Heft 17, p. 427.

1323 vasario 8 d. — žemaičių kariauna 
užėmė ir sunaikino Klaipėdos miestą ir 
tris naujai apkrištytųjų vietinių sutvirtin
tus namus (Fliehhduser), stovėjusius mies
to apylinkėje. — SRP I, 187, 283. — Codex 
Diplomaticus Warmiensis I, 216.

1326 — Dusburgas užbaigė savo “Cro- 
nica Terre Prussie” ir ją įteikė Ordino 
Did. magistrui Werner von Orselen. — 
SRP I. Di Kronike von Pruzinlant, von Ni
colaus von Jeroschin. pusi. 291.

h:;ti4ū, jog tai yra liga, kuria globojo valdžios agentūros. Ina- giriami ir peikiami, kaltinami 
apsikrėtęs normalus žmogus portuojamos jėgos, pranašai ir ir teisinami, kol istorija tars sa- 
perserga tik jo vaisių paraga- jogai skelbti savo idėjoms čia ir vo žodį. Viena yra jau
vęs. Nenormalūs pasilieka ligo- eksportui. Į scenas užlipo tre-.aišku, kad prieŠkomunistai su- 
niais visam gyvenimui, kartu čiaeiliai artistai dainuoti apie gebėjo pagaminti tinkamą kie- 
su karjeristais toje sistemoje, [nežabotą asmens laisvę ir teisę kj antitoksinų.

Iki šiol agitpropas pajėgė su- būti neteisiam, taip pat drama-1 Mums yra svarbu žinoti, Kaip 
kelti viešųjų opiniją, kad vaka-'tizuoti progreso detales ir kons- x 
rų pasaulis daugelio buvo laiko-[titucijos laisves, kurios sovie- 
mas konservatyvizmo tvirtove, j tuose ir kitur yra tik popieriuje, 
nors čia naujovės ir progresas o ne gyvenime. Degė miestų 
yra kasdienio gyvenimo reiški
niai, paliekant komunizmo sis
temos kraštus atsilikusių padė
tyje, o jų žmones priešmark- 
sistinio laikotarpio būsenoje. 
Nežiūrint to, vakarų pasaulis 
laisvės ir gerbūvio retorikoje 
buvo defensyvinėje padėtyje. 
Paskutiniame šimtmečio ketvir
tyje atsirado naujos pasaulinės 
ir vietinės problemos. Tai susi
formavimas naujų nepriklauso
mų valstybių — Trečiojo pasau
lio — su dideliais valdančiųjų 
apetitais, mažais sugebėjimais,

kvartalai, gatvėmis siautėjo 
apnuodinti vaistais ir utopinė
mis idėjomis bei nepaklusnumo 
šūkiais jaunuoliai. Eilinis gy
ventojas nesiorientavo, kas čia

šiame procese ir revoliucijoje 
elgėsi mūsų išeivija. Dauguma 
jos, be savo ir savo šeimos egzis
tencijos rūpesčių, pirmuoju gy
venimo tikslu ir jo prasme lai
ko Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą ir jos gyventojų gero
vę. Tokiais pareiškimais yra 
jaudinęs Amerikos visuomenę

dabar darosi. Prez. Nixon rado Naujųjų Metų ar kitomis progo- 
reikalingu dalyku pareikšti tau- mis žurnalistų paklaustas lietu- 
tai, jog perversmo pavojaus nė- vis. Todėl tūlo lietuvio jaunuolio 

pareiškimas, kad Šeimos revo- 
komunizmas pas save buciniai Įvykiai yra patys svar- 

laisvės žmonėms blausi jo nustatyto pirmumo 
nenori ir tik kai kuriems leidžia gradacijoj, buvo visų nepalan- 
jomis pažaisti, yra daug duome^kiai sutiktas. Iš viso, nežymus 
nų. Ten laisvėjimai atsirado ne nuošimtis jogailinio tipo tau- 
dėl vadų malonės, bet dėl gy- tiečių su karjeristiniais polin-

ra.
Kad 

reformų ir

ribotu supratimu apie valdo
muosius ir tarptautinius santy
kius. Staigus gyventojų prie- 
augbs, kartu su juo automati
zacija pramonėje, netgi žemės 
ūkyje, kai bovelnos laukuose 
šimtus rinkėjų pakeitė kombai
nas, sukėlė naujas situacijas. 
Žmonės keliavo iš valstijos į 
valstiją, iš miesto i miestą, kaip

ventojų nuolatinės kovos, nesi-Įkiais, žiūrėdami per kreivas te
gailint net kraujo. Tai rodo levizijos prizmes, palinko į 
duomenys. Austrijos reforma-!bendradarbiavimo su sovietais 
torius Ernst Fischer išmestas iš viliones ir kartu į maištavimą 
kompartijos, o Roger Garaudy prieš tam kebą pastojančias or
is Prancūzijos kompartijos ganizacijas bei asmenis. Dalis 
centro komiteto. Reiškia, kad jie (mūsų spaudos, anot Algirdo J.

kad keliavo pokario metais iš- nizmo konspiracijos.

ir kiti rašė ar kalbėjo neįgalioti' Kasulajčio, pasitenkina tik pa
ir neprašyti arba žinomai prisi- burnojimu prieš komunizmų, 
dėdami prie tarptautinės komu Gi agitpropui ruošiant koncer-

tus ar plečiant savo įtaką į išei-
vietinti asmenys iš stovyklos į 
stovyklą, ieškodami geresnio 
maisto ir geresnės pastogės. Re
formos įvairiose gyvenimo sri
tyse pribrendo.

