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P. VIETNAMAS VĖL SIŪLO KARO PALIAUBAS
Jau skelbta, kad praėj. vasarą, rugpiūčio mėn. pradžioje 

iuriche, Šveicarijoje, įvyko trečiasis Europos elektrofotografijos 
oiiokvijumas. Dalyvavo apie 150 pasaulio mokslininkų, taip pat 
r iš JAV, Kanados, Japonijos, gi Sovietų Sąjungą atstovavo trys 
- K. čibisovas, lietuviai, priversti atstovauti Sovietų Sąjungą 
uvo vilniečiai prof. dr. Jurgis Viščakas ir doc. Arvydas Matulio- 
is. Buvo skaitomi ne tik šių abiejų lietuvių, atvykusių į šveica
rą, pranešimai, bet ir dar aštuonių pranešimai, būtent: V. Gal
elio, Z. Pociaus, D. Jurevičiaus, E. Monrimo, S. Taurailienės, A. 
auraičio, A. Pažėros ir J. Rakausko.

Lietuvių pranešimai kėlė dė- 
iesį bei diskusijas. Pareiškė no- 
į. Lietuvoje stažuotis keH švei- 
irijos ir Fed. Vokietijos moks- 
ninkaį.
“Tiesa” (rugp. 29) pastebėjo, 

id Lietuvoje vykdomi puslaį- 
ninkių fizikos mokslininkų 
ektrofotografijos darbai jau 
io seniau kelia užsienio dėme- 
. - Elektrofotografijos pradžia 
ivusi 1956 metais ir ji pradė- 
. populiarinti daugiausia mas- 
nečio V. Fridkino ir vilniečio 
.Žilevičiaus iniciatyva. Vieni 

rmųj ų lietuvių pionierių buvo
Banys, I. Gaška ir I. Žilevi- 

ūtė. žymiausi elektrofotogra- 
jos centrai šiuo metu pasauly 
•a: Rochester, JAV, Wiesba- 
in. ir Goettingen (Fed. Vokie- 
ia), Ziurichas, Šveicarija ir 
>kio, Japonija. Centrai už ge- 
žįnės -uždangos yra: Magde- 
irge ir Rytų Berlyne (R. Vo- 
etįįąK Lodzėje ir Varšuvoje 
jehkija) ir Sofijoje (Bulgari-

su Keimediene
LONDONAS. — Britų laikraš

tis “The People” skelbia graiko 
Kafarakis atsiminimus apie gy
venimą milijonieriaus Onassis 
jachtoje. Sekmadienio laidoje 
rašoma, kad ponia JacqueKne 
Kennedy prieš ištekėdama už 
Onassio padarė su juo aiškią su
tartį, kurią surašė abiejų 
vokatai. Sutartis turinti 
skyrių.

Kafarakis, kuris 10 metų 
bo Onassio jachtoje, sako, 
buvo sutarta visada miegoti at
skiruose miegamuose. Jei ponia 
Onassis kada nors paliktų savo 
vyrą, ji gautų vienkartinį mo
kėjimą — 18.75 mil. dol. O jei 
pats Onassis paliktų žmoną, jis 
turėtų kas met mokėti po 10 mil. 
dol. už kiekvienus bendro gyve
nimo metus. Be to, jam reikėtų 
mokėti jai alimentus po 187,500
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neradę ir Kijeve, bet, aišku;-dd. per metus per 10 metų, jei 
ssi pavydi, — nte,pi^f..Yi|čar

nuomone, kūrybingiausiai
fbąma ne kur kitur, bet — V8-
dje. (E)

Į4ų.^antuoka-^trj^tų_.iĮgiąu>kąip 
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AREAS (Square Miles)
India 
U61,597 

Pakistan 
365,529

United States
3,022387

POPULATIONS
Indra—537 Million

55/MilIion 77 Million

Pakistan—132 Million

Žemėlapyje matome, koks ilgas yra Indijos — Pakistano pasienis. Korespondentai praneša, kad 
prie sienos iš abieju pusiy yra sutraukta kariuomenė, statomi bunkeriai ir spygliuotu vielų užtva
ros, dažnai.,susišaudo artilerijos pabūklai. Rytiniame Pakistane veikia ginkluotu bengalp gru- 
pės, siekdamos išsivaduoti iš Pakistano valdžios, norėdamos įsteigti nepriklausomą bengalu /ai- 

Bengalus visokšais'frJdais remi®

PREZ. THIEU INAUGURAVLMO PROGA 
PALEISTI BELAISHA IR KALINIAI

SAIGONAS. — Sekmadienį P. Vietnamo pregidentas Thiei 
davė priesaiką iškilmingose ceremonijose, kuriose dalyvavo sve 
čiai iš užsienio. Aplink Saigoną buvo sutrauktos nemažos ka 
riuomenės jėgos, nes buvo laukiama komunistų trukdymų. Ne 
didelių puolimų nei demonstracijų nebuvo. Vietnamo vyriausy 
bė šia proga paleido-iš belaisvių stovyklų nemažą skaičių komu 
nistų ir iš kalėjimų paleido 1,500 politinių kalinių.

Kardinolas Slipyj 
prieš komunizmą 

VATIKANAS. — Ukrainietis 
kardinolas Josyf Slipyj supyki
nęs popiežių ir Vatikano valsty
bės sekretorių kardinolą Jean 
Villot. Kardinolas Slipyj suma
nęs šaukti ukrainiečių vyskupų 
sinodą, kuriame pakviesti daly
vauti 17 ukrainiečių katalikų 
vyskupų.. Ukrainiečiams nepa
tinka Vatikano pradėtas dialo
gas su Maskva ir kitais komu
nistiniais režimais. Kardinolas 
Slipyj pasaulio vyskupų sinode 
pasisakė prieš jo tikinčiųjų tau
tiečių persekiojimą Sovietų Są
jungoje.

Vatikano pareigūnai aiškina, 
kad sinodo kardinolas šaukti ne
gali, jam tos teisės neduoda baž
nyčios kanonai. Jis galįs šaukti 
tik vyskupų konferenciją. Ji tu
ri įvykti šią savaitę.

Prezidentas Thieu pakartoji 
savo kalboje pasiūlymą komunis 
tams tuoj paskelbti karo paliau 
bas ir pradėti rūpintis gyvento 
jų reikalais. Jis nurodė, kad ga 
Įima būtų pradėti Saigono ir Ha 
no jaus vyriausybių bendradar 
biavimą pašto tarnybos srityje 
būtų galima pradėti giminių ap 
silankymus ir ekonominį abieji 
valstybių kooperavimą. Jis ra 
gino Hanojaus vadus užmiršt 
užkariavirrfo planus ir pradėt 
rimtas taikos derybas. “Mes ne
mėgstame karo, tačiau mes esa
me pasiryžę nugalėti užpuoli
mą”, pareiškė Thieu.

Nauju P. Vietnamo viceprezi
dentu bus senatorius Tran Van 
Huong. Buvęs viceprezidentua 
Cao Ky pranešė televizijos pro
gramoje, kad jis-sugrįžta į sa
vo senas pareigas karinėje avia
cijoje, kur jis turi maršalo laips
ni. Jis noris kartu su visais Viet
namo kariais mūšio lauke kovoti 
už Vietnamo ateitį.

Mokslininkų
.EdwajOeiwjiiskX darbai užsienyje

MMus. — ypatingai svarbus 
logaūs sveikatai. Tai pripaži- 
gyd.(rugp. 
) , musiskundęs, kad. šių die- 
. Lietuvoje sunku rasti ligo- 
lę ar kliniką, kur medus būtų 
ikomas^ gydymui ir sunku ras- 
vaikų lopšelį, kur medus bū- 
kasdieninis produktas. Be to, 
etuvoje iš viso sunku įsigyti 
ro medaus, gi gydytojai jo be
ik 'neišrašo pacientams. Svar
insią gydytojai negarantuoti, 
jo pacientai galės gero me

ns įsigyti. Medus pasirodo Vil
ius ar Kauno turguose, bet jis 
rdavinėjamas, kaip nedera, ar 
Sies statinaitėse ar net nevaš- 
otuose aliumini jaus induose, 
š. m. rugpiūčio mėn. pabaigoje 
įskvoje įvykusiame 23 tarp- 
itiniame bitininkystės kongre- 
dalyvavo ir 10 lietuvių — va- 
vavo vadinamas žemės ūkio 
nistro pavaduotojas V. San- 
uskas, kiti — J. Kriaučiūnas, 
Jaruševičius ir kt. šalia So
fijos delegatų, dalyvavo dan
ių kaip 2,000 delegatų iš 46 
šaulio kraštų. Kongrese pa- 
kėjo, kad šiuo metu pasau- 
e yra užregistruota 48 mi
mai bičių šeimų, iš jų apie 
mil. Sovietų Sąjungoje. Be- 
k pusė bičių šeimų Sovietijo- 
tenka kolchozams ir sovcho- 
ns, kita pusė — bitininkams 
■gėjams. Medaus Sovietų Sa
igoje surenkama per metus iki 
),000 tonų. (E)

— Vilniaus mieste kursuoja
) autobusų ir 189 troleibusai, 
r dieną jais pasinaudoja 497,- 
) gyventojų. (E)
— Vilniuje vasaros metu kas 
nuo buvo po 10-15 gaisrų. (E)

“Trick or treat”
OLEVELANDAS. — Solon, 

Ohio miesto meras William Price 
paskelbė, kad jo mieste, netoli 
Cleveland©, ateityje bus uždraus
ti vaikų vaikščiojimai po namus, 
prašant “treats”, nes vieno vai
ko parsineštame šokoladiniame 
saldainyje buvo rasta adata.

Dundee, Mich., vaikai parsine
šė irgi nemažai saldainių su ada
tomis. Oevelande policija suėmė 
24 metų vyrą, kuris nužudė 15 
peilio smūgiais 13 metų mergai
tę, pirma įsiviliojęs ją į namus. 
Jos draugė policijai parodė žmog
žudį.

Čikagoje policija šeštadienio 
vakare įspėjo tėvus gerai prižiū
rėti vaikus ir patikrinti jų gau
tas dovanas, šeštadienio Hallo
ween vaikščiojimuose 4300 W. 
21-mos gatvės apylinkėse vai
kai parsinešė saldainių su žiur
kių nuodais, obuolių su skuti
mosi peiliukais ir adatomis. Vie
na 11 metų mergaitė susirgo pri- 
sivalgiusi saldainių su tarakonų 
nuodais, kita 9 m. susipiaustė 
pirštus skutimosi peiliuku.

Didesnė, 17 m. mergina su
valgė savo brolio parneštų sal
dainių ir susirgo. Ištirta, kad 
saldainiai buvo sulaistyti mes- 
calino narkotikais, kurie suke
lia haliucinacijas.

Panašių atsitikimų policija ra
do rytinėje 63-čios gatvės pusė
je, kur vaikai susipiaustė lūpas 
kąsdami obuolius su skutimosi 
peiliukais viduje. Vienas 18 m. 
vaikinas buvo užmuštas Hallo
ween pasilinksminime 5219 So. 
Union st. Policija kitą jauną 
vyruką turėjo peršauti. Jis bu
vo suimtas už pirmojo užmuši
mą pagaliu.

— “švyturio” žurnalo žinio
mis, Vilniaus gatves rytais šluo
ja 700 žmonių ir plauna 35 maši
nos. (E)
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SENATAS NUBRAUKĖ 3 BIUJONUS
K UŽSIENIO PARAMOS BIUDŽETO

WASHINGTONAS. — Senatas netikėtu balsavimu, 41 prieš 
balsais nusprendė sustabdyti 2.9 bilijonų dol. lėšas užsienio

valstybių paramai. Ta suma sudaro didelę dalį visos užsienio pa
ramai skirtos 7.6 bil. dol. sumos. Valstybės sekretorius ir Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorius tuoj pat apgailestavo šį senato spren
dimą, kuris neigiamai palies JAV užsienio politiką. Lėšų sustab
dymas ypatingai bus jaučiamas atsilikusiose šalyse, o karinės 
paramos sustabdymas apsunkins ne vieną Amerikos draugą už
sienyje.

Užsienio spaudoje ir vyriau
sybių kanceliarijose ši žinia apie 
lėšų sustabdymą sukėlė Ameri
kai nepalankių komentarų. Indi
jos premjerė Gandhi netrukus 
lankysis Washingtone. Ji aptars 
paramos klausimą su prezidentu 
Nixonu. Bijoma, kad kai ku
rios valstybės, negaudamos Ame 
rikos paramos, nebeįstengs im
portuoti iš Amerikos prekių ir 
tas pakenks pačiai Amerikos 
ekonomikai.

Karinės paramos sulaikymas 
daugiausia palies Pietų Korėją, 
Kambodiją ir Turkiją, kurioms 
buvo numatyta duoti didelės su
mos. Kreditų atšaukimas labai 
pakenks ir Izraeliui.

Washingtone galvojama, kad 
vyriausybė pasiūlys kongresui 
užsienio paramos įstatymą per
svarstyti, gal kitoje formoje ir 
užsienio parama bus tęsiama. Se
nato pasielgimas aiškinamas 
tuo, kad daug kam jau nusibodo 
Vietnamo karas ir Amerikos pi
nigų švaistymas užsieniuose. 
Prisidėjo ir Jungtinių Tautų bal
savimas prieš JAV Kinijos rezo
liuciją bei kai kurių valstybių 
delegatų JT pareikštas džiaugs
mas po Amerikos pasiūlymo pra
laimėjimo.