Vakarų pasaulis pasitiki savo 
valdymosi sistemos ir ūkio pra
našumu, taip pat piliečių ištiki
mybe laisvės idealams. Betgi, 
kaip matėme, jis nėra saugus 
nuo komunistinės propagandos 
ir augančios jo įtakos bei jėgos, 
Į kurias sovietai investuoja daug 
savo išteklių bei pastangų. Be 
to, kaip anksčiau esu rašęs, kai 
kurie vakariečių intelektualai, 
atsiliepdami i Europos kraštų 
komunizmo teoretikų raštus ir 
prašymus kreipti dėmesį į žmo
gų bei pasaulio prarajas tarp 
rytų ir vakarų, mažinant skir
tumus abejose pusėse, sėkmim 
gai paveikė dvasinių ir materia
linių vertybių sostines — Romą 
ir Washingtoną. Vakariečiams 
iš karto sunkiai sekėsi. Čia ne
rasta pačio svarbiausio revoliu-, 
cinio elemento, kuris kovotų ir 
dėl kurio būtų kovojama. Betgi

Betgi šiame chaose, padidin
tame per komunikacijos centrų 
prizmes, Amerikoje atsitiko- 
nuostabių dalykų. Visų pirma, 
žmonės ir jaunimas susipažino 
su komunizmu, jo metodais ir 
siekimais, vaizdžiai pamatyda
mi tikrąjį jo veidą. Jie masiniai 
pasidarė atsparūs bet kokiems 
agitpropo ėjimams ir bandy
mams. Tylioji dauguma tapo 
pajėgi pažinti savo atstovus ir 
kandidatus, jų sąžiningumą gy
venime ir pobtikoje. Išaugo to
kios prieškomunistinės jėgos, 
apie kurias optimiškiausi kovo
tojai prieš 10 m. nedrįso nė sva
joti. Vien tik prieškomunistinė 
studentų, jaunimo ir jų rėmėjų 
organizacija Young Americans 
for Freedom išaugo iš būrelio 
idealistų į virš 500 skyrių su 
75,000 narių. Prieš įvairias nege
roves susiorganizavo apylinkių 
gyventojai, atkreiptas tinkamas 
dėmesys į tautines mažumas ir 
jų reikalus. Pamatė pasaulis, 
kad Amerika jau pralenkė visus 
ne tik savo laisvėmis, bet ir jų

Amerikoje nėra tokio
kurio nebūtų galima padaryti 
ar sukurti. Tokiu būdu falsifi
kuotomis genezėmis atsirado

dalyko, propagavimu. Gal trumpiausiai

hipiai, jipiai, “civilinių teisių” 
grupės ir fiktyvių organizacijų

ir tiksliausiai tą procesą aptaria 
prancūzų žurnabstas Jean Fran
cois Revel savo knygos pavadi-

žiaurioje gadynėje, kurioje prievartaujamos ištisos tau- į?nginia’su s^vo garsiai kalban- 
tos, jų tarpe ir lietuvių. Jas prievartauja laisvę gavusie-J^ demokralinę akcl,, (SDSj 
ji, bet kitiems jos pripažinti nenorintieji tarptautinės draugija ir radikali Studentu 
organizacijos nariai. ■< • • 1 • ................ '

1326 — Marienburge vykusiame Gene
raliniame Ordino Kapitulos susirinkime 
kardininkai perrašė Klaipėdos sritį stip
resniam Kryžiuočių ordinui. Voigt IV, 419.

1328 gegužės, 25 d. — Įvyko praktiška
sis pilies perleidimas, ir Klaipėda perėjo 
iš kardininkų į kryžiuočių rankas. Iki tol 
buvusi “livoniška” Klaipėda dabar tapo 
“prūsiška” Klaipėda. — SRP II, 63. — Co
dex Dipl. Prussicus II, nr. 123. — LUB II, 
228, 733. — Tauta ir Žodis, VI, 251.

1330 — Mirė Petras Dusburgas, “Cro- 
nica Terre Prussie” autorius.

1331 — Krj'žiuočių Did. magistras Lu
der von Braunschweig normavo žuvų kie
kį, kurį Klaipėda privalė statyti į Kuldigą. 
— Sembritzki, Stadt Memel, p. 35.

1360 — maršalas Henning von Schin- 
dekopf pastatė Ventės pili (prie Kuršių 
Marių, Šilutės apskr.). — Mitteilungen d. 
Litt. Literar. Ges^ 1892, Heft 17, p. 426.

1365 — Ordino Did. magistras Winrich 
v. Kniprode suteikė Klaipėdos miestui An
trą privilegiją (Handfeste), kurioje K ir- 
šių Mar’ų pakrantė nuo Ventės iki Klaipė
dos vadinama “Litawischen Seiten”. — 
Sembritzki, Stadt Memel, p. 38 — 39. — 
Gelžinis, Klaipėdos srities autochtonai. 
Naujienos II daliX 1965 — V — 1 d., nr 761.

1366 — nuo šių metų minimas Kuršių 
Marių vardas Ordino dokumentuose. Iki 
tol Maros buvo laikomos Nemuno dalimi 
—SRP II. 710. — Bczzembergcr, Ucber die 
Sprachė der Preussischcn Letlen, 1888, p. 
5 ir 6.

1372 — pirmą kartą minima Rasite

viją, pabeka sėdėti ant tvoros. 
Bet tai nėra visuotini reiškiniai. 
Todėl LB ruoštoje spaudos ir 
radijo konferencijoje pagarsin
ta Montrealio kun. F. Jucevi
čiaus nuomonė, kad lietuviai yra 
“pasigailėjimo verta tauta”, rei
kia skubiai grąžinti jam pačiam 
ir bendradarbiautojams bei til
tų su sovietais statytojams, taip 
pat karjeristinio tipo jogailai- 
čiams. Sprendžiant iš dalyvių ir 
nedalyvavusių šioje konferen
cijoje, galima padaryti išvadą, 
kad nepaklusnumo nuodai yra 
persimetę į kai kuriuos vadovus.

Procesas ar revoliucija vyks
ta toliau. Bet ji dabar turi daug 
inteligentiškesnes formas, net
gi su humoro atspalviu, pvz. Mo
terų išlaisvinimo organizacijos 
pareiškimai dramatinėse Sce
nose. Joms savo tai veiklai iš
leidžiant gautus pinigus, Ame
rikos Revoliucijos Dukterų or
ganizacija tyli, nors turi daug 
daugiau ką pasakyti. Vykstant 
procesui, mes privalome pasi
rūpinti, kad mūsų jaunimas ne-
būtų panaudotas įvairiems ban-
dymams kaip jūros 
toksinams gaminti.

kiaulytės

nimu ‘‘Without Marx or Christ”, 
nors tame procese abiejų viršū
nės per savo aktyvą persisteng- 
damos dalyvavo. Pagal jį Ame
rika užsitikrino'savo statuso to- — 
Ūmesnę egzistenciją ir ateitį, kio'

CIGARAS IR PIRŠLY’S
— Tamsta tokis jaunas ir rū

kai cigarą. Aš norėčiau būti 
tamstos tėvu.

— Labai gerai, nes mano mo
šą junga, kurias pradžioj šelpė ir proceso veiksmai ir veikėjai bus tina jau daug metų našlauja...

(Rossi ten), Užmaryje. — Bezzenberger, 
Sprache d. Preussischen Letten.

1376 — rašoma apie kryžiuočių gyvu
lių ūkį (Viehhof). — Ordens Foliant 190, 
p. 89. — Zurkalowski, Studien... p. 19.

1379 — gegužės 29 d. — žemaičiai vėl 
sudegino Klaipėdos miestą ir pirmą kartą 
Klaipėdos pilį. SRP III, 83/84, 88, 94, 102/ 
103, 110/111. — Sembritzki, Stadt Memel, 
p. 40.

1384 — iki 1402 Ordinas rinko ir rašė 
100 savo šnipų pranešimų, pavadintų 
“Lietuviškais Keliaraščiais” (Littauische 
Wegeberichte). Pirmoji aprašyta kelionė 
išėjo iš Klaipėdos pilies. — SRP II, p. 662 
— 711.

1381 — 1390 ir 1398 — Vytautas atida
vė Žemaičius Ordinui. — CEV, pusi. 3 ir 
P- 20- — Šapoka, Lietuvos Istoroja, p. 120„ 
124.

1389 — Simanas Grunarr rašo, kad 
žemaičiai ir vėl Klaipėdą sudeginę. — Sem 
britzki. Stadt Memel, p. 41,

138!) — žemaičiai sudegino Klaipėdos 
komtūrą von Rassow. — Sembritzki, Stadt 
Memel, p. 41.

1390 — žemaičiai sudarė taiką su Ordi
nu. - CEV, p. 23 — 24, nr. 67.

1390 — V — 26 d. — Ordino su žemai
čiais sutartyje Klaipėda minima prekybos 
perėjimo punktu. — CEV, p. 23 — 24, nr. 
67. — Liet. TSR Istorijos šaltiniai, p. 60 — 
61.

1392 — VI — 12 d. — Didysis magis
tras Konradas von Wallenrode susitiko 
Klaipėdoje su Kurso vyskupu Otto ir tarė- I

si su juo svarbiais Klaipėdos reikalais. — 
Sembritzki, Stadt Memel, p. 42l

1392 — VI — 30 d. — Kuršo vyskupas 
ir Ordinas sutarė mainus: Vyskupas ati
davė Ordinui visas savo žemes Pietų Kur
še (Klaipėdos srityje) ir gavo už jas kitus 
plotus šiaurės Kurše. —■ LUB III, 1319. 
— Sembritzki, Kreis Memel, p. 8.

1392 — Klaipėdai reikalingas maistas 
ir priemonės atgabenamos per Užmarį (ir 
Kuršių Marias) iš Sambijos. — LUB III, 
1318. — Zurkalowski, Studien... p. 19.

1393 — žemaičiai vėl sudegino Klaipė
dos miestą ir užmušė daugelį jos gyvento
jų. SRP III, 189. — Zurkalowski, Studien.... 
p. 17.

1398 — ir 1404 Klaipėdos pilies invento
riaus sąrašuose minimi “Deymeschiffe” 
(Deimės laivai, valtys). — Grosses Bestel- 
lungsbuch, Foliant 130. — Zurkalowski, 
Studien... p. 42. •

1402 — Ordinas statė gyvulių ūkį Sen
dvaryje (Althof). — Dr. Joachim , Marien
burger Tresslerbuch, Konigsberg, 1896. — 
Sembritzki, Kreis Memel p. 8.

1402 — Žemaičiai vėl sudegino Klaipė
dą ir užmušė visus jos gyventojus/— SRP 
III, 257. — Codex Diplomaticus Preussi- 
cus V, 190,

1403 — netoli miesto buvo malūnas sta
tomas. — Sembritzki, Kreis Memel, p. 8

1403 — 1106 ir 1437 minimi vltingai 
(Ordinui atsidavę autochtonui) Klaipė
doje. Sembritzkis yra tos nuomonės, kad 
iš šito luomo reikia išvesti Klaipėdos prie-
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miesčio “Vitės” vardą. — Sembritzki, 
Stadt Memel, p. 39, 40.

1408 — Ordino pareigūnai parengė ir 
paruošė planą kaip atstatyti sunaikintą 
Klaipėdą. — Zurkalowski, Studien... p. 25.

1409 —- sausio 10 d. Kuldigos komtūro 
laiškas Ordino Did. magistrui parodo, kad 
Klaipėdos atkūrimo planas buvo metais 
anksčiau sudarytas. — Zurkalowski, Stu
dien zur Geschichte... p.

1409 — rašoma apie žvejybą Klaipėdos 
apylinkėje. — SRP III, p. 300.

1409 — anksti pavasarį pradedama 
miestą mediniais sutvirtinimais aptverti. 
Sutvirtinimo darbus prižiūrėjo Ordino 
maršalas. — Ordens Briefarchiv 1406, p. 9.

1409 — balandžio 7 d. — Klaipėdoje 
lankėsi pats Ordino Did. magistras Ulich 
von Jungingen. Ta proga jis nurodė vie
nuoliams Augustinams statybos vietą 
mieste.
— SRP III. p. 298. — Marienburger Tress- 
lerbuch, 547 — 48.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo



IR gerklės ligos 
PRITAIKO AMINIUS 

2858 W. 63rd STREE1 
Ofi*o PRo*p«ct 8 
Rezid. telef.: WAIb

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL
5-5076

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Puiaskj Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

JALUKAS _
LIGOS

T«l«f.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tikiaį antradieniai; ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas^

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

skiNorth Carolina valstijoje dar 
tom y nameli y, kuriuose gyve 
toriv yra lafetai daug, bet No 

nėja paveiksle matomais j
bias kalniu keliais dar 
paveiksle matomus ratus

iii* Lik’‘H ju-duk’j ma
tėsi dar daugiau, negu Atlanto
je. Jų apgyventos apylinkės ir 
čia blogai atrodė. Nėra jokios 
Švaros, namai apleisti. Priemies
čiai paversti šiukšlynais, kurie 
matosi kiekviename didesniame

DR. C K. BOBELIS

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef, 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St, 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

MAŽAI PAŽĮSTAMOS PIETINĖS
VALSTIJOS

RAŠO DR. A. J. GUSENAS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

(Tęsinys)
Iš Kennedy raketų centro va

žiuojant namo, buvome sustoję 
Atlantos ir Macon miestuose.