Sovietų žinių agentūra, trum
pai pranešdama apie senato nu
tarimą, pabrėžė, kad 
savo piniginę paramą

“Varšuvos ruduo”
Rugsėj mėn. pradžioje Varšu

voje pasibaigė tarptautinis šiuo
laikinės muzikos festivalis “Var
šuvos ruduo”. Dalyvavo muzi
kiniai kolektyvai iš įvairių vals
tybių: Austrijos, Fed. Vokieti
jos, JAV, R. Vokietijos, Olandi
jos ir kt. Dalyvavo ir iš Vilniaus 
atvykęs S. Sondeckio vadovau
jamas kamerinis orkestras. Var
šuvos spauda apie lietuvių kvar
tetą rašė, kad jo koncertas bu
vęs dideliu įvykiu. “Trybuna 
Ludu” dienraštis pažymėjo, kad, 
esą kolektyvų tarpe geriausi bu
vę: vokiečių Duesseldorfo ope
ra, Olandijos radijo ir Varšu
vos simfoniniai orkestrai bei Vil
niaus kamerinis orkestras. Vil
niečiai, festivaliui pasibaigus 
dar surengė koncertus Lodzė
je, Poznanėje, Vroclave ir ki
tuose miestuose. Į Vilnių sugrį
žęs orkestras vėl išvyko ir rug
sėjo mėnesį viduryje koncertavo 
Ukrainos ir Moldavijos miestuo
se. (E)

New Yorko policija 
ėmė “dovanas”

NEW YORKAS. — Speciali 
komisija aiškina New Yorko po
licininkų prasižengimus. Vie
šuose apklausinėjimuose buvo 
paskelbti įrodymai, kad.net sep
tyni, garsūs: Ne,w YoįrkO.viešbu- 
čiai duodavo policininkams kam
barius ir maistą nemokamai už 
įvairius patarnavimus, kuriuos 
policininkai, jų vadai, turėjo at
likti be jokio atlyginimo iš pa
reigos. Vien tik Statler Hilton 
viešbutis pernai, prieš Kalėdas 
sumokėjo 38 pareigūnams 335 
dolerius “Kalėdų dovanų”.

Viešbučių duoti kambariai ir 
maistas policijos tarnautojams 
sudarė iš viso 60,000 dol. sumą.

— Lietuvoje paminėta žymaus 
mokslininko, širdies ligų spe
cialisto, prof. Zigmo Januškevi
čiaus, Kauno Medicinos Institu
to rektoriaus, 60 m. gimimo su
kaktis (E)

priminėP. Daužvardį
Lietuvos gen., konsului dr. P. 

Daužvardžiui mirus, apie velio
nį rašė visa eilė JAV amerikie
čių dienraščių. Velionis buvo pa
gerbtas ir JA V.Kongrese. Atst. 
Rūmų narys Edward J. Der
winski spalio 12 d. Rūmuose tar
tame žodyje pažymėjo, kad dr. 
Daužvardis lietuvių reikalui, jų 
bylai dirbęs, visame pasaulyje, 
nepaprastai ryžtingai. Pasak 
Derwinskio, visiems, kuriems 
laisvė yra brangi, yra gerai ži
nomas velionies atsakymas į so
vietų puolimus, taip pat visi pa
žįsta ir jo neatlaidžią kovą prieš 
sovietų ar komunistinio fronto 
organizacijas. iDjaužvardis bu
vo nuolatinis Lietuvos bylos gy
nėjas Čikagos spaudoje, be to ir 
kalbėtojas įvairiuose susirinki
muose ar minėjimuose. Daugelis 
velionies kalbų buvo paskelbt,''. 
Kongreso leidiny “Congressional 
Record”.

Du kauniečiai, mokslų kandi
datai Z. Pocius ir P. Varanaus- 
kas spalio mėn. dalyvavo Imenau 
mieste, R, Vokietijoje. vykusia
me 16-me tarptautiniame koliok- 
vijume — jie skaitė pranešimus 
rotorinių ir juostinių magneti
nio įrašo įrenginių dinamikos, 
virpesių ir stabilumo klausimais. 
Kiti du kauniečiai, Kauno Poli
technikos laborantai, A. Bakšys 
ir S. Kytra dalyvavo Lenkijoje 
įvykusioje mašinų dinamikos 
konferencijoje.

Du Kauno mokslininkai spa
lio mėn. keliauja užsienio kraš
tuose — prof. dr. J. Blužas lan
kosi Anglijoje, Danijoje ir Šve
dijoje, gi Kauno Medicinos ins
tituto prof. J. Brėdikis išvyko į 
Vokietiją, Fed. Respubliką. Abu 
numato skaityti paskaitas. (E)

Amerika 
užsienio

— Šiauliuose, “Aušros” mu
ziejuje kauniečiai grafikai pa
rodė apie 50 darbų. (E)

Indijon premjerė Indira Gandhi, ne* 
žiūrėdama labai įtempto* padėties 
prie Pakistano sienos, iivyko vizituoti 
užsienio valitybiŲ. Ji lankysis ir 

Ameriko|«.

Atst. Derwinski savo kalbą 
baigė žodžiais: “Dr. Daužvardis 
buvo žymus vadas ir ryžtingas 
Lietuvos bylos bei laisvės reiš
kėjas. Jo mirtis tai nepapras
tas nuostolis lietuvių bendruo
menei, kuriai jis liko ištikimas 
per 25 metus”. (E)

šalims naudojo kaip įrankį sa
vo kariniams-stMteginiams- pla- 

, nams įgyvendinti. ; -

Anykščių istorija
Vilniuje neseniai išleista kny

ga apie Anykščius (25,000 egz.). 
Pateikta Anykščių istorinė bei 
literatūrinė praeitis ir... neap
sieita be “revoliucinių tradicijų”, 
atseit pasakojimų apie tų apy
linkių komunistus. Kitoje kny
goje, Kęstučio Balevičiaus “Lie
tuvos gamtos paminklai” (10,- 
000 egz., 192 psl.), skaitytojai 
supažindinami su senais par
kais, paminkliniais medžiais, ge
ologiniai objektais, retais žvė
reliais, paukščiais, laukiniais au
galais. (E)

Informacijos yra
Spaudoje ir suvažiavimuose 

dažnai keliamas trūkumas infor
macinės literatūros apie Lietu
vą, ir net nežinoma kur jos gau
ti.

Taip, didelio literatūros pasi
rinkimo ir jos atsargų nėra, ta
čiau Eltoje vis tik literatūros 
anglų kalba yra, arba Elta gali 
nurodyti, kur jos galima gauti. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis į 
Eltą, 29 West 57th Street, New 
York, N. Y., 10019. (E)

Lietuvos Mokslų akademijos 
institute š. m. rugsėjo 27 d. ap
gintos dvi disertacijos istorijos 
mokslų kandidato laipsniui. In
gės Lušaitės darbo tema buvo: 
“Lietuvių kalbos plitimas Lie
tuvos reformaciniame judėjime 
17 amž.”. Kito kandidato, Kaz. 
Karašinsko tema buvo: “Lietu
vos TSR evakuotų gyventojų 
veikla tarybinėje užfrontėje Di
džiojo Tėvynės karo metais” 
(1941—1944). ' (E)
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JONAS VAIČIŪNAS

LIETUVIŠKAS “GINTARAS” ČIKAGOJE 
nos motyvas iš esmės skiriasi 
nuo gintariečių, bet tikslas tas 
pat.

Rasa Lukoševičiūtė nurodė 
“Gintaro* ansamblio įsikūri
mą, tačiau daug dėmesio sky
rė pačiam gintaro sąvokos aiš
kinimui. Ji lygino gintarą, Lie
tuvos auksą, su lino geltonu
mu, su Jūratės plaukais ir t. t. 
Bendra išvada: gintaras yra 
tikras lietuviškas simbolis.

Praėjusio šeštadienio, spa
lio 23-ios dienos, vakaras pa
rodė ėikagiškių gražų dėmesį 
atvykusiam iŠ tolimo Montre
alio “Lietuvių jaunimo Ginta
ro ansambliui”. Daugiau kaip' 
tūkstantis svečių Marijos mo
kyklos salėje turėjo progos 
pasidžiaugti kanadiškio atža
lyno pastangomis,
lietuvių liaudies kultūrą, 
veidą parodant.

Tik pravėrus uždangą, 
pėjo žvilgterėti į scenos
puošimus. Jų nebūta, jie daug 
pinigo suėda, tačiau akis pri
traukė ansamblio ženklas, sce
nos 
das

keliant 
jos

rū-
pa-

gilumoje iškabintas. Sky- 
su kanklėmis, lietuviška 
ir Baltijos jūros bango- 
To visai pakako suprastimis 

ansamblio paskirtį.
Jeigu kas tikėjosi pamatytij 

scenoje išsirikiavusius ansamb 
liečius, pasiruošusius šokti ar 
dainuoti, apsiriko, Jie pama
tė laisvai susėdusius jaunuo
lius, vienus kėdėse kilus ant 
grindų, lyg tai būtų gusi rinkę 
kokią šventą dieną papramo
gauti, pasilinksminti. Toks 
išdėstymas nuo pirmos sekun
dės sudarė ryšį tarp scenos ir 
žiūrovų. Linksmi ir jgražūs 
jaunuolių veidai lyg ir tarė: 
mes čia atėjome pabuvoti, o 
jūs pažiūrėkite, kaip mes šok
sim, dainuosim ar grosim, ką 
savo subuvime veiksim.

Greičiausiai dėl to visai ne-: 
buvo jokio dirigente, jokio 
kito vadovo, nes toki viešas 
vadovavimas būtų visai sunai
kinęs tą natūralų jaunimo su
buvimą.

• Kaip ir buvo galima laukti, 
ansamblis beturįs savo tradi
cinę -dainą “Kur gintarais”. Ją 
pradžioje ir atliko visas ansam 
blis. Daina bent man negirdė
ta, net ir programoje -nesako
ma, kas jos autorius. Nežinau, 
ar kas iš žiūrovų pasigedo mu
zikinio ir žodžių parašytojo. 
Svarbu, kad daina susilaukė 
didelio pritarimo kiaušy tojuo
se.’ Atleisfcitfe; ^yg’ir ftdrčtųsi 
palyginti su “Dainavos” an

Negalvoju šiame trumpame 
rašinyje dėstyti protokolo: 
šoko tą ir tą, dainavo tą ir tą, 
liaudies instrumentai atliko tą 
ir tą. Svarbu, kad buvo atlikti 
lietuviški liaudies kūriniai, 
taip pat neišvengta ir vieno ki
to mūsų kūrėjų parašytų daly
kėlių. Visi atlikti dalykai bu
vo nuo vienas kito nepriklau
somi, tačiau jie lėtai ėjo pas
kui vienas kitą, kaip ir tinka 
jaunimo pobūvio metu. Čia 
padainuota, čia pašokta, čia 
liaudies instrumentais pagro
ta, čia visų bendrai kūrinys 
atliktas, čia vėl deklamacija.

Būtina paminėti ansamblie- 
čiii laikyseną. Ar tautinį šokį 
šakont, ar dainą dainuojant, 
— jaunimas gyvai ir natūraliai 
pritarė savo veidais ir jude
siais. Tas įnešė labai daug ši
limos į 
Sakykim, 
tieji savo 
kad ir jie
Instrumentų kvartetui grojant, 
visi kiti, atrodė, taip susidomė 
ję, lyg jie patys grotų.

Ar tai vaidyba ar natūralu
mas? Natūralumas, iš pačio 
ansamblio išplaukiąs, bet pa- 
rodąs tikrą jaunimo subuvimo 
vaizdą..

Noriu prisiminti vieną pa- 
wzdi. Instrumentu kvartetas 
pasiruošė groti, tačiau vienas 
iš kvartetistų pradėjo juoktis, 
ir kvartetas negalėjo pradėti. 
Antrąsyk tas pat. . Tik trečią 
kart kvartetas pradėjo.

Ar .iš tikrųjų kvartetistą kas 
Viivo Taip ;prajudkinęs, o gal 

__ ____ —_- — tai buvo vaidyba.' Ar šiaip ar 
šaifiblio tradicine daina “KurĮtaip. publikai atrodė labai tik- 
giria žaliuoja”, nors tos dai- rai, ir žiūrovams buvo dar vie-

atliekamus dalykus, 
šokant šoki, sėdin- 

judesiais parodė, 
tuo šokiu gyvena.

ai

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte,

- . ■ • • '• Apie senus laikus,
’ Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo .po laukus...

- S. Petersonienė

~ Poezija ir pasakos yra vaiką mėgstami ne mažiau .kaip žaidimai^
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei - jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos fr DVY
NUKĖS, 34. psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

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

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

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

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., SI,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

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

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

1733 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6OOO8.
—
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Montrealio jaunimo ansamblis Gintaras atlieka programą spalio 23 d. Margučio rengtame koncerte.
. - Nuotrauka V. Noreikos

nas natūralumas, iabai teigia 
mai priimtas.

Taigi, žiūrint iš tokio na
tūralumo taško, šis ansamblis, 
tur būt, bus vienintelis. Dėl 
to, tenka labai ir labai svei
kinti.

O gal ųš apsirikau? Jeigu 
apsirikau, prašau, mieli an
samblio vadovai, man tą pa
sakyti.

Šokant tautinius šokius, 
ypač išryškėjo drabužiai. Gal 
kai kurios tautinių šokių gru
pės ir darys man priekaištą, 
bet, vis dėlto, turiu, pareikšti 
savo asmeninę nuomonę, kad 
drabužiai gražūs, tokie, ko
kie turi būti. Klasikiniai liau
dies šokių drabužiai, tik gal 
du ar trys kiek skyrėsi (ne, ne 
lietuviškumu. J. V.), nes jie at
rodė kiek kitos gamybos. Ta
čiau reikėtų džiaugtis, kad tau
tinių šokių grupės panašius 
drabužius įsigytų. Gal ne vi
sos tą gali, nes jie yra bran
gūs, o čia, kiek teko girdėti, 

paramos iš 
vyriausybės.
man būna atleista, 
pakritikuosiu truputi. 

Mergaičių apavas elektros ir 
prožektorių šviesoje atrodė la 
bai gerai:: pilki ir rudi bate
liai, o vyrai buvo apsiavę 
sportiškai^ baltais batais. Tie 
balti batcMai įrfešė. kiek* prie
šiškumo į . bendrą vaizdą. Tą 
patys vadovai, manau, žino, 
— jie mėgins tą smulkmeną iš
lyginti.