Atlanta — didelis ir tvarkin
gas. Turi daug modernių pasta
tų, didelių ir pilnų krautuvių. 
Miesto centre matosi didokas 
procentas juodveidžių. Matyt, 
kad Atlantoje gyvena daug 
juodukų, čia yra daug valdiškų 
Įstaigų. Mieste yra didelės karei
vinės, kelios valdžios krautuvės. 
Aplankėme ir jas, o kariškoje 
valgykloje net užkandome.

Iš Atlantos paėmėm 85-tą 
greitkelį ir už keturių valandų 
jau buvome Greenville mieste.

Man atrodo, kad pietinių vals
tijų miestuose nesimato tiek 
daug kūtvėlų ir hipių, kiek jų

GRAOINSKAS
Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 . . ; u>.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. 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 6-1996 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Ofiso telef.: 776-2830
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 
f Ofise* 2750 West 71 st St.

TeU 925-8296
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
■Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktike, spec. MOTERŲ lipo* 
Ofise*: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71*t STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. tele,'.. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 86195

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai. Speeieli pagalba ko|om« 
(Arch Support*) ir t t

2*50 West 63rd St, Chicago, IIL 60629 
Tolof.: PRoopect 6-5084

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymaa 
ii įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tol.: F Rentier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
j . Į
, Visos programos is W0PA,

[ Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

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

CHICAGO. ILL. 60629

matosi vakarinių valstijų mies
tuose. Daugiausia jų, žinoma, 
yra Chicagoje. Sako, kad jų yra 
daugiau Kalifornijoje, bet mes 
Chicagoje pakankamai jų mato
me. ‘ Chicagos kūtvėlos yra ar
šesnės, negu Afrikos beždžionės.

Pietiniuose miestuose ir mer
ginos rečiau nešioja “karštas 
kelnaites” — hot pants. Krautu
vių, valgyklų ir įstaigų tarnauto
jams pasakyta, kad panašių dra
bužių nedevėtų. Jeigu kuri vis 
.dėlto užsispiria, tai ji darbo ne
tenka. Pietų miestuose yra dau
giau rimties ir saiko, todėl ir 
jaunimas prisilaiko nuostatų.

Jeigu Chicagos įstaigų vado
vybės panašiai jaunuoles įspėtų, 
tai ir čia būtų daugiau tvarkos.

Pietuose praleidau 6 savaites. 
Šių metų liepos 3 d. rytą išvažia
vome iš sūnaus namų ir patrau
kėme atgal Į Cicero, III. Pir
miausia užsukom į" Atlantą, o 
iš ten 75 - tuoju greitkeliu va
žiavome tiesiai Į Chatanoogą, 
esantį Tennessee valstijoje.

Šis kelias ne toks kalnuotas, 
yra: daugiau lygumų. Pakelėse 
matėsi didesnis ūkių skaičius, 
daugiau kaimenių. Šimtai ver
šių, kiaulių ir avių slampinėjo 
po ganyklas. Matyt, kad ūkinin
kai augina gyvulius pardavi
mui. Dabar už juos gauna gerą 
atlyginimą. Mėsa veik kiekvieną 
dieną brangėja. Netolimoje atei
tyje už svarą geros mėsos tėkš 
mokėti stambią sumą.

Diena pasitaikė graži, o ke
lias buvo geras, todėl nei nepa
jutome, kaip pasiekėme Chata- 
nooga.Čia visai nesustojome, bet 
įsukome į 24tą kelią ir patraukė
me i Nashville miestą, kurį pa
siekėme vidudienį. Pirmon ei
lėn pagirdėme ištroškusi žirgą, 
patys išgėrėme po stiklą šalto 
vandens ir pradėjome 
tolyn.

Nashville didelis ir gražus. 
Daug naujų pastatų ir puikių 
krautuvių. Priemiesčiuose sta
tyba eina visu smarkumu. Ten 
atsiras daug naujų ir modernių 
namų. Mieste matėsi daug dide
lių dirbtuvių, kurių kaminai 
smarkiai vertė dūmus. Rūks- 
tantieji dirbtuvių kaminai rodo, 
kad žmonės dirba ir neblogai 
gyvena. Turiu pasakyti, kad

judėti

Iš Nashville 65 - tuoju patrau
kiau į Louisville, esantį Kentu
cky valstijoje. Šiuo ruožu važiuo 
jant matėsi stambių ir gražių 
ūkių. Žemė atrodė derlinga. Bet 
koks javas joje puikiai augo. 
Dobilai ir alfalfa jau buvo 
nupjauti ir išdžiūvę. Ūkininkai 
juos krovė į vežimus ir vežė na
mo. Vietomis didžiulius vežimus 
vilko traktoriai, bet vietomis 
vežimus dar vežė arkliai.

Apie vakarą pasiekėme 
Louisville miestą ir sustojome 
šaltų ledų užkąsti. Atėjus vėl prie 
automobilio, sūnus man tarė:

— Dabar sėsk į mano vietą, 
paimk vairą ir važiuok, o aš lei
siu akims bent kiek pailsėti.

Pradžioje blogai pasijutau. 
Tornado niekad nebuvau vaira
vęs. Bet greitai apsipratau. Nau
jas Tornado turi pačius naujau-

sLl. uutO:..obiliu įrengimus. Ma
no mašinoj koja greitį reikėda
vo nustatyti, tuo tarpu Tornado 
turi prietaisą, kuris nustato 
pageidaujamą ir leidžiamą grei
tį. Jame yra pilotas gazolinui 
į motorą stumti ir visa eilė ki
tų naujovių.

Prieblandoje pravažiavome 
pro Indianapolį ir patraukėm 
tiesiai į Crafordsville. Ten sus
tojome ir pavakarieniavome, o 
vėliau traukėme link Chicagos. 
Netrukus pradėjo kilti ir kelią 
mums šviesti mėnulis. Beko
mentuodami apie Įvairius die
nos Įvykius,, nei nepasijutome, 
kai 11-tą valandą jau buvome 
Ciceroje, Illinois.

Sūnus ir marti, paviešėję 
savaitę pas mus, atsisveikino ir 
vėl grįžo Į S. Carolina, Green
ville miestelį, kur jiedu turi tris 
akrus žemės ir nepaprastai pa
togią rezidenciją, apsuptą ža
liuojančiomis eglėmis ir pietų 
gėlėmis. Man malonu, kad 
turi reikalingą skonį ir gali 
rai moderniškai ir gražiai 
venti.

(Pabaiga)

Kaip galima lengvai apsirikti
kampas dabar atrodo 
skoningai Įrengtas, 
tas.

tik-

labai 
sutvarky- 
A. V U.'

Atsiųsta paminėti
SĖJA — tautinės demokrati

jos minties laikraštis 1971 m.

veikloje, 
kaip da- 
veiklusis

lapiai, iliustruotas veikėjų at
vaizdais, viršelyje prof. Albino 
Rimkos nuotrauka ir pirmaja
me puslapyje Simo Kudirkos 
(dail. Broniaus Murino) pieši
nys. Turiny: redaktoriaus 
straipsnis “Per aukas ir pasi
šventimą” apie Simo Kudirkos 
sovietini teismą rusų okupuotos 
Lietuvos sostinėje; K. Karvelio: 
Lietuvos gyventojų išsimoksli
nimas; Dr. Vandos Sruogienės: 
“Kilnusis žmogus” — apie prof. 
A. Rimką; A. Vainiaas: Pažeis
tos lietuvių teisės; J. Pilvelio: 
Dvilypiai žmonės, tariamai dėl 
“negirdėtos komunistinės in- 
doktrinacijos Lietuvoje išsivys
tę dvilypiai žmonės”; V. Sruo
gienės: Lietuvybė ir lituanisti
ka; A. Barčiaus: Tarp Vilniaus 
bromų — Statybos, Tautybės, 
Artimo tarnyboje; toliau sky
riai: Dokumentų šviesoje. Su
kaktuvininkai, Iš liaud. veiklos 
— apie suvažiavimą, Mirusieji, 
ir tt. žodžiu, Liudas Šmulkštys 
Sėją padarė turiningą ir Įdomią 
skaityti. j p

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
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 duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ“ ADMINISTRACIJOJE

Susitikęs pirmą kartą An
taną Plienj aš palaikiau jį, pa
gal jo lietuvių kalbos vartoji
mą, kaip sakoma, naujuoju atei 
viu. Jo ir kalbos akcentas ne
pastebimas ir negalėtum pa
galvoti, jog jis čia gimęs lietu
vis. Tik pokalbio metu paaiš
kėjo, jog jis yra gimęs Čika
goje, Town of Lake lietuvių 
kolonijoje, žinoma, jų šeimo
je buvo kalbama lietuviškai, 
bet kalbos gramatikos pagrin
dus išmoko mokykloje. . Jis 
mokėsi šios kolonijos parapi 
jinėje mokykloje tuo laiku, 
kada pamokos dar buvo dės
tomos lietuvių kalba. Daug 
lietuvių kalbos vartojime jam 
padėjo ir jo aktyvi veikla lie
tuvių kultūrinėse to meto or
ganizacijose. Daugiausia išsi
tobulino jos vartojime, kada 
pradėjo bendrauti su komp. 
Antanu Vanagatčiu. Marguty
je jam teko dainuoti, kalbėti 
vaidinti. Jis dįibar prisimena, 
kaip viename tokiame vaidini
me jam teko suvaidinti Lietu
vos prezidento Antano Smeto
nos rolęL Kiek vėliau ji esame 
girdėję ir Povilo šaltimiero 
radijo vedamose valandose. 
Daug, pasirodo^ yra jis pasi
darbavęs lietuviškoje 
Ne vienas pagalvoja, 
bar gyvena tas buvęs 
mūsų tautietis.
Nors jis jau metų skaičiumi 
prikopė prie 60 metų amžiaus, 
bet savo išvaizda dar toks ne
atrodo. Judrus, energingas ir, 
rodos, 10 metų-nubraukus, jis 
taip atrodytų tikrenybėje. Jau 
daugiau kaip prieš 30 metų 
yra vedęs. Jo ir vyriausias sū
nus yra sulaukęs bene 31 me
tų. Tarnauja J. A. Valstybių 
armijoje ir jau pasiekęs majo
ro ar pulkininko laipsnį. Ir 
jauniausias jau 20 metų, ro
dos, šiemet baigs universitetą.

Jo Šeimoje pats didžiausias 
rūpestis vaikų išmokslinimas, 
nes jam atrodė, jog tai pats 
vertingiausias dalykas jauno 
žmogaus ateičiai. Dar vis da
lyvauja organizacijose, ir ne
šykštus kultūros reikalų para
mai. Pradėjęs Savo karjerą 
buvusiose /Čikagos skerdyk
lose, jis ten buvo prisiyręs iki 
boso pareigų. Dabar jis jau ei
lę metų nuosavam prekybos 
versle. Jo prekyba , žinoma 
kaip Antano ir Jeronimo mė
sos parduotuvė 2133 West 69 
gatvėje, yra Įsigijusi visų lie
tuvių vertą dėmesį. Mėsos ga
miniai paruošiami taip gerai 
ir toks didelis pasirinkimas, 
jog kartais sunku klientus ap
tarnauti. Penktadieniais, šeš
tadieniais, be jo ir žmorios Vi
olos, dirba dar penki darbi
ninkai — pardavėjai. Šyla visi 
septyni iki gausaus prakaito ir 
nuovargio. Jo ir parduotuvė 
sutvarkyta labai gražiai. Tas

Atlyginimas už karo 
meto nuostolius

New Yorko senatorius Javi- 
tis siūlo priimti Įstatymą, ku
ris lieptų atlyginti už Antrojo 
Pasaulinio karo metu Vokieti
joje padarytus sužalojimus, 
invalidumą, užgrobtą ir į Vo
kietiją išvežtą turtą, kojų, 
rankų netekimą ir prievartos 
darbus. Gestapo nužudyto vy
ro našlė turėtų teisę reikalauti 
kompensacijos. A. Čepulis 
(tel.: LA3 — 1,387) gali suteik 
Ii platesnių informacijų, kaip 
atlyginimo siekti. (Pr.)