Kada liaudyje atsirado šo
kiai, jų pavadinimai nebūti
nai turėjo būti lietuviški. 

IAnais laikais lietuviai nebuvo 
susiradę net savaitės dienų pa
vadinimų. Pats atsimenu, ka
da mano tėviškėje apie 1928 — 
1930 metus senesnieji žmonės 
vadindavo savaitės dianas 
“senoviškai”: panedėlis, utar- 
nikas, sereda ir t. t. Visi gerai 
žinome, kad tie pavadinimai 
slaviški. Naujadarai lietuviš
ki jau buvo sukurti, tat lietu
viškose mokyklose jau savai
tės dienų pavadinimus mokė
mės lietuviškus. Besimokąs 
jaunimas atnešė į kaimą tikrus 
lietuviškus savaitės dienų pa
vadinimus, ir jie labai greit 
prigijo. Tačiau liaudies šoky
je “Subatėlė” kaip net ir šian
dien pastebime, to šokio var
das paliktas grynai slaviškas. 
Ir lenkų ir rusų šeštadienio 
pavadinimas — subota. Ne
siimu aiškinti to šokio kilmės, 
nes tas priklausytų šokių at
gaivintojams,' žinovams. At
rodo, kad jis savo esme būtų 
lietuviškas. Ir šokis “Subatė
lė’’ gintariečių buvo sušoktas,

o čia, 
ansamblis gavo 
Kanados

Tegul 
kad ir

Jau išėjo seniai laukta . >-
Juozes Vaičiūnienės knyga -

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS ■ 
100 didelio formato psl, daug paveikslų. Kaina $2.00. 

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:
N

1739 K H stated St, Chicago, lit 60608

neįnešant jokio svetimo moty
vo.

Kodėl paliktas svetimas sla
viškas vardas tam lietuviškam 
šokiui? Galima galvoti, kad 
ir kai kurios senesnės tautinių 
šokių grupės neišvengė to pa
vadinimo, tad ir ansamblio 
vadovai nemėgino ieškoti lie
tuviško pakaitalo. O toks pa
kaitalas būtinas, nes slaviška
sis visai nesiderina su savos 
tautos menu’. ’ Reikia tikėtis, 
kad tam gražiam liaudies šo
kiui bus surastas tikras lietu
viškas pavadinimas.

Tą patį galima pasakyti apie 
šokį “Lenciūgėlis”. Jis labai 
lietuviškas ir labai gražus, tin 
karnas atstovauti tautos kultū
rai. Bet pavadinimas lenkiš
kas (lancuh) irgi netinka. Lie
tuviškai turime labai gražų 
žodi “grandinėlė”, ir tikrai 
vertėtų pasvarstyti apie šokio 
pavadinimo atlietuviriimą.

Kada jaunimas šoka “Len
ciūgėlį” ar “Subatėlę”, jis ti
ki tų abiejų .vardų lietuvišku
mu, kaip ir pačių šokių auten 
tiškumu. Jeigu vadovai šokė
jams paaiškintų kad šokių pa
vadinimai nėra lietuviški, jau
nųjų galvose susisuktų klaus
tukas: kaip čia yra, šokame 
lietuviškus liaudies šokius, bet 
jų vardai nelietuviški? Dabar 
jaunieji šokėjai, be jokios 
abejonės, neabejoja, kad tie 
abu vardai . tikrai lietuviški,- 
kaip ir patys šokiai.

čia glūdi pagrindinis netiks 
luinas. Jeigu žygiuotume to
liau ir pasirodytame su s'avo 
šokiais slavų tautų tarpe, jie 
iš pavadinimo pasakytų, kad 
šokiai jų, bet ne lietuvių..

Jokiu būdu pętaikau šios pa
stabos išskirtinai mielajam 
“Gintarui”. Ta taikau visiems 
tautinių šokių sambūriams, 
dar neatsikračiusiems nuo šių 
slaviškų svetimybių. -

Dar tebūnie leista tarti ma
žytį žodelį jau tik gintarie- 
čiams. Chorų, . šokių ir“kito
kių sambūrių baigiamasis pro
gramos, sakyčiau, numeris 
stengiamasi padaryti įspūdin
gesnis. Tad ar nebūtų geriau 
tikę baigti “Gintaro” gražų ir 
taip širdžiai artimą pasirody
mą bendra ansamblio daina 
“Leiskit į tėvynę”, o ne pap
rastu -tautiniu šokiu.

Baigdamas . norėčiau pabrėž 
ti, kad liaudies instrumentai 
bene bus vieninteliai išeivijos 
lietuvių tarpe, 
matvtas “f— 
liau 
liko 
kad 
sias 
niausiąs Lapinų šeimos narys, 
susilaukęs iš žiūrovų daug ka
tučių.

Petras Petrulis, **Margučio’* 
programos vedėjas ir Šio pasi
rodymo vyriausias organizato
rius, dėkodamas svečiams pa
sakė didelę tiesų: treneriu 
daug šnekėti, kad rrenubluktų 
bendras publikoje įspūdis. Ta
čiau buvo praverstas paminėti 
apie jaunąjį Lapiną: jis at
vyko Čikagon su 103 laipsniais 
temperatūros, bet pajėgė ta
balais groti. .

“Gintaro” vadovybę sudaro: 
Zigmas Lapinas — vadovas, 
Ina Kličienč'1—' vokalinės gru
pės vadovė. Hilda Lapinienė

— šokių grupės vadovė ir Ri-
va-

dovas. , ;'*<-
Vadovai parodė gražų 

vyzdį, labai sektinų kitų gru
pių ar sambūrių, — atsikratė 
popiškais — rusiškais kaspi
nais ir.juostomis (ar kitokiais 
raiščiaisjj /neparodo daniškų 
klumpių, neprisiėmė skan
dinaviškų' lazdų. Valio! Tik 
dar nespėjo panaikinti polskos 
— polkos, o jos pavadinimas 
aiškiai byloja, iš kur šokis ki
lęs, kokios jis dvasios.

Įdomu, kaip seksis Čika
goje su jaunimo ansamblio 
steigimu? Užuominos jau pa
darytos, jau ir registracija 
pradėta. Atsimenant, kad Či
kagoje lietuvių 
kartų daugiau, 
alyje, atrodo,
kio vargo sukurti didelį tauti
nį jaunimo ansamblį.

pa-

bent dešimt 
kaip Montre- 

kad nebus jo-

help your < > 
HEART FUND”

I help your H EART

h

Dar visai ne- 
“tvora”, ar gal tiks- 

pavadinus “tabalai” pa- 
neišdildomą Įspūdi, ypač 
tabalais grojo pats jauniau 
ansablio dalyvis; ''pats jau

15-TAS “EUROPOS TURAS” . 
bės prizu nuo Fed. VokietajoS 
užsienio reikalų minist. Schell, 
kuris buvo šio ADAC-rengto tu
ro apgynėjas, kazino direktorato 
sidabrine lėkšte ir gausiomis bei 
vertingomis industrijos dova
nomis. Gi kas liečia skridimą į 
JAV, galės tik tuomet mūsų tau
tietis ir latvis sprendimą pada
ryti, kuomet jie po poros dienų 
sugrįš į namus, čia reikia ir tų 
pažymėti, kad iš Sovietų Sąjun
gos sportmenai užsitarnavo la* 
bai šiltą ir simpatišką vardą 
nuo vokiečių publikos ir pačių 
rungtynių dalyvių. Sovietų Są
jungos prekybos delegatas Gre- 
gorinas pasidžiaugė, kad įtrau
kimas Rytų Europos į tokj turą,, 
kur dar yra susiekimo kėliai 
vargingoje padėtyje, yra svei
kintinas dalykas.

“Europos ture” dalyvavo is 
13 valstybių varžovai. Ypač bu
vo gausi mašinų skaičiumi' Fed. 
Vokietija, Čekoslovakija ir So
vietų Sąjunga. Buvo pravažiuo
ta Danija, Norvegija, Švedija; 
Suomija, Sovietų Sąjunga, Len
kija, Čekoslovakija, Vengrija, 
Rumunija, Turkija, Graikija, 
Jugoslavija, Italija, Austrija ir 
Fed. Vokietija.

Kaip sugrįžę spaudos ir tele
vizijos reporteriai pareiškė, turo 
dalyvių kelionė kartais buvo'vi
siškai dramatinio pobūdžio. Rei
kėjo pervažiuoti sniego pūgas, 
apšalus ir kitokias padiktuotas’ 
gamtos kliūtis. Tuo tarpu, ne
žiūrint tokios sunkios, pirmą 
kartą vykdomos ir neįprastos 
kelionės, ir dar tarp Įgudusių 
senų vilkų” auto mašinų sport- 
men, jau gerai žinomų ir plačiai 
pažįstamų iš ankstyvesnių me
tu, lietuvis laimėjo antrą vie
tą. J. Pyragas

P. S. šio “Europos turo” ke
lionė, varžybos bus transliuoja
mos per Fed. Vokietijos tėleviži- 
jos I programą lapkričio 5 -d. 
55 minučių ilgio filme, 17,00 Vali 
po pietų Europos laiku. Turėda
mi galimybę, pasižiūrėkite!

Spalio 9 d. vakare iš Fed. Vo
kietijos miesto Erbach - Oden
wald startavo. “Europos turo” 
dalyviai —- iš viso 51 mašina, 
šiame “Europos ture” pirmų 
kartų dalyvavo ir aštuonios ma
šinos iš Sovietų Sąjungos su 
“Moskviečiais” ir “Žiguliais”, 

i kur iš jų vieną mašiną sėkmin
gai vairavo Kastitis Girdauskas 
(Kaunas) ir Uldis Madreviz (Ry
ga). Iki Graikijos pirmavo K. 
Girdauskas U. Madreviz su 
VAZ, t. y. Sovietų Fiat varian
tu. Tolimesnės kelionės etapas 
pradėjo mūsų tautiečiui ir lat
viui ne taip jau gerai sektis.

“Europos turas” pasibaigė 
spalio 22 d. Travemūride prie 
Lūbecko įlankos. Įfinišą atvy
ko. 38 mašinos penktadienį po
pietinėmis valandomis, po 13,000 
km, kelio. Turo dalyviai buvo 
sutikti sti sektu ir gėlių puokš
tėmis, o taipgi ir skaitlingai su
sirinkusios publikos ovacijomis.

Spalio 23 d. techniška komisi
ja patikrino turo dalyvių su
grįžusias mašinas ir dokumen
tus— pasus, o vakare 18,00 
vai. kurhauzo didelėje ir puoš
nioje svetainėje buvo paskelbti 
laimėtojai ir jiems įteikti laimė
jimo prizai ir dovanos, o po tam 
vyko labai iškilmingas bendras 
pobūvis.

15-tame “Europos ture” pir
moji vieta atiteko Fed. Vokieti
jos sportmenams — Kurt Wald
ner (Mūhlen) ir Hans Vogt 
(Stuttgart), kurie vairavo su 
Opel, surinkdami 48 punktus ir 
buvo apdovanoti Audi 60 nau
ja auto mašina, televizijos apa
ratu, sidabrine lėkšte nuo kazi
no direktorato, vertingomis in
dustrijos dovanomis ir 12 die
nų poilsiu Rumunijoje su laisvu 
pasirinkimu vietos ir pilnu ap
mokėjimu. Gi antroji vieta ati
teko mūsų tautiečiui Kastičiui 
Girdauskui ir Uldžiui Madreviz, 
surinkusiems 53 punktus, kurie 
buvo apdcvanoti apmokamu lais
vu skridimu į JAV ir atgal, gar-

Where has
all the

It just goes.
You shake your head.
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why not do 

something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra. payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970... with a com
parable improvement for all older. 
Bonds.
» Get a grip on your money the Pay
noil Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

are nfe. f f lost, stolen, or destroyed, 
we replace them. When needed, they can be J 
cached at bw*. Tax may be ♦
nfitH redemption. And ahrayi retnember, >

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

TW UA. Cmruwmt <1bMi aot pay far Hm
Vsl n J It b Mrriec fia TK*

ft the Traaaaky Tka A3«artiaia< Conri

1739 So, Halsted Street
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Chicago, Ill. 60608
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ALFONSAS NARAS

PRAGARO POŠVAISTĖS ATOŠVAISTĖSE-.N
'r ' * (Tęsinys)

Knygoje sudėta 14 straipsnių, 
- kurie tiesiogiai su V. Alanto Pra- 
'garo Pošvaistėmis nieko neturi, 
,o tik yra Atsiradę dėl knygos 
-kilusios polemikos išdavoje. Juo
se nei autorius, nei knyga — ro- 
įmanas anei žodeliu neminimi. 
jKeletas labai įdomių straipsnių 
parašyta senovės Lietuvos tikrų 
jar tariamųjų dievų bei jų var- 
,Mų temą, čia kardus sukryžia- 
Jvo dr. Pranas Skardžius, kalbi- 
ininkas ir dr/Jonas Balys, tauto- 
fsakininkas. Jų polemika daugu- 
•moj labąi rimta ir apyšaltė. Tik 
'Vienoje kitoje vietoje vienas ir 
•kitas prieš oponentą pasisako 
kiek griežčiau. Vis dėlto labai 
•nejaukų įspūdį palieka dr. J. Ba
ilio viešas priminimas ir kitame 
jstr. jo pakartojimas, kad dr. P. 
^-Skardžius' pasiskolino kažkokią 
jo knygą ir vis negrąžina. Ir 
dabar, po 19-kos metų, nežinai, 