Susirinkimą ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
laipinio klubo metinis balius įvyksta 
šeštadienį, spalio 30 dieną Hollywood 
Inn salėje, 2417 W. 43rd St. Bus ska
nių valgių ir gėrimų, gros Antano Va
liūno orkestras šokiams. Visi yra 
prašomi atsilankyti į šį parengimą. 
Nariai, kurie nedalyvaus, vistiek tu
rės užmokėti už bilietą. Baliaus pra- 
džia 7 vai. vak.

Visus kviečia Komisijos narės

— Brighton Parko Namy Savininkę 
sueiga rvyks penktadienį, spalio 29 
d., 7:30 vai. vak. Vengeliausko salėje. 
4500 So. Talman Avė. Darbotvarkėje: į 
Valdyba praneš apie “pigiųjų butų | 
statybą”, peticijų . eiga, organizacijos į 
atstovai kalbės apie lietuviškos' kolo- į 
nijos išsilaikymą. Bus sudaryta ko
misija organizacijos dešimtmečio su-j 
kaktį paminėti. Po, susirinkimo bus Į 
kavutė. Nariai ir svečiai kviečiami | 
dalyvautu ' Valdyba |

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS ,

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

G L ... K
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka* 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY K PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

i G UŽAUSKŲ1 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA I

2443 WEST 63rd STREET
I

Telefonai: PR 34)833 ir PR 8-0834 |1 J

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
uuumiiUMitMuunnMfwtrMmMHmtuHjfiHtMUiuixiinHHtwniiniuiinniiiiMiuuunrttiituiuununo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS UIENĄ 
IR NAKTJ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArds 7-3401

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
33S4 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

SEKMADIENI, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 
j BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.
Į Vakarienė su kokteiliu $8.03 asmeniui.
į Šokiams gros George Joniko orkestras.
; Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted St.
įChicago, III. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.

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

ANH.ETENAUJIENŲ
POSĖDIS AUTOMOBILYJE

Žurnalistu CV perėmė pareigas
Lietuviu žurnalistų šis 

centro valdyba sek 
spalio 24 d.

Į Naujoji 
Sąj ungos 
padienį, 
itepaprastą įposėdi kunigo J. 
Vaišnio automobilyje, jam le
kiant 80 — 90 mylių per valan
dą greičiu Į garsųjį Grand Ra
pids miestą, apie kurio lietu
sių 30-ties šeimų sugyvenimą 
fr bendrus darbus legendos 
plinta visoje Amerikoje.
; Proga nuvažiuoti i Grand 
Rapids atsirado tada, kai rei
kėjo naujai CV perimti parei
gas, dokumentus, archyvus ir, 
Svarbiausia, iždininko V. Se- 
tenio rūpestingai surinktus pi
nigus. Detroito valdyba i Či
kagą nenorėjo važiuoti, o či- 
kagiškė valdyba neketino vyk- 
Įi Į Detroitą. Buvo sutarta su
sitikti, maždaug, pusiaukely — 
ferand Rapids mieste, kur gy
vena buvusios valdybos narys 
P. Turūta. Jo ir ponų Raubų 
vaišinguose namuose ir Įvyko

DĖMESIO!

• Porčiai — Garažai su durim — 
į Priestatai.
Beismantų Įrengimai ir kiti Įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 

namų statyba, su lotu ar be loto.
Apskaičiavimai nemokamai.

TEL. — 582-7595 
3ZXS3XXXXXXXXXXXXXZXZZXZXZ

istorinis Įvykis, rūpestin
gai filmuose Įamžintas žurna- 

turėjo listų fotokorespondento ir bu
vusios C V nario J. Gaižučio.

Minėtas posėdis automobi
lyje buvo trumpam pertrauk
tas užvažiavimu i L nion Pier 
vasarvietę Gintarą. Sekmadie
nio 9 vai. ryto garsai buvo su
drumsčiami tik Karaičių ‘’sar
gų”, dviejų malonių šunelių 
uodegėlių bružinimu i nukritu
sių lapų krūvas. Sargai nelojo, 
todėl J. Janušaičiui teko skam
binti medyje pakabintu vasar
vietės varpu, kuris išvertė šei 
mininkus iš sekmadieninio poil
sio lovos, šeimininkai siūlė 
Įvairių gėrybių, tačiau valdy
bos nariai aiškinosi norėję tik 
kojas pamankštinti. Iždinin
kas J. Janušaitis turėjo ir. ki
tokių sumanymų — savo kasos 
papildymą, kuris be jokių gin
čų iš Karaičių pusės buvo greit 
išspręstas ir dar sustiprintas 
šalto alučio bokalu.

Belekiant Michigano lygu
mom ir pušynais, akis žavėjo 
rudeninės lapuočių spalvos ir 
besirikiuojančių žąsų pulkai 
prie Alegano draustinio. Žur
nalistai kalbėjo apie jaunųjų 
laikraštininkų paruošimo pro
gramą, apie stipendijas, pre
mijas ir vadovėlius pradedan
tiesiems spaudos bendradar
biams. Idėjų buvo daug.- Visi

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with persona! attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-824*

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
DId<IIj p»slrlnklmaj ĮviIKy prtkly. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2757
3333 So. Hilstert St., Chicago, ill. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairi-ų prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikataū

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus Ir sąžiningas patarnavimas. Nanjansi kraustymo 

įrankiai. IlgŲ metę patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J, B. Končiaus knyga 

ATSDIINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4,00, minkšti •— $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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jautė, kad Čikagai perėmus CV 
darbus iš Detroito darbingos 
grupės, nebus lengvų dienų, 
b tik rūpesčių ir pastangų pil
nos dienos, tokios pačios, 
rios per ketverius metus 
jo Detroito CV dienas, 
svarstoma, kaip pagerbti i 
sidėkoti V. Alantui, V.
niui, V. Mingėlai, A. Nakui, P. 
Turūtai, J. Gaižučiui už jų pa
siaukojimą, vedant žurnalistų 
sąjungą i šviesesni rytojų.