'grąžino daktaras daktarui kny- 
%ą, ar dar ne... '.■■■
Ą Nepaprastai įdomus, griežtas, 
■bet kultūringas jau dabar mi
rusio- Antano Rūko poleminis 
straipsnis.-, 1 .Jis . atspausdintas 
*1952.X .25 Drauge ir pavadintas 
^‘žiaurioji kritika, mūsų kultū
ros ugdymai ir jaunieji rašyto
jai”. Polemizuoja su Stasiu .San- 
vtvaru. Būtų' . verta šį straipsnį 
/persispausdinti A. Rūko kurių 
■mirties metinių proga. Jis visa- 
Žda aktualus, nes kalbos apie li- 
^teratūrą bei kritiką niekada ne- 
'pasensta. i' -

Viena iš tariamų “recenzijų” 
^o tikrumoj besąlyginis Pragaro 
pošvaistėm susižavėjimas, bu- 
yo parašyta Aleksio Rannit’o ir 
įtalpinta 1952X1.13 Dirvoje. Ne- 
.šflgar trukus, 1953.1.9 atsiliepė 
Darbininkas, str. “Rašytojas ko- 
3do ponas : norį”.. .Straipsnis be

Į parašo, taigi redakcijos atsako- j 
mybe. Ten išknista A. Rannit’o Į 
bendradarbiavimo bolševikinėj | 
spaudoj 1941 m. keletas pavyz- j 
dėlių ir pacituota pamainomis su I 
jo str. Dirvoje citatomis. Tai; 
tipiškas frontininkiškas neapy-1 
kantos išreiškimo pavyzdys. Kaip 1 
minėjau pradžioje, A. Rannit’as Į 
duoda ilgą, aštrų atkirtį Vladai 
ir Juozui Brazaičiams knygos ga- Į 
le. Įdėtas ir jo laiškas B. Jaci-1 
kevičiui, kuriuo paaiškinta, jog! 
Darbininkas tą straipsnį atsisa
kė dėti, tai jis, sužinojęs, jog B. 
J. ruošia šią knygą, prašo jį tal
pinti. Puikiai atsikerta, kartais 
irgi kiek persūdydamas, tik gai
la, kad straipsnį išvysti tega
lėjo po... 18 metų. Viena tame 
karštame, jaunatviškame užgau
to žmogaus kalbėjime yra labai 
neteisinga. Visur, kaip raudonu 
siūlu ten tęsiasi keiksmažodis 
“krikdemas”’. J. Brazaitį jis 
vaidina krikdemu, kai krikščio
nys demokratai su J. Brazaičiu 
nieko bendro neturi. Nejaugi 
1953 metais A, Rannit dar neži
nojo, kas tokie yra krikščionys 
demokratai, arba krikdemai, ir 
kas tokie Lietuvių Fronto bičiu
liai, arba f rentininkai ?

Įdomus Vienybėje 1952.V.30 
talpintas Marijos Gimbutienės 
str. “Pagonybė, stabmeldybė ir 
mūsų protėvių religija”. Įdomus 
Drauge 1952.VHI.26 tilpęs kan. 
V. Zakarausko str. “Krikščionis 
-Stabmeldys”, kuriame kalbama 
apie krikščionių nukrikščionėji- 
mą ir kuris kaip tik pakenkė kai 
kuriems krikščionybės gynė
jams. Į jį stipriai Naujienų 1952. 
VHI.22 atsiliepė Juozas Liūdžius, 
str. “Krikščlbnybei gresia pavo
jus”.

Polemikoje dalyvavusių auto
rių sužymėta net Nr. 42. Kai ku-

Apollo 16 astronautas Charles Duke rengiasi kelionei į mėnulį.

Moterų spaudimas Į vyskupų sinodą
Reikalauja lygiy teisių Katalikų Bažnyčioje

Vatikano Miestas. — Pasau
liniam vyskupų sinodui prasidė
jus, į Romą suvažiavo daug žy
miausių moterų “išlaisvinimo” 
kovotojų, feminisčių ir kt., ku
rios stengiasi iš šalies paveikti 
sinodą lygių teisių moterims 
naudai. Ysabel Trujillo, Chicago 
Tribune bendradarbė parinko

kai kurių tų moterų pasisaky
mus.

“Bažnyčia nesugeba matyti 
moterį visoje pilnumoje, būtent 
kaip lygią vyrui. Ji mato mo
terį tik funkcionuojant arba 
kaip motiną arba kaip nekaltą 
mergelę”, pasakė Yuonne Pelle-
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. - Nanjienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. BielInk, PENKTIEJI METAI,- gražiai įrišta, 582 push
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v lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Ga suminėtas knygas galima. užsisakyti Naujienose.

-.Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
■ intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
. Kainuoja po. 4 dot tomas. Juose yra 517 psl

- Jurgij GHauda, ŠIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgima į* jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 

. darbiautojų. Ir tiltu statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunžtmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jutais Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap-
• rašoma ■ Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na

rių elgesys tragiškose dienose. ,,
ROkfoni, GRĮŽIMAS | LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi-

• minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio- dalią. . Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos’ Pęari -Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 8 doL

Juozas KapaHfttkas, SIAUBINGOS DiENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių 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 nerikeičiaa komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00. . .

CIKAGlETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaime, Naudalduose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl-, $1,00. Yra taip pat 
Išvėrsta J anglų kalbą. ■ • -

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

<D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaakavlmaL' Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stfllumL

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 48 
psl_ $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- 
rinĮ gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

- Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo- 
kinti. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS.

•'K* tr kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
>kn entrant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
.V -p’. \ ‘ čeki ar piniginę perlaida.
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rie jų dalyvavo tikromis pavar
dėmis kartu ir pseudonimais pri
sidengę. Vistiek, keliems atkri
tus, būtų netoli keturių dešim
čių. Tai jau graži armijėlė. Be 
paties A. Alanto pažymėtini Ka
zys Barėnas, kun. Vyt. Bagdana- 
vičius, dr. J. Daugailis (Pruns- 
kis), dr. J. Balys, Vytautas Ged
gaudas, dr. M. Gimbutienė, Juo
zas Gobiš, J. Liūdžius, B. Rai
la, A. Rannit, Vincas Rastenis, 
A. Rūkas, Stasys Santvaras, dr. 
P. Skardžius, P. Stravinskas, 
Vincas Trumpa, Antanas Vai
čiulaitis, kan. V. Zakarauskas, 
dr. G. I. židonytė. Keleto jų jau 
nebėra gyvųjų tarpe (Gobio, Liū- 
džiaus, Rūko).

Kodėl Pragaro Pošvaistės Ato
švaistėse Balys Jacikevičius at
spausdino tik 31 egzempliorių 
lieka mįslė, į kurią tik jis pats 
tegalėtų atsakyti. Knygos pra
džioje jis nurodė, yra paskiria
mi pirmieji 13 numeruotųjų eg
zempliorių. štai: Nr. 1 — gau
na Aleksis Rannit, Nr. 2 — pa
silieka autorius sau, Nr. 3 ir 4 
— atsistačiusios Nepriklauso
mos Lietuvos Vilniaus ir Kauno 
universitetų bibliotekoms, Nr. 5 
-13 — Atsistačiusios Nepriklau
somos Lietuvos Rašytojų drau
gijos, Karo Mokyklos, Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pane
vėžio, Marijampolės ir Ukmergės 
miestų bibliotekoms. Numerius 
14-19, jau leidėjo baigiamajame 
žody, paskirsto Vytautui Alan- 
tui, Liudui Dovydėnui, šio str. 
autoriui, Kaziui Bradūnui, Vy
tautui Gedgaudui ir Kaziui Var
neliui. Apie likusius 12 tepasa
ko, jog juos “paskirsiu lietu
viams kultūrininkams išeivijo
je”. O taip norėtųsi patarti, kad 
autorius atspausdintų bent jau 
kiekvienam polemikos dalyviui 
po egzempliorių ir įteiktų jiems 
arba mirusiųjų artimiesiems. 
Naudos, regis, būtų visiems: ku
rie rašė su protu — būtų gra
žus prisiminimas; kurie plūdo
si, keikėsi, kitus niekino — būtų 
pamoka, kaip nereikia rašyti. 
Juk daugelis tos polemikos da- 
yvių dar labai gyvi ir labai ak
tyvūs. Jiems, manau, po dvide
šimties metų daug kas visai ki
taip atrodo...

šį straipsnį ruošdamas, labai 
norėjau truputį žinių suteikti ir 
apie Pragaro Pošvaistės Ato
švaistėse knygos autorių, arba, 
jo paties pasirinktu titulu, pa
ruošė ją. Radau septynias eilu
tes LE IX, tome. Ten sakoma, 
jog Jacikevičius Varūnas-Balys 
mokėsi Kaune, 1928—1940 me
tais tarnavo įvairiose valstybinė-

še įstaigose, 1948 m. Vokietijo
je įsteigė leidyklą Pašvaistė ir 
kaip leidėjas darbą tęsia JAV, 
į čia 1949 m. atvykęs. Daugiau
sia dėmesio skiria gaidų ir plokš
telių gamybai. Viskas. Many
damas, kad jau katinui ant. uo
degos užmynęs galėsiu jį pasi
gauti, labai apsirikau. Kai mū
sų susirašinėjime paprašiau bio
grafinių žinių, iš anksto pagra
sinęs, jog jau šį tą žinau iš Lie
tuvių Enciklopedijos, gavau at
sakymą, jog jis garbės nesiekiąs, 
žinių apie save ’neduosiąs, nes 
nesijaučiąs kokia garsenybe, o 
LE paskelbtoje "biografijėlėje, 
kuri buvusi talpinta be jo prita
rimo, net gimimo data ir vieta 
esanti klaidinga. Užtat gimimo 
datą’bei vietą čia ir praleidau. 
Viename iš trijų laiške, kuriame 
jis išdėsto, kodėl man, visiškai 
nepažįstamam, vieną knygos eg
zempliorių skiria, paaiškėjo, jog 
jo esama didelio bibliografijos 
mėgėjo, dar prieškariniais lai
kais privačiai iš Biržiškos ir Ru- 
žancovc šito meno besimokiusio. 
Tai štai kiek biografijos, dargi 
prieš paties autoriaus valią, te
galiu paskelbti. 0 kad tai esa
ma tikrai neeilinio bibliografo, 
kokio stokoja Čikaga, matome 
kaip tik iš čia aprašomo straips
nių rinkinio. Paimta iš laikraš
čių skilčių, iškarpyta, suklijuo
ta, perfotografuota jau knygos 
lapų formoje, sudėliota chrono
logine tvarka. Sužymėti, pagal 
alfabetą, visi autoriai ir perio
dinių leidinių vardai. Gale kny
gos įdėta rodyklė, kurią sekda
mas viską be klaidžiojimų gali 
susirasti.

Pragaro Pošvaistės Atošvais
tėse lieka dokumentu, kurio ver
tė, kaip vyno, su metais vis kils.

. Duval, Belgijos religinės lygy- 
1 bės grupės narė.

“Moterys šiame sinode yra 
' prislegiamai ignoruojamos”, pa
reiškė Suzanne Van Der Mersch, 

1 kita į Romą atvykusi Belgijos 
i feministė. “Teisingumas pasau- 
I iyje” yra antrasis pagrindinis 
i sinodo dienotvarkės punktas. 
■ Bet bažnyčia pati pirmiausia tu- 
j retų būti teisinga”, ji pasakė.

Moterys jaučia, kad jų nuo
skauda vyrų dominuojamoje Ro
mos Katalikų Bažnyčioje yra 
kur kas svarbesnis dalykas negu 
210 vyskupų svarstomoji pirmoji 
sinodo tema (dienotvarkės punk- 

: tas) apie kunigų krizę.
šv. Jono Draugijos feminisčių 

išleistame biuletenyje pareiškia
ma:

“Labiausiai ryškus dalykas ta
me (sinodo) socialinio teisingu
mo dokumente yra visiškas ir 
absoliutus moterų ignoravimas. 
Nors yra išvardintos įvairios ki
tos diskriminacijos — klasės, 
religijos, spalva, kultūra, bet 
bažnyčia nė žodžiu nemini savo 
didžiausios diskriminacijos, ku
ri yra paremta seksu (lytimi)”.

Feministės savo reikalavimus 
pagrindžia faktu, kad moterys 
privalo bažnyčią remti, tad pri
valo ir vaidinti lygią dalį su vy
rais bažnyčios valdžioje.

“Bažnyčia pasilieka praktiš
kai vienintelė institucija griež
tai vienų vyrų valdoma”, rašė 
viena Belgijos misionierė savo 
paruoštame ir sinodo prelatams 
dalinamame pamflete. “Nors 
moterys plačiausiai dalyvauja 
bažnyčioje, joms yra uždraustos 
dvi pagrindinės funkcijos: ku
nigystė ir valdžia”.

šiuo metu moterys sudaro 
bažnyčioj daugiau negu pusę na
rių... Jos sudaro visą praktikuo
jančiųjų Romos katalikų nugar
kaulį, Nepaisant to, vienuolės 
negali būti ordinuotos kunigais 
nors daugelyje kraštų, kaip an
tai Brazilijoje ir Ugandoje, jos 
atlieka daugelį kunigiškų parei
gu.

Kaip vyrai į tai reaguoja

Pranciškonas teologas Gino 
Goncetti vedamuoju . straipsniu 
Vatikano organe Osselvatore Ro
mano pakartotinai patvirtino 
tradicines priežastis, dėlko Va
tikanas atsisako šventinti mo
teris.

Svarbiausias argumentas kar
tojamas tas, kad Kristus kaip 
kunigų luomo steigėjas ir jo 
apaštalams paved ėjas, parinko

DĖL JĖZAUS VYRIŠKUMO
Feministės protestuoja kodėl 

Kristus ne moteris

San Francisco moterys femi
nistės, kovojančios už moterų 
“išlaisvinimą”, piktai užprotes
tavo Kalifornijos episkopalų vys
kupo tvirtinimą, kad Jėzaus Kri
staus vyriškumas buvo “Dievo 
valia” ir dėlto kunigai gali būti 
tik vyrai.

Vyskupas Kilmer Myers savo 
diecezijos metinėje konvencijo-

dvyliką vyrų, ne moterų, ir kad 
tie apaštalai savo įpėdinystę 
pavedė taip pat tik vyrams.

Tačiau Winnipeg© kardinolas 
George Bernard Flahiff pasikal
bėjime su italų žurnalo Epoche 
atstovu pasisakė, kad turėtų bū
ti sudaryta komisija, kuri išstu
dijuotų eventualią moterų ku
nigystę, kadangi jis tam daly
kui nematąs jokių “dogmatinių 
pasipriešginimų”.

“Reikia nepamiršti žydų pa
pročių ir praktikų”, pasakė šis 
Kanados prelatas. “Žydų religi
joje pagal Senojo Testamento 
papročius visi tikėjimo kunigai 
ir visi jų kulto ministerial buvo 
vyrai, ne moterys. Tad buvo vi
siškai natūralu, kad Jėzus gimęs 
žydu ir tikėjime pats prisideri
no tiems papročiams ir tų laikų 
įsitikinimams”.

je griežtai pasipriešino reikala
vimui moteris ordinuoti į kuni- 
bus.

“Kristaus vyriAkumas nebu
vo pripuolamas dalykas, kaip ir 
jo vyriškumas nebuvo atsitikti
numas”, pasakė vyskupas Myers 
savo kalboje konvencijai. “Tai 
buvo Dievo pasirinkimas. Jėzus 
tą pasirinkimą tęsė vyrus pa
rinkdamas apaštalais...

“Dievas yra vaizduojamas vy
riškame paveiksle. Tėvas pradė
jo Sūnų. Bandyti tą paveikslą 
kaitalioti reiškia patį tikėjimą 
paversti kažkuo kitu. Dievas 
perstatomas vyrišku ten, kur lie
čia iniciatyvą kūryboje. “Inicia
tyva yra labiau vyriškumo ne
gu moteriškumo atributas”, 
tvirtino vyskupas.

Prieš Myers buvęs Kaliforni
jos episkopalų vyskupas James 
Pike propagavo moterų šventi
nimą kunigais.

Piktame atkirtyje vyskupai 
dvi žymiausios episkopalų vei
kėjos savo vyskupo kalbą pa
vadino “absurdiška”, o Nacio
nalinės Moterų Organizacijos pir
mininkė Ąileen Hernandez iš 
San Francisco jo pareiškimą pa
vadino “neįtikėtinu”, o jį patį 
“Neandertaliu” (urviniu žmo
gumi”).

SKAITYK PATS IR PARAGINU 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

O T A SUSIVIENIJIMASI . A LIETUVIŲ
-2- AMERIKOJE

. ■ ■

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS JULIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternallnė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias a pd ra ūdas nuo $100.00 
iki $10,000.00. ■/ ■

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir.jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ Ir. draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
įmetus. •' i'-,"'

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu paraŠysit:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA j 

307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001 I
__ - F- , Į  _ _  ....................................... ' ____ _ , Į ,, Į  Į ' Į '

—  ——  ........  ------------------------------- .................................................................................. . ,
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Dr. Jackson Grayson, biznio fakulteto 
Pietinio Motodist^ universitete deka
nas, buvo prezidento paskirtas vado
vauti naujai sudaromai Kainp komi

sijai.

Taupyme Indėliai 
Apdrausti Iki $20JK)Cl

UNI VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Raginkite savo apylinkę
. t t . ~ k ■ ,

taupykite! ,
Pas. mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Geriau vėliau, negu niekad
Vyresnieji Amerikos lietuviai labai gerai prisimena 

frontininkų sugalvotą ir L. Valiuko vadovautą “Rezo
liucijų Komitetą”. Nei Amerikos lietuviams, nei paverg
tos Lietuvos bylai, nei pagaliau ir patiems organizato
riams tas komitetas jokios naudos neatnešė. Nenoras 
įsitraukti į vieningą Amerikos lietuvių veiklą ir užsispy
rimas savo energiją naudoti grynai asmeniškiems pasi- 
garsinimo tikslams, bet ne įsitraukimas į bendrą ir nau
dingą darbą pakenkė ir patiems tų rezoliucijų kepėjams.

Prieš erzinančią ir lietuvius skaldančią “Rezoliuci
jų Komiteto veiklą pasisakė Amerikos Lietuvių Taryba, 
kurioje buvo ir tebėra pačių didžiųjų Amerikos lietuvių 
organizacijų atstovai.' Dar anksčiau prieš ją pasisakė 
Naujienos, kurių tuometinis redaktorius Dr. P. Grigai
tis keliais atvejais .platiems Amerikos lietuvių sluoks
niams aiškino menką tų rezoliucijų vertę ir labai kenks
mingą ir lietuvius skaldantį darbą. Dar kenksmingesni 
buvo to komiteto narių skleidžiami įvairiausi šmeižtai 
prieš žymesnius Amerikos lietuvių visuomenės veikėjus, 
atsakingus Alto narius.

Naujienos neskelbė Valiuko vadovauto komiteto. 
tuščių pagyrų ir keliais atvejais nurodė nerimtą komite
to narių elgseną. Kėlė viešumon ir ardomą Rezoliucijų 
Komiteto rėmėjų darbą. Tuo tarpu Chicagoje leidžiamas 
marijonų Draugas niekad neatsisakydavo paskelbti ma
žiausio Valiuko komiteto judesio. Labai dažnai mažą ir 
bereikšmį žingsnį pavaizduodavo “dideliu laimėjimu”. 
Bet praeito penktadienio Draugas jau suabejojo iki šio 
meto jo paties remta Rezoliucijų Komiteto veikla. Pako
mentavęs apie Jungtinių Tautų nutarimą pakeisti tauti
nės Kinijos atstovus komunistinės Kinijos atstovais ir 
pasipiktinęs to nutarimo pasekmėmis, įžanginiame 
Draugo redaktorius šitaip komentuoja:

“Esant šitokioms nuotaikoms Jungtinėse Tau
tose ir dar įeinant svarbiu nariu raudonajai Kinijai, 
kyla kausimas, kiek verta Lietuvos likimą sieti su 
Jungtinių Tautų sprendimu? Jeigu J. Tautos ne
gynė per daugiau kaip du dešimtmečiu buvusio savo 
nario *— Tautinės Kinijos, nėra vilties, kad jos šian
dieną darytųsi Lietuvos išlaisvinimo šaukliu ir even
tualiai priimtų Lietuvą į savo narius. Dėlto tenka 
mums persvarstyti rezoliucijų komisijos darbą“. 
(Draugas, 1971 m. sp. 26 d., 3 psl.).
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

JAUNIMO KONGRESAS IR JO 
FINANSAVIMAS

Jaunimo Metų vajus pradėtas su 35,000 dolerių 
įnašu per vieną vakarą

Jaunimo Kongresas, Jauni
mo Metai, surinkimas į Kon
gresą atstovą iš viso laisvojo 
pasaulio, programų paruoši
mas, peticijos, parūpinimas 
finansų ir kiti skubūs darbai 
šiuo metu sunkiai spaudžia 
Kongresą ruošiančių pečius 
Tačiau, iš arčiau stebint JK 
paruošos darbus, reikia pati- 
stebėti, kad tie darbai vystosi 
gera eiga. Prisiėmusieji parei
gas JK vadovai rūpestingai ir 
su atsakomingumu planuoja 
darbus, ir netenka abejoti, kad 
Jaunimo Kongresas praeis sėk
mingai.

Jaunimo Kongresas prasidės 
kitų metų vasarą su plačia pro
grama Amerikoje ir baigsis Ka 
nadoje. Suprantama, kad to
kio plataus masto JK-sas pa
reikalaus stambių lėšų. “Nu
matoma, kad sąmata sieks apie 
150.000 dolerių. Iš kur tos pi
nigų sumos ateis ir kur jos bus 
išleidžiamos, tikiu, kad atei
ty apie tai spaudoje dar bus 
šnekama.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė finansų vajui įvykdyti 
yra sudariusi II PLJK Finansų 
komisiją. Šiai komisijai vado
vauti sutiko finansininkas — 
ekonomistas dr. Juozas Kazic
kas. šio tauraus lietuvio suti
kimas vadovauti finansų va- 
ui, netenka abejoti, užtikrina

Didelė Amerikos lietuvių dauguma jau seniai “per- 
svarstė rezoliucijų komisijos darbą“. Altas ir didžiosios 
Amerikos lietuvių organizacijos to darbo nerėmė. Buvu
sioji JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė ir Valiuką 
buvo įpareigojusi suderinti Valiuko ir pačios Bendruo
menės politikavimą. Bet naujoji vadovybė, patyrė kiek 
Valiuko veikla pakenkė pačiai Bendruomenei, nuo jo ir 
nuo jo vadovauto komiteto atsirubežiavo. Jeigu Drau
gas būtų neskelbęs Valiuko paruoštų “veiklos” prane
šimų, taiį platesni Amerikos lietuvių slūoksniai apie jį 
būtų nieko nežinoję. Šiandien ir pats Draugas jau ren
giasi persvarstyti “rezoliucijų komisijos darbą”.

Geriau vėliau, negu niekad. Mes suprantame, kad 
redaktoriui nepatogu. Jis bando įtikinti patį Valiuką ir 
kelis jo ginklanešius, kad “šio sąjūdžio darbas buvo ge
ras” ir- tenka džiaugtis “jo entuziazmu ir laimėjimais”, 
tai “akcijai suburtais lietuviais” ir “užmegztais ryšiais 
su kitomis pavergtomis Baltijos valstybėmis”. Jeigu vi
sa tai buvo gera, tai kuriam galui dabar tenka viską 
persvarstyti?

Būtų buvę daug paprasčiau, jeigu redaktorius būtų 
pasakęs teisybę. 0 teisybė yra irgi paprasta: Valiuko ir 
jo rėmėjų akcija jokios naudos lietuviams neatnešė ir 
neatneš, todėl mes ateityje jos neremsime. Bet Draugas 
teisybės pasakyti vis dar nedrįsta.

Jaunimo Kongreso finansavi
mo pasisekimą.

JK-ui lėšų telkimas pradėtas 
Chicagoje. Dr. Juozas Kazic
kas su žmona Aleksandra spa
lio 16 d. Sheraton — Blacksto
ne viešbutyje savo lėšomis su
ruošė iškilmingą vakarienę su 
menine programa. Kazickai 
šion vakarienėn sukvietė pasi
turinčius lietuvius profesiona
lus, kurių atsilankė virš 100 as
menų. Vaišių metu kalbėjo 
PLB pirmininkas St Barzdu- 
kas, II PLJK pirm. Romas Sa- 
kadolskis ir dr. Juozas Kazic
kas. Iš prigimties turėdamas 
didį taktiškumą, toleranciją ir 
jautrią lietuvio sielą, dr. Ka
zickas savo užburiančiais žo
džiais tą vakarą tokiu pat jaus 
niu užkrėtė ir dalyvaujančius 
svečius. Savo kalbą pradėjęs 
patriotiniu eilėraščiu, dr. Ka
zickas tarp kitko kalbėjo:

“... Kas būtų, jei mes ati
trūkę nuo tautos kamieno, štai 
ga pamirštume rūpintis jos li
kimu; kas būtų, jei mūsų jau
nimas pamirštų motinos kal
bą, pamirštų papročius, tra
dicijas ir religiją? Kas būtų, 
jei mes visi nustotume šaukę 
laisvajam pasauliui, kad ten,' 
ant Baltijos krantų yra trys 
mažos tautos komunizmo ver
gijoj? Ir kas būtų, jei tos tau 
tos neduotų ar neišugdytų Bu-

.lėnų, Kudirkų ir tūkstančių 
kitų. kurie padėjo ir yra pasi
ryžę padėti didžiausią auką, 
kokią žmogus gali paaukoti — 
savo gyvybę, kad tiktai jie, ar 
tauta būtų laisva. Ir kas būtų, 
jei mes, prie laisvo pasaulio 
vaišią stalo, atsisakytuinėm 
atiduoti savo mažą auką, ne 
gyvybę, ne kraują ir prakaitą, 
bet dolerį, parodyti, kad mū
sų tauta būtų laisva__

Antrasis Jaunimo Kongre
sas mums kainuos, tur būt, 
150,000 dol. Pirmasis kongre
sas kainavo apie 100,000 dol., 
tačiau infliacija ir žymiai di
desnė kongreso apimtis, rodo, 
kad mes turėsime sukelti 150, 
000 dol”...

Savo kalboje dr. Kazickas 
dar pastebėjo, kad Finansų 
komisija siunčia savo žmogų 
ne komiteto lėšomis (kieno gi 
kito, jei ne dr. Kazicko lėšo
mis J. š.) į Pietų Ameriką iš
studijuoti, kokiu būdu būtų 
galima prisidėti prie atstovų 
atvežimo pigesnėmis kaino
mis.

Dr. Kazickas savo kalboje 
pabrėžė du pagrindinius prin
cipus. Viena, kad mes turime 
būti atsargūs su pinigų leidi
mu. Visuomenė negali sutikti, 
ir niekad nepateisins, jei au
kos, nuoširdžiai suteiktos šiam 
tikslui, būtų švaistomos. To
dėl reikalinga nepaprastai 
griežta atskaitomybė. Yra su
daryta stipri kontrolė. Pinigų 
pareikalavimas, jų leidimas 
yra ir’ bus kontroliuojamas JK 
ribose. Be to, Finansų komi
sija stovės virš to komiteto su 
savo kontrole. “Man yra labai 
malonu, kalbėjo dr. Kazickas, 
kad komitetas gavo jauną vy
rą (Saulių. Mikaliuką — J. š), 
kuris su nepaprastu griežtu
mu, su jo supratimu, kad su 
kiekvienu paaukotu doleriu 
reikalinga atsiskaityti. Ir aš 
pridėjau, jeigu jūs paaukotu- 
mėt ir 10.000 dolerių, bet jei
gu jūs neatsiskaitytumėt su 
vienu dolerių, paaukota jums 
jūsų auka bereikšmė. Aš ma
nau, kad šis. komitetas supran 
ta šitą atskaitomybės reikalą. 
Sekanti savaitgalį Klevelande 
JK-tas kartu su Finansų komi
tetu turės dviejų dienų posėdį, 
kuriame atstovai iš visų Ame
rikos ir Kanados Bendruome
nių bus supažindinti su Finan
sų komitetų idėjomis ir su va
jumi”.