, ku- 
lydė- 
Buvo 
ir at- 
Sele-

radijo programų 
pasi- 
pro- 
bet 

jdo- 
ren-

suruošė

Įdomus Margučio 
koncertas

Margučio
vedėjas Petras Petrulis 
reiškė ne tik, kaip radijo 
gramų geras planuotojas, 
pasižymėjo ir kaip geras 
mių kultūrinių pramogų 
gėjas. Neseniai jis

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

Montrealio 
kurio pa- 
apie 1000

■ •pramoginės muzikos koncertąi 
su dviem Vokietijos jaunuo
liais, o praėjusį šeštadienį jis 
Čikagon pakvietė 
ansamblį Gintarą, 
siro<lymas sužavėjo 
čikagiečių.

Ansamblio lietuviškos dai
nų melodijos, liaudies instru
mentai ir vikrūs šokėjai Įrodė, 
kad ansamblis verias, ypač sa
vo liaudies muzikos sekcija, di 
dėsnio pripažinimo ir dėmesio. 
Rageliai, birbynės, lumzdeliai, 
trimitai ir skudučiai mūsų an
sambliuose išeivijoje dar 
daiktas.

Koncerto programa 
Įvairi, spalvinga ir gyva, 
samblio dalyviai jauni,
10 - 20 metų amžiaus. Jie da
vė dainų,

retas

buvo
An- 
tarp

PENSUONIERĖ nori rasti nebrangų 
2 ar 3 kambarių butą Bridgeport® ar 
Brighton Parke. Rašykite Mrs. S.

EICIN, 1740 West Cermak Road, 
Chicago. Illinois.

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS suaugusių porai 34-tos ir Union 

apylinkėje. Tel. VI 7-7311. „

BRIGHTON PARKE suaugusiems iš
nuomojamas 4 kambarių butas. Ap

žiūrėti galima susitarus telefonu 
Virginia 7-8935.

to bus varžvtinės. •Varžytinėse 
bus galima prieinama, o gal 
visai pigiai Įsigyti vertingų da
lykų. Vakaras vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Tuo 
pačiu metu (lapkričio 5 iki 7 d.) 
Čiurlionio galerijoje vyks ty-

muzikos ir šokių liosios meno darbų varžytinės, 
pynes, buvo instrumentų, du- Tai varžytinės — paroda, ku- 
etų, mergaičių ir berniukų 
kvartetų, deklamacijos ir pil
no ansamblio pasirodymų, ku 
riuos visus publika priėmė su 
dėkingu šiltumu.

Gintaro ansamblis dar nese- 
niai, prieš dvejis su puse metų 
Įsisteigęs, savo sunkiu ir nuo
širdžiu darbu suspėjo pagarsė
ti Kanados kolonijose ir kai 
kuriose Amerikos vietovėse. 
Ansambliui vadovauja Z. La
pinas. Vokalistams vadovau
ja I. Kličienė, šokėjams — H. 
Lapinienė. Nors jauniesiems 
Gintaro dalyviams teko prieš 
koncertą sėdėti 18 vąlandų au
tobuse, koncertas praėjo jau
natviškos energijos pilnoje 
nuotaikoje.'

Po šio koncerto Gintaras ža
da rengtis naujai programai, 
naujiems koncertams. Geriau
sios jiems sekinės! B. P.

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas
J Amerikos Lietuvių Tarybos 

31-jo suvažiavimo Įvykstančio 
1971 m. lapkričio mėn. 13-14 
dienomis, Chicago j e, Midway 
House patalpose (5400 So. Cice
ro Ave., Illinois 60638) darbo
tvarkė :

1. Suvažiavimo atidarymas ir 
invokacija.

2. Sveikinimai.
3. Suvažiavimo dalyvių (orga

nizacijų ir skyrių atstovų) pri
statymas.

4. Prezidiumo, sekretoriato ir 
komisijų sudarymas.

5. Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centro Valdybos pranešimas.

6. Amerikos Lietuvių Tary
bos Iždo globėjų pranešimas.

7. Suvažiavimo dalyvių pasi
sakymai ir pastabos dėl praneši
mą ir jų tvirtinimas.

8. Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovų pranešimai ir suges
tijos Alto valdybai ir diskusijos 
dėl pranešimų.

riai meno darbus padovanojo 
lietuviai dailininkai, čia var
žytinių principu bus galima 
Įsigyti vertingų paveikslų ir 
skulptūrų. Surinktos aukos 
skiriamos lietuvių dailininkų 
darbų skaidrių gaminimui ir 
jų išleidimui.

— Ciceroje namus pardavę 
ir Į Rusiją prieš kelis metus 
išvažiavę Vasiliauskai jau vėl 
sugrįžo Į Ameriką ir apsigyve
no Chicago j e.

— William B. Sebastian, Chi 
cago Savings & Loan b-vės di
rektorius, atostogauja Meksi
koje. Chicagon gris lapkričio 
pradžioje.

— Wayne Blozis ir George 
Jokantas, Beverly Shores, Ind. 
yra Respublikonų partijos kan 
didatai Į miesto direktorių ta
rybą. Rinkimai Įvyks lapkri
čio 2 d. Praeitą sekmadieni 
Mildažių vasarvietėje Įvyko 
priešrinkiminis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo kandidatai ’ 
ir jų rėmėjai. Jonas ir Teresė 
Mildažiai visus vaišino.

.J,,, LUU., , w

iu priėmimas

9. Amerikos Lietuvių Tary
bos, Centro Valdybos ir Iždo glo
bėjų rinkimai, i

10. Klausimai ir pasiūlymai.
11. Rezoliucijj ir sveikinimų 

priėmimas.
12. Benedikcija ir suvažiavi

mo uždarymas..
Suvažiavimo pradžia 10 vai. 

ryto. Bendri pietūs 1-2 vai. p. 
p. Atstovų ir s
ir susipažinimas Alto patalpose 
penktadienį, lapkričio mėn. 12 
d., nuo 7 vai. vaiaro iki 10 vai. vak. )

Iškilmingos šv. mišios Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje, 4557 
So. Wood St., Chicago]e ir Lie
tuvių Evangelikų parapijos baž
nyčioje, 6641 So. Troy St., 10 
vai. ryto, lapkričio 14 d. 1971 m.

Dr. Kazys Bobelis, 
ALT Pirmininkas

už ilgameti ir 
šioje bendrovė-

Parko Lietuvių

Dr. Vladas Šimaitis, 
ALT Sekretorius

^dek

JAV Lietuvių Bendruomenes Centro 
Valdybos Atsišaukimas

— Ponia Petrošius aktyviai 
dalyvauja Hurley — Tarkinton 
mokyklos Tėvų ir mokytojų 
sąjungos veikloje.