Dr. Kazickas dar paaiškino 
metodus, kaip bus telkiamos 
lėšos iš mecenatų ir plačiosios 
visuomenės, ir to vakaro da
lyvius kvietė tapti Jaunimo 
Kongreso garbės mecenatais.

Dr. Kazickas, įvertinęs PLB- 
nės'pirmininko St Barzduko

Civilizacija be i
Per 25-50 metu vi

Du žymiausieji okeanų žino
vai — šveicaras Jacques Piccard 

’ir prancūzas Jacques Cousteau 
priėjo išvados, kad mūsų Žemės 

’okeanai neilgai bebus gyvi, jei 
žmonija ko skubiausiai nesiims 
priemonių sustabdyti vandenų 
teršimą.

Cousteau teigia, kad okeanai 
bus mirę 50 metų bėgyje, bet 
Piccard įrodo, kad vandenis ter
šiant toliau, kaip yra dabar ter
šiamai, okeanai mirs nelaukę 25 
metų...\

Baltijos jūra, kuri neturi ant
plūdžių ir atoslūgių taršai iš
sklaidyti, mirs pirmiausia; ją 
seks Adriatikos jūra ir Vidur
žemio jūra, kurios taip pat netu
ri antplūdžių ir atoslūgių.

Piccardas yra paskirtas pata
rėju Jungtinių Tautų aplinkos 
konferencijai, kuri įvyks Stock
holme ateinantį pavasarį. Jis ti
ki, kad konferencija sugebės su
rasti priemones, kaip laiku ka
tastrofos išvengtu Tačiau jis 
perspėjo, kad tatai nemažai kaš
tuos. Jau dabar motoristai mo- 

sunkų darbą, nemigą ir pasi
aukojimą LB-nei bei jaunimui, 
kvietė jį būti pirmuoju Jauni
mo Metų garbes mecenatu, 
prašė nesuprasti jo kaidingai 
ir leisti sumokėti pirmąjį 1.000 
dolerių. Tuo būdu St Barzdu- 
kas tapo pirmuoju Jaunimo 
Metų ir U PLJK garbės mece
natu. _

Aleksandra Kazickienė, ver
tindama savo vyro pasiaukoji
mą lietuviškam jaunimui ir 
ruošiamam Kongresui, dr. J. 
Kazicką Įrašė antruoju garbės 
mecenatu, skirdama 1.000 dol. 
Dr. Kazickas dar paskyrė 1.000 
dol. savo dukters Jūratės var
du.. ši graži pradžia davė pa
skatinimą per vieną vakarą 
Jaunimo Kongresui sutelkti 
35.000 dolerių.

Iškilmingos vakarienės me
tu meninę programą atliko Ka- 
rilė . Baltrušaitytė — Valaitie
nė, padeklamuodama lietu
vių rašytojų poezijos ištrau
kas. Solistas Jonas Vaznelis, 
akompanuojant Alvydui Va
laičiui, su pasisekimu padai
navo J. Gruodžio, V. Jakubė- 
no, V. Klovos, Bethoveno ir G. 
Rossini kūrinius. Visai vaka
ro programai vadovavo FK-jos 
vicepirm. Antanas Sabalis. 
Mecenatams gėles prisegė Vi
talija Ruibytė ir Joana Kurai- 
tė. šokiams grojo Bichnevi- 
čiaus orkestras. Organizaci
niam darbui talkino Br. Nai
nys. Visas išlaidas, k. t. vieš
bučio, vakarienės ir kt. apmo 
kėjo dr. J. ir A. Kazickai.

aršos negalima?
n okeanai bus mirę
ka brangiau už švino neturintį 
gazoliną. Numatoma, kad bus 
galima gaminti ir popierių, ne
turinti merkuro (gyvsidabrio), 
bet toks popierius bus branges- 
nis.

Michigano ežere bakterijų 
daugėja

Lake apskrities (Chicagos 
šiaurės užmiesčio) įstaigos per
spėjo, kad paskutinių keturių 
metų bėgyje bakterijų kiekiai 
Michigano ežero North Shore pa
kraščiais nepaprastai padidėjo. 
Paimti vandens pavyzdžiai nuo 
Evanstono iki Waukegano ir to
liau. Blogiausias vanduo rastas 
ties Winthrop Harbor, kur bak
terijų santykis, iš 18 nuošimčių 
1&68 metais 1971 metais buvo 
78 nuoš- Nustatyta, kad blogiau
sias tersikas yra North Shore 
sanitarinis distriktas Highland 
Parke.

Aplinkos kokybės Tarybos Wa
shingtone pirmininkas Russell 
Tran patarė šeimininkėms ar
čiau Didžiųjų Ežerų skalbiniams 
ir ploviniams vartoti šarmus (de 
tergentus) ko mažiausiai turin
čius sulfatų.
Pramonė ruošiasi kontratakai
Miami Beach įvykusiame Ame

rikos Branduolinės Dr-jos ir Ato
mo Industrijos forume pasireiš
kė prasidedanti atominių indus- 
trialistų kontrataka prieš aplin
kos švaros gynėjus, kurie prie
šinasi atominių jėgainių staty
bai.

“Atomininkai”' įrodinėja, kad 
tokių jėgainių statybos trukdy
mas tik pakenks jėgos (elektros) 
gamybai, kurios jau dabar pra
deda pritrūkti. Jie nurodo, kad 
aplinkos švaros gynėjai, prisidė
dami prie energijos jėgainių ma
žinimo, patys verčia tos energi
jos dar daugiau vartoti. Kiek 
elektros jėgos pareikalausią vien 
tokie nauji įrengimai, kaip at
matų sunaikinimas, kanalizacijos 
svarinimas, oro taršos pašalini
mas, masinė transportacija m.t. 
t. Vienas tik automobilių laužo 
“malūnas”, kurie bus gaminami 
senų automobilių “kapinėms” pa
naikinti, sunaudos po 5,000 kilo
vatus elektros. Dabar esą per 
vėlu pradėti mažinti ar versti 
mažinti elektros jėgos daugini
mą. Visa, ko esą galima laukti, 
tai didesnio jos pabranginimo.

—«JUTTI IASOO-------- {

mUJIENĄ^
tiehmM taipgi perka ir ptfdooda 

ir prop* raao tiktai per

NAUJIENAS

M. GELŽINTS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

47
1519 — Ordino karo su Lenkija metu 

žemaičiai uždarė visus kelius iš Livonijos 
Į Prūsiją ir grasino pulti Klaipėdą. — 
Voigt IX, 486 — 487. — Dundulis, Lietu
vių kovos dėl Žemaitijos... p. 298.

1520 m. sausio 1 d. Ordinas (Albrech
tas) paskelbė karą Lenkijai.

1520 — Karaliaučiaus pirkliai laikė 
Klaipėdoje apdirbtą medieną. — Ordens 
Brief Archyv., raštas iš 1520 m. balandžio 
21 d.

1520 — Klaipėdos komtūras laikė Klai
pėdoje apdirbtų medžių. — Zurkalowski, 
Studien... p. 36.

1520 — Sekminių pirmą šventę Danci
go laivai puolė Klaipėdą.

1520 m. rugsėjo 12 d. — per Klaipėdą 
vyko caro pasiuntinys Aleksandrovas Į Ka
raliaučių tartis su Ordinu. — Forstreuter, 
Prenssen und Russland, p. 96.

1525 m. balandžio 8 d. — Krokuvos tai
ka. Ordino valstybė paverčiama pasauli
ne kunigaikštija (sekuliarizacija). Tuo 
ir baigėsi Ordino valdžia, trukusi nuo 1252 
iki 1525, t. y., 273 metus.
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Beitrage zur altesten Geschichte dės Me- 

mellandes und Preussisch -— Litauens. Ei- 
ne kritische Betrachtung dęr neuesten 
deutschen Forschungsresultate. Klaipėda, 
1937.

6. Kiparsky, V. — Die Kurenfrage. Hel
sinki 1939; 474 pusi; trys žemėlap.

7. Kūhner, Hans — Der Deutschritter
— Orden ohne Heligenschein. Ein grausa- 
mes Kapitel christiicher und deutscher Ge
schichte. Werkhefte, Zeitschrift f. Prob- 
leme der Gesellschaft und dės Katholizis- 
mus. Mūnchen, 22. Jahrgang, 1968.

8. Methner, A. — Das Lūbische Recht 
in Memel. AHpreuss. Forschungen, 10, 
1935, p. 262 — 298. žuvusios Klaipėdos 
Lūbecko teisės antspaudas lotynų kalba. 
Jis yra paimtas iš jaunesnio nuorašo, bu-’ 
vusio Karaliaučiaus archyve.

9. Pfitzner, Josef — Grossfūrst Witold 
von Litauen. als Staatsmann. Briinn, 1930, 
239 pusL — Schriften d. Philosophischen 
Fakultat d. Deutschen Universitat in Prag,6.

10. Sembritzki, Johannes — Geschich
te des Kreises Memel. Memel, 1918.

11. Sembritzki, Johannes — Geschich
te der Kgl. See — und Handelsstadt Memel. 
H r moji laida išėjo- Klaipėdoje 1900 m. — 
Antroji laida —1926.'

12 Treitschke, Prof. Dr. Heinrich von
— Das deutsche Ordensbnd Preussen. 
Preussische JahrKicher X, 1862

~ 13. Voigt, Johannes — Geschichte 

Preussens von den altesten Zeiten bis zur 
Untergang der Herrschaft des Deutschen 
Ordens, I — IX, Konigsberg, 1827 — 1939.

14. Wiliam, Horst Alexander — Die Fi- 
scherei des Deutschen Ordens in Preussen 
bis zu Dietrich von Altenburg. Jahrbuch ds 
Albertus Universitat, tomas XI, 1961, pusi. 
64 — 152.

15. Zurkalowski, Erich —< Studien zur 
Geschichte der Stadt Memel und der Poli- 
tik des Deutschen Ordens. Disertacija. 
Konigsberg, 1906.

16. Zweck, Alfred — der Bernstein als 
vorbehaltenes Eigentum des Staates im 
Spiegel der Gesetzgebung des vorigen Jahr 
hunderts. Jahrbuch der Albertus Univer- 
siiat, tomas XII, 1962 pusi. 341 — 346.

Pabaiga

Jau pasirodė knyfv rinkto 
naujausiaji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KDJMU
I VILNIŲ

334 puslapiai. —. Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, W39 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO S. ILLINOIS
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SENŲJŲ lietuvių gyventa
IR GėRKLM LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63r« STREKT
Ofifrc telef.:
Rezid. telefu

Kasdien nuo 
nuo 7 iki 9 vai.

P R&sp^ct B-3229 
W A i b rock 5-507 6

Kq

Naujieji
i 12 vaL rytoj Ameriką II Pasauliniam Karui 
Tree, uždaryta, pasibaigus, kada atgijusiai po-

rado Amerika pasiekę senieji ateiv.ci 
ateiviai, patekę f ą, ištuštintą grąžina an* 

įsiui ir varo kitą, ir taip

i *1 j iriu 
choras nešė irėliu vainikus.
Kompanijas.: įienusileidžiai:!,
streikuojantieji be darbo ir pa
jamų prasiskolinę pradėjo išva
žinėti kitur, Sunyko ir lietuvių 
kolonija...

JUu. t«L 239-4683

DR. K. G. BALU KAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

TsUfu P Respect M717

DR. S. BIEZlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
ITečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 68*h PLACE 
Phone: REpubite 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel of. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reside 388-2233
OFISO VALANDOS:_______

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

karinei pramonei buvo reikalin
ga daug naujų rankų, iš sykio 
“kaip inkstai patekę į taukus” 
įsivaizdavo, kad taip ir reikėjo. 
Kaip viena žemaitė mamelė sve
telius vaišindama pasakė: “Val- 
kykem, gerkem, juk Ameriko 
gyvenam!”

Ne tokią Ameriką rado mū
sų pirmieji, senieji ateiviai, pa
tekę į požemius anglies kasti ir 
į skerdyklas gyvulių kraują bri
sti, kadangi, pasitraukę Lietuvo
je nuo žagrės, jokio amato nei 
verslo nemokėjo...

Ir maži vaikai dirbo požemiuose
Kokia buvo darbininkų padė

tis anglių kasimo pramonėje de
vynioliktojo amžiaus pabaigoje 
rodo faktas, kad ir maži vaikai 
nuo 7 iki 8 metų turėjo eiti kar
šyklose dirbti po 10, 11 ir 12 
valandų per dieną. Rugpiūčio, 
rugsėjo, spalio ir lapkričio mė
nesiais kasyklose darbas būdavo 
ypač padidinamas, tad vaikučiai 
buvo samdomi atrinkti iš anglių 
visokius nešvarumus, k. a. ak
menukus, uolos trupinius ir pan. 
Tokiems vaikams pvz. ilgą darbo 
dieną buvo mokama po 30, 40, 50 
centų... Sulaukę 10-11 metų jie 
eidavo į kasyklas mulų vedžio
ti ir jau gaudavo po 75 centus 
net iki dolerio už 10-12 valandų 
dieną. Angliakasis savo išlauž
tas ir sukastas anglis supila į 
tam tikrus vežimėlius arba vago- 
niukus, ten karukais vadina
mus, įkinko mulą ir mulas ka- 
ruką ištraukia iš kasyklos lau
kan. Vaikas nuvedekliavęs pilną

Ne vien berniukai vaikai, bet 
ir mergaitės sulaukę 9-10 metų 
buvo imamos dirbti, tik ne ang
lies kasyklose, o audyklose ir 
verpyklose (silk mills), taip pat 
po 10-11 ir 12 valandų per dieną.

Pensilvanija buvo labiausiai 
atsilikusi

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštai uždaryta.

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
'OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai, pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SHBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak 
Sekmad taniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS 

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

U ............—------ Jr

PERK KAUSTYMAI

MOVING 
Lcidiinai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrbok 5-8063 
k—__

MOVING ’
Apdraustas perkraustymaa 

iš (va iri v atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

823 Wast 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalbe: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12' 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL' 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629

Įj ................. - 9

Devynioliktojo šimtmečio pa
baigoj Pensilvanijos valstija bu
vo skaitoma viena iš aršiausių 
darbininkų apsaugos ir aprūpi
nimo atžvilgiu. Blogiausia so
cialinė apsauga buvo anglies pra
monėje, kur sužeidimų ir užmu
šimų įvykdavo daugiau negu ku
riose pramonėse. Anglies kom
panijos nebuvo atsakingos už 
darbininką. Jei susižeidė, kom
panija nuveždavo į ligoninę ir 
sumokėdavo už gydymą, bet jei 
darbininkas buvo sužeistas tiek, 
kad nebetiko jokiam darbui •— 
palaikius kurį laiką ligoninėje 
paleisdavo ir dėkis kur sau no
ri, o kurį mamoje užmušė — at
veždavo lavoną, įnešdavo į jo na
mus ar būtą — ir dėl kur nori...

Vaizdo paryškinimui minėti
nas šiurpus kompanijos elgesys 
iš Mingo apylinkės Vakarinėje 
Virginijoje, kur šio XX am
žiaus pradžioje bent penkiuose 
anglies kasyklų miesteliuose gy
veno nemaža lietuvių angliaka
sių, turėjo savo klubą ir keletą 
draugijų.
Kaip buvo likviduojami streikai

Darbininkai buvo nežmoniš
kai išnaudojami ir tiek paverg
ti, kad net pabėgti nebegalėjo, 
nes tos apylinkės visagalis vieš
pats šerifas areštuodavo. Paga
liau tie vergai sukilo. Susilaukę 
ginkluotos pagalbos iš toliau, su
kilėliai šerifą užmušė ir “karą” 
laimėjo. Bet kompanija liko ne
nugalėta. Darbininkai paskel
bė streiką, bet įsikišo pats gu
bernatorius, atsiųsdamas savo 
sumobilizuotą miliciją.

Milicininkai sugaudę apie '90 
piketininkų vyrų ir moterų, su
varė už spygliuotų vielų, pas
kiau visus sugrūdę į kelis senus 
laužus geležinkelio vagonus pri
kabino prie išvažiuojančio trau
kinio, o vagonų galuose buvo pa
statyti šautuvais ir kulkosvai
džiais ginkluoti milicininkai.

Pavažiavus keletą mylių pra
dėjo degti netepti ratai ir ašys, 
vagonai priėjo pilni dūmų ir 
smarvės ir netrukus pasigirdo 
baisus trenksmas. Vienas vago
nas (nutrūkęs pasileido riedėti 
per mišką skardžiu pakalnėn į 
upę ir atsimušęs į medį perlūžo. 
Vienas angliakasis buvo užmuš
tas, daug žmonių ir vienas mili
cininkas sužeisti, jų tarpe nema
ža ir lietuvių.

Sužeistieji nugabenti į ligo
ninę, kiti į kalėjimą, o kurie ne
betilpo buvo paleisti eiti sau kur 
nori.

Užmuštojo draugo laidotuvėse 
dalyvavo daugybė angliakasių ir 
prie kapo kalbėjo visų tautybių 
atstovai. Lietuvių grupei vado
vavo ir lietuviškai pasakė pra
kalbą M. L. Balčiūnas, kurio su-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B*ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I ftu t G AS 

2454 W8ST Hrt STREET 
Ofiso telcft* HEmlock 4-2123 

toMh'ea Gibson 1-6195
Priinu ligonta* pagal susitarimą. Dėl 
ralandos skimbiuti telef, HE 4-2123. 

neatailiepia. tai telef. GI 8-6195

~ P. SRE1KIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ba>- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir t t

Vai • g—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
1450 West 63rd St., Chicago, lit 60629 

Telef.: PRespect 6-5OM

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽU
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 GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerco gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl-, 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACDOJE

Lietuviai streikų audrose

Devynioliktojo amžiaus pa
baigoje anglies pramonė ir jos 
pareikalavimas smarkiai išsiplė
tė. Kasyklų kompanijos lobo. 
Tačiau juodojo darbininko būk
lė gerėjo labai nežymiai. Kai ku
rios kompanijos darbo jėgą trak
tavo kaip pigią medžiagą, trau
kiamą iš nuskurusių ateivių, ne
mokančių susikalbėti angliškai, 
taigi nevertą žmogiško dėmesio.. 
Dėl to tuojau atsirado pašalpi- 
nės darbininkų draugijos savi
tarpinei pagalbai. Daugumas jų 
grupavosi tautybių pagrindais. 
Paskui pamažu ėmė atsirasti vi
sokios unijos. Kurį laiką bu
vo gana populiarus Darbo Vy
čiai (Knights of Labor), bet an
gliakasiai savo stiprybę ėmė pa
justi tik nuo 1890 m., kai susi
organizavo United Mine Work
ers of America.

Lietuviai tuojau pradėjo orga
nizuoti unijos skyrius ir 1894 m. 
įsijungė kaip tautinis vienetas į 
tą didžtiąją uniją. Shenandoah 
ir apylinkėse lietuvių unija tada 
turėjo apie 15,000 narių. Vien 
Shenandoah miesto skyrius tu
rėjęs apie 4,000. Kai karts nuo 
karto kildavo streikai, lietuviai 
juose uoliai dalyvaudavo. Vienas 
iš didesnių streikų Shenandoah 
apylinkėse įvyko 1897 m. Kai jis 
plito įvairiose vietose, kompani
ja mėgino streiką apmalšinti jė
ga. Pasikvietė ginkluotą val
džios pagalbą. Reikėjo tik nedi
delės kibirkšties, kad tuojau pa- 
slietų kraujas.

Lattimore skerdynėje 
užmušti 5 lietuviai

Ta kibirkštis ištryško 1897 
m. rugsėjo 10 d. ties mažu Lat
timore kaimu, 5 mylios atstu 
nuo Hazelton, Pa. Apie 500 stre-i 
kuoj ančių darbininkų, kurių tar
pe dauguma buvo lietuviai ir 
slavai, atvykę i|. .įvairių apylin
kių, ramiai kelįu žygiavo po 5 
ar 6 eilėmis link, Lattimore kasy
klų. Jie norėjo ten dirbančius 
paskatinti į streiką ir tuo bū
du gauti daugiau talkon savo ko
voje dėl didesnio atlyginimo ir 
žmoniškesnių darbo sąlygų. 
Jiems kelią pastojo su apie 100 
ginkluotų vyrų Luzerne apskri
ties šerifas Martin. Iš eisenos 
vienas angliškai kalbantis vy
ras ėmė aiškinti, kad jie jokio 
maišto nekelia ir nė vienas netu
ri jokio ginklo, šerifas Įkaitęs 
šūkavo ir mosikavo ginklu taip 
arti, kad darbininkas pabūgo, 
jog jį gali nušauti ir tą ginklą 
jis išmušė iš rankų. Įdūkęs še
rifas tuoj įsakė šaudyti j minią. 
Išsigandę streikuotojai metėsi 
bėgti į visas puses.

Vietoje krito 21 angliakasys, 
55 buvo sužeisti, kitiems pavy
ko pasprukti. Užmuštų tarpe 
buvo 5 lietuviai: Antanas Grikis 
iš Simno, Jonas Tarnavičius iš 
Lazdijų, Pranas Keidelis iš Vei
siejų, Jokūbas Tamošiūnas ir 
Rapolas Rakevičius iš Vilniaus 
krašto. Be to keturi lietuviai 
buvo sužeisti... (Iš Dr. Kučo: 
Shenandoah Lietuvių Šv. Jur
gio Parapija).
Coxe Armijos pėsčiomis žygis 

j Washingtons

Pranas Živatas (živatkauskas) 
iki mirties gyvenęs Skrantuose 
(Scranton) savo užrašuose mi
ni apie didelį darbininkų žygį 
pėsčiomis į Washingtoną: “Ta
da buvo didelė bedarbė. Nuo 
1893 iki 1899 metų pradžios 

buvo didžiausia krizė arba de
presija. Nebepamenu, 1894 ar 
1895 metais darbininkai susior
ganizavo į vieną grupę pėsčio
mis eiti į Washingtoną reikalau
ti darbo ir maisto. Net iš Chi- 
cagos pradėjo eiti G. Coxe va
dovaujama taip vadinama “Coxe 
Army”. (Tas pats Coxe po I-jo 
Pasaulinio karo kandidatavo nuo 
demokratų partijos į JAV prezi
dentus). Iš Chicagos ta “armi
ja” pėsčiomis pasiekė Buffalo,

Donald Rumsfield, kovoje prieš In
fliaciją Amerikoje, vadovauja Pragy

venimo kainai tarybai.

N. Y. Kaip tada laikraščiai skel
bė, vien čikagiečių armijoje žy
giavo apie 10.000, kiti rašė net 
20,000 ir daugiau! Tik kai pasie
kė Buffalo, policija su kariuo
menės pagalba juos išvaikė. Bet 
vistiek jie vėl susiorganizavo ir 
toliau ėjo, bet ar ir kiek jų Wa
shington pasiekė, nebepamenu. 
Toje eisenoje žygiavo ir mano 
pusbrolis Ignas, pėsčiomis iš Chi
cagos atėjęs iki Buffalo, iš kur 
jau važiuotas atvažiavo pas 
mane”. J, Pr.

(B. d.)

Žagariečių Klubas
Žagarės Draugiško klubo 

svarbus metinis parengimas 
įvyks šeštadieni lapkričio 6, 
Hollywood salėje, 2417 W. 43 
rd St. Pradžia 7 vai. vakaro.

Klubas kviečia savo narius 
ir svečius gausiai atsilankyti. 
Šokiams gros Jurgio Joniko 
orkestras. Bus pateikta gar
džių valgių, gėrimų bei įvai
rių dovanėlių. Klubo nariai ir 
narės prašomi Įsidėmėti, kad 
pagal nutarimą nedalyvavę 
parengime nariai turės užsi
mokėti 1 doleri ir 50 centu 
“bausmės”. Nors ta “bausmė” 
labai maža, bet būtų geriau, 
jei visi nariai dalyvautų savo 
parengime, kur < bus progos 
smagiai pasisvečiuoti.

Klubo susirinkimas ivvkes 
spalio 24 d. Hollywood salėje, 
praėjo gerai. Pįrmininkas 
Povilas Masilionis pakvietė pa
gerbti šiuos mirusius narius: 
Frances Arlauskiene ir Wal
ter Bukni. Jų šeimoms pareikš
ta užuojauta.

Į klubą Įsirašė senas organi
zacijų darbuotojas Walter 
Sharka. Raštininko Jos. Ke
turakio protokolas, valdybos 
ir parengimų komisijos pra
nešimai priimti vienbalsiai. 
Klubo finansinis stovis geras 
— turi apie 16 tūkstančių dole
rių.. Nutarta poimti pora bi
lietų Į Naujienų banketą. Iš
rinkta svečių patarnautojai 
lapkričio 6 d. parengimui. 
Susirinkimą užbaigę atšven- 
tėm mūsų gerų narių porą gim
tadienių. Būtent Justino Že
maičio ir Simano Paužos. 
Jiems linkėjome viso geriau
sio bei padainavom Ilgiausių 
metų. Prie vaišių stalo turė
jome malonų pasisvečiavimą. 
Būtų gerai dažniau turėti to
kius bičiuliškus, draugiškus 
pobūvius. A. Jusas
 - - - I

Susirinkunų ir parengimų

PRANEŠIMAI
★

— Joniškiečiy Labdarybės ir Kultū
ros Klubo susirinkimas įvyks antradie
nį, lapkričio 2 d. 8:00 vai. vak. Holly
wood salėje, 2417 West 43rd Street. 
Visi nariai ir narės kviečiami atvykti | 
į si susirinkimą, nes bus daug svarbiu i 
pasitarimų ateities reikalais. Po susi
rinkimo — vaišės.

A. Kalys
————

— Eržvilko Draugiško Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, lapkri
čio 3 dieną Hollywood Inn salėje. 
2417 W. 43rd St. 8:00 vai. vak. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo visiems bus skanių užkandžių.

_ E. McNamee
r'■ "«• > - - v 4

—r Lietuvių Brighton Parko Moterų 
Klubo eilinis susirinkimas įvyks ket
virtadieni, lapkrikio 4 dieną Holly- 
w’ood Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
8 vai. vak. Nares prašome atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus užkandžių.

E. McNamee

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antk£» 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽA USK V
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA I 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR BXJ833 ir PR 8-0834 

k ------------- _ . ___ ... _ _ ..

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

* 1410 So. 50th Ave., Cicero
H Telef.: TOwnhall 3-2108-9
j TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUD AHN AS
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 7-667£

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — MONDAY, NOVEMBER 1, 1971



LIETUS GRIAUNA NAMŲ PAMATUS
r M Rašo VLADAS RASČIAU’SKAS |

t Hongkongas. sp. 16 d. Jeigu, Bet tėvas svetimą mergaitę pa-j 
man reikėtų vieną kiiuetę at
skirti nuo kitos, tai aš negalė
čiau. Chicagoje aš vieno juo
džio neskiriu nuo kito, tai dar 
Sunkiau atskirti vieną kinietę 
nuo kitos. Galima kartais 
pasakyti, kuris vyresnis, o 
kuris jaunesnis, bet jeigu jie 
Vra vienodo amžiaus, tai la
bai sunku atskirti vieną nuo 
kito. Būtų dar sunkiau atskir
ti kelių dienų “beibukę”. Man 
atrodo, kad suaugusios “bei- 
bės” viena nuo kitos nesiski
ria, o ką jau bekalbėti apie 
kūdikėlius. Aš vis dėlto pa
klausiau seno siuvėjo, kaip gi 
viena Lee Kung buvo atskirta 
iiuo kitos Lee Kung.