— Ponios Pearl Rimdžius ir 
P. Rutkus buvo pagerbtos pre 
kybos ir gamybos b-vės Spie
gei vadovybės 
pastovų darbą 
je.

— Brighton
namų savininkų organizacijos 
susirinkimas Įvyks spalio 29 d. 
7:30 v. v. Vengeliausko salėje. 
Organizacija ruošiasi paminė
ti 10 metu veiklos sukakti, e G

— S LA 24-ta Kuopa, Pitts
burgh, Pa. ruošiasi švęsti sekan
čiais metais 25 metų veiklos su 
kaktĮ. Vienetas ir jo nariai da 
lyvauja bendruose darbuose ir 
prisideda prie Lietuvių kam
bario Pittsburgo universitete 
išlaikymo.

V

Mieli Lietuviai.

Simo Kudirkos asmenyje 
atsispindi mūsų tautą ištikusi 
tragedija ir sušvyti viltis, kad 
Lietuva vėl kelsis nepriklauso
mam gyvenimui. Tauta, kuri 
vergijos metais pajėgia išau
ginti laisvę mylinčius, kaip 
Kudirka, vaikus, negali likti 
pavergta. Kudirkos pareiški
mas Vyriausiam Sovietu Teis
mui “Aš prašau suteikti mano 
tėvynei, Lietuvai, nepriklau
somybę!” yra testamentas, ska
tinąs pavergtąjį, išeivi, ir trem
tini lietuvi didesne energija 
dirbti ir aukotis tėvynės labui.

Artėja praeitų metų lapkri
čio 23-sios dienos metinės, ka
da Simas Kudirka savo tragiš
ku šuoliu Į laisvę sudrebino 
abejingą laisvojo pasaulio są
monę ir pavergtos Lietuvos 
vardas nuskambėjo žmonių lū 
pomis. JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro Valdyba kvie 
čia lietuvių organizacijas, ben
druomeninius vienetus ir visus 
geros valios tautiečius šią su
kakti paminėti, pasauliui pri
menant Lietuvos pavergimą ir

Sovietų kalėjime vargstantį, 
laisvės troškusi Simą Kudirką.
JAV Lietuvių Bendruomenės

Centro Valdyba

— Jaunimo ansamblį organi
zuoja JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba. Ansamb
liui vadovauti sutiko gerai 
pasiruošęs ir patyręs muzikas. 
Choro repeticijos numatomos 
vieną kartą savaitėje. Į ansam 
blį kviečiamas Įsijungti visas 
dainą ir muziką mėgstąs lietu
vių jaunimas, ne jaunesnis 
kaip 16 m. amžiaus. Registra
cija vyksta kasdien vakarais 
tel. 134 — 2165 (J. Jasaitis).

Juškevičius) 
Centre.

OL 
arba

2-8546 A.
Jaunimo

l'oto Archyvas 
rengia Humoro 
vakarą, kurio

lapkričio 6 d. 
ir Varžvtiniu 
pajamos skiriamos filmavimo 
darbams paremti. Bus Įdomi 
programa, kuriai vadovaus 
aktorė Julija Cijūnelienė. Po

Piliečių klubas
Amerikos Lietuviu Piliečiu v C

pašalpinio klubo susirinkimas 
turėjo įvykti spalio 17 d., bet 
dėl labai mažo narii] skaičiaus 
dalyvavimo, tas svarbus susi
rinkimas neįvyko. Gaila, kad 
nariai neatkreipė daugiau dė
mesio Į šio klubo susirinkimus. 
Spalio mėnesio susirinkime 
turėjo būti būtinai išrinktas 
naujas klubo kasininkas vie
toje mirusio. Klubas turi išmo
kėti pomirtines, ligos pašalpas 
ir daug kitų įvairių darbų at
likti, bet nėra galima be ka
sininko tai padaryti. Klubo 
kitas susirinkimas Įvyksta 
lapkričio (November) 21 d., 
Hollywood Inn salėje.

Klubo metinis balius įvyks
ta spalio (October) 30 d., Hol
lywood Inn salėje ir nariai, 
kurie nedalyvaus, turės užsimo
kėti už bilietus ir bausmę pa
gal priimtus klubo įstatus.

E. McNamme, kor.

’’NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE I

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

pVISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3203’/a W.95th St. 

_GA 4-8654 _

STATI FAtM

IM1UKANCI

State Farm Fire and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

—B—I

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

.- i.i <

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo

tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė hloko nuo 
parko. $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

3 BUTŲ AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetu 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.
z 9 KAMBARIŲ modernus bungalow. 

Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys. 
Šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir\ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High.

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

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS
Pardavimas- ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET 
Tel.; REpublic 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

2 PO 4 WCRINTa,’ sKiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

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

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878 ft

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE, 

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

A. G. AUTO REBUIIDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomL . Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
denių šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 500 ' -

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum. langai, karstu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS aukšto mūr.; alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500. >

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

— Kristina Austin rezervuo
ja vietas Į Naujienų banketą, 
kuris ivvks ši sekmadieni, 
spalio 31 d., 4 vai. popiet. Ve
teranų salėje, 7254 W. 63 St. 
Rezervacijoms prašoma skanl- 
binti tel.'HA 1 — 6100.

Tel.: 471-0321

♦ Lietuvos Vyčių jaunieji tau
tinių šokių šokėjai dalyvaus 
Naujienų sukaktuvinio banketo 
programoje šį sekmadienį. Jie 
šoks tuos šokius, kuriais visai 
nesenai žavėjosi Palmer House 
viešbučio svečiai ir administra
cija, pakviesdama dar kartą 
specialiai programai. Celia Ma
tui, Helen Pius ir Frank Zapo
lis yra jų mokytojai. Vietas ban
kete rezervuoti dar nevėlu. 
Skambinti tel. HA 1-6100. (Pr).

SAVININKAS PARDUODA 
6 kambarių mūrinį bungalow. 
3 miegami. 2 auto garažas su 
šoniniu įvažiavimu. Priimami 

rimti pasiūlymai.
7201 S. Talman Avė. 476-0861

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

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

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

NAUJIENAS
tht»i bup<j perki ir perdncde 
ir profM «ano b Irtai per

NAUJIENAS