— Nei tamsta, nei aš nebū
tume atskyrę, —- man aiškino 
siuvėjas. — Jos buvo labai pa
našios, nes beveik tą pačią 
plieną gimė. Buvo tiktai kelių 
yalandų skirtumas, atsiradęs 
dieną atskiriant nuo nakties.

I

Viena geriausiu sovietu gimnasčių, 
laimėjusi jau penkis aukso medalius 
tarptautinėse varžybose, yra 13 mėty 
Nina Dronova is Tbilisi, Georgijoje. I

^s^^sssaissi

žino. Ant mergaitės kojos bu-j 
vo tas pats kaspinėlis su tuoj 
pačiu vardu. Bet tėvas, išsine-! 
šęs mergaitę ir nepajėgęs jos j 
nuraminti, pasižiūrėjo į jos 

'kojytes. Ji ne tik verkė, bet ir 
spardytis pradėjo, žinai, sa
kome, kad spardėsi, bet koks 
ten galėjo būti spardymas...

— Tėvas ją nudengė ir pasi
žiūrėjo į josios kairę kojytę. 
Jis prisiminė, kad jo dukrelės 
kairios kojos blauzdoje buvo 
nedidelis juodas taškelis, o jo 
laikytos mergaitės kojytė bu
vo be jokios juodos dėmelės.' 
Jis taip pat atsimena, kad jo 
žmonos motina taip pat turi to 
kią juodą dėmelę toje pačioje 
kojoje, o rankose laikomos 
mergaitės motina ar močiutė, 
ko gero, tokios dėmelės netu
rėjo. Jis pajuto, kad neša ne 

(savo dukrą... Jį taip suspau
dė skausmas, kad jis toliau eiti 
nebegalėjo. Jis tuojau grįžo 
pas slaugę ir jai pradėjo aiškiu 
ti savo atradima...

— Slaugė paklausė, paklau
sė, liepė palaukti ir nuėjo. Ji 
nuėjo pas kitos Lee Kungaitės 
motiną ir paprašė, kad paro
dytų mergaitę; kad parodytų 
mergaitės kairės kojos blauz
dą. .. Ji nustebo, kai ten pa
matė juosvą dėmę.. .

— Nieko nesakius,
mergaitę paėmė ir nusinešė. 
Parodė tėvui. Jis tuoj savo 
dukrą atpažino. Tėvas džiau
gėsi ir mergaitė džiaugėsi. Da
bar visas Hongkongas džiau
giasi, — man pasakojo siuvė
jas.

Džiaugiausi ir aš. Man pa
rūpo patirti, ar džiaugėsi ma
žos mergaitės. Pasirodo, kad 
taip. Svetimam vyrui paduota 
mergaitė, patekusi pas savo 
motiną, tuojau aprimo. Labai 
rami buvo ir tikro tėvo ranko
se laikoma duktė. Tai atrodo, 
kad viskas labai natūralu.

Bet kaip gali išaiškinti, kad 
motina, gavusi svetimą mer
gaitę nieko nepastebėjo? Ji 
net nežinojo, kad josios dūk-

iii 
gI'I ' s-

Colorado akly ir kurčiy vaiky mokykloje dažnai akliems vaikams 
ruošiami koncertai... Per pertrauką dvi mažos mergaitės buvo už
keltos ant scenos savo jautriais pirštais patikrinti iš kokiu instru- 

menty išeina muzikos garsai.

M

HELP WANTED — MALE-FEMALE į t

Reikia Darbininku Darbininkiy

71 METŲ NAŠLEI
j reikalinga lietuviškai kalbančio vyro 
I ar moters pagalba. Ji yra nustojusi 
170% regėjimo, bet pajėgia apsitvar- 
I kyti. Duodamas nemokamas kamba
rys naujai atremontuotame name. 
Tektų pasirūpinti baldais ir maistu. 
Telefonuoti 776-4433 arba vakarais 

448-7726.
- ■ — -- -

MATURE COUPLE 
NEEDED

! For family of 6. 4 vhildren. Live ih. 
Own small apt. Woman for house- 
keepeng, man to assist wife. Exp. 
preferred. References. Top salary for 

right couple. Call collect 
(414) 771-7810

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS gazu šildomas 46-tos ir Honore 
apylinkėje. Skambinti prieš 6 v. vak. 

Tel. 776-6526.

goję buvo aptarti įvairūs LB 
darbai ir reikalai. Tai LB apy
linkių veiklos pagyvinimas, jų

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VJ6Ų INFORMACIJŲ, KREIPKITE: I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMA S 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

tė buvo išmainyta ir buvo pa
tekusi i svetimas rankas.

Man atrodo, kad Kinijos vy
rai yra daug jautresni negu mo
terys. Jeigu vyras nebūtų paju
tęs, kad duktė ne jo, tai niekas, 
ko gero, nieko ir nebūtų sakęs. 
Taip man atrodo šitas klausi-

slaugė nias, bet aš mažai tuo reikalu te
nusimanau. Paliksime šį klausi
mą spręsti mokslininkams. Te
gu jie nustato, kuris yra jaut
resnis — kinietis ar kinietė.

Prieš porą metą, kai buvau 
Hongkonge, tai čia pylė smar
kus lietus, o perkūnas dantis Į 
kalną galando, šį metą jau po 
sezoninio lietaus ir perkūnijos. 
1969 metais lietus ir nuo kalno 
bėgantis vanduo užmušė virš 
150 kiniečių ir sužeidė kelis šim
tus. ŠĮ metą pradėjo treškėti 
kelių mūrų, pastatytų pašlaitė
je, pamatai.

Miesto inžinieriai įsakė Wan 
šan pašlaitės, gyventojams išsi
kraustyti iš namų. Įsakyti len
gva, bet padaryti ne toks leng
vas dalykas. Hongkonge labai

atsirado. Jeigu plyšys nepavo
jingas, tai bandys jį aplipdyti, 
namą sustiprinti ir vėl įleisti 
namo savininkus ar nuominin
kus. Jeigu plyšys pavojingas, tai 
bandys leisti žemyn vieną ply
tą po kitos, kad neužkristų ant 
žemiau esančių namų.

Vienoje vietoje gyventojai pra
dėjo griebti pačius vertingiau
sius daiktus. Vieniems vertin
giausiais atrodė vaikai, kiti nešė 
televizijos aparatus, tretieji vil
ko lovas, kėdės, drabužius. Visi 
namus užrakino, kad niekas į 
vidų neįsibrautų ir likusių daik
tų neišneštų. Bet tuos užraktus 
laužė ugniagesiai ir elektros lai
dų darbininkai. Jie privalėjo 
patikrinti, kad supleišėjusio na
mo nebūtų nutraukti elektros 
laidai.

Juokingiausiai atrodė vienas 
žmogus, kuris Vilko iš namo 
įvairias knygas ir lapus. Kny
gos, iš viso, yra sunkus daiktas. 
Aš niekad, besikraustydamas iš 
vieno buto į kitą j knygų nesivež- 
davau. Jas ten palikdavau šei
mininko vaikams. Perskaityta

lankymas, talka Švietimo tary
bai ir lituanistinėms mokykloms, 
parama jaunimo organizaci
joms, Pasaulio Lietuvių Archy
vo globa, C V aplinkraščiai apy
linkėms, talka Lietuvių Fondui, 
palankūs ir nepalankūs spaudos 
komentarai apie LB, Kultūros 
fondo veikla ir ateitis, IV-sios 
Tautinių šokių šventės rengi
mas, II-jo Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso darbai, iš LB ta
rybos narių gautos nuomonės ir 
pageidavimai, JAV LB Įstatų 
keitimo eiga, sekančios tarybos 
sesijos darbotvarkė, LB tarybos 
komisijų darbai, JAV LB dvide
šimtmetis, Chicagos apygardos j 
valdybos pareiškimai centro 
valdybai, LB ir ALTos santykiai/ 
spaudos darbuotojų suvažiavi
mo atgarsiai, lietuvio -rašytojo 
minėjimas Detroite, teatro festi
valis Chicagoje, numatyti rengti

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo

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

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng-

i tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildyjnas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. •— 
$19,000.

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. 
— $42.700.

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

——————— I I" < "NM I I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis peslrinldnws beirtų prekių.

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
1    -- wwiiIrmimiH r im . « i ijįi^

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. V A L A N T I N A $
1--T,■ .... .......siiiijiib————■—ĮBMB—5^—

..." Į ILfWPW—m>11U II  Į
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

■-------------- . ..... ■ .......

lengva išsikraustyti, bet labai 
sunku įsikraustyti. Uoste trūk
sta butų. Savo butą palikti len
gva, bet nėra kur pasidėti.

Inžinieriai nustatė, kad kelių 
namų supleišėjo pamatai. Ro
dos, mūrai buvo statyti ant stip
raus akmens, bet vanduo, matyt, 
tuos akmenis išplovė ar pajudi
no. Vietomis pamatuose yra ga
na dideli plyšiai. Jeigu tas ply
šys dar labiau, prasiplės, tai vi
sas namas gali sukniubti. O jei
gu vienas namas vers žemyn sa
vo plytas, cementą ir akmenis, 
tai apačioje esantieji namai ne
pajėgs atsispirti.

Inžinieriai, pamatę galimą ne
laimę, ėmėsi apsaugos priemo
nių žmonėms apsaugoti. Tuo 
tarpu jie ištirs, dėl ko tie plyšiai

knyga man nereikalinga. Aš, 
žinoma, neneščiau kinietiškos 
knygos. Kokia gali būti jos ver
tė? Bet man pasakojo, kad vie
nas kinietis, varomas iš namų, 
tiek tų knygų prisidėjo, kad ne
pakėlė ir gavo širdies priepuolį? 
Kam jam knygos buvo reikalin
gos, jeigu jis nesuprato, kad ne
galima perkrauti naštos? Asilas 
tai supranta, o mokytas kinietis 
to nesuprato. Nukritęs, jis vis- 
tiek išbarstė visas knygas.

(Bus daugiau)

JAV LB TARYBOS POSĖDŽIAI
JAV LB tarybos prezidiumo 

posėdžiuose su LB centro valdy
bos pirmininku Vytautu Volertu 
spalio 16 ir 17 dienomis Chica-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, 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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

~ : 7-- - - - —----------------------------- t------------------f
Iš kairės: June Millington, Alice De Buhr, Jean Millington ir Mickey 
Barclay įsteigė naują rock muzikos grupę. Jos savo dainose dažnai 

paliečia "motery išlaisvinimo' kovos tarnas.
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kultūrinis seminaras ir politinis- 
informacinis seminaras, “Eth
nic Heritage” įstatymo praveda
mas, amerikiečių spaudos infor
macija, Simo Kudirkos bylos rei
kalai, solidarumo įnašų rinki
mas, LB lėšų telkimas, ateinan
čių metų darbų vykdymas, tary
bos bendralaiškiai, ir kiti klau
simai.

Posėdžiuose dalyvavo JAV LB 
tarybos pirm. Vytautas Kaman- 
tas, sekr. Vaclovas Kleiza, vice
pirmininkai dr. Edmundas Len
kauskas ir dr. Antanas Razma, 
JAV LB C V pirm. Vytautas Vo- 
lertas ir PLB Valdybos pirm. 
Stasys Barzdukas.

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

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

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

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namų ir visais įren 
gimais. Judri vieta.

— Audronė Rimkuvienė iš 
Marquette Parko apylinkės, 
Roosevelto universiteto Muzi
kos kolegijos studentė, daina
vo pasaulinio garso kompozito
rių kūrinius universiteto audi
torijoje.

— Maria Malinauskaitė, Sou
thern Illinois universiteto peda
goginių mokslų studentė, ru
dens semestro praktiką atlieka 
Jefferson mokykloje.

— Alfonsas ir Kazimiera In- 
dreikai, Juzefą Venskus, Alber
tas Yuknis ir Allan Mikalauskas 
gavo Amerikos pilietybę.

— Gerald Skizas, St. Lauren
ce aukšt. mokyklos mokinys, 
žaidžia pagrindinėje quarter
back pozicijoje mokyklos fut
bolo komandoje Vikings. Perei
tais metais joje buvo Geraldo 
brolis George, kuris dabar stu
dijuoja Loras kolegijoje, Dubu
que, Iowa. \

— Bruno Wainoris, 10908 So. 
Harlem Ave., Worth, Ill., imitavo 
savo kiemą rudens vaizdu pagal 
garsųjį John McCutcheon pa
veikslą “Indijonų vasara”. Sce
novaizdžio nuotrauka tilpo Sou
thern Economist laikraštyje. 
Menininko našlė išreiškė p. Wai- 
norienei savo padėką ir kompli
mentus už šią puikią paveikslo 
imitaciją gamtoje.

— Susan Rusinskytė yra tar
pe 5 semifinalisčių Kennedy 
aukšt. mokyklos grožio kontes- 
tančių sophomorų klasėje.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941 
_ i, -r

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

.Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

— Sharkos Restorano kėgli- 
ninkų komanda pirmauja savo 
lygoje. Antrose vietose yra Do
naldo Petkaus ir Jono Evans glo
bojamos komandos.

— Cicero mieste ir apylinkė
je Balfui aukas renka šie ne- 
pailstantieji Balfo darbuoto
jai: J. Arštikys, C. Bačinskie- 
nė, J. Dekeris, A. ir S. Didžiu
liai, M.Gegevičienė, O. Galvy- 
dienė,, L. Griauzdienė, L. Ju- 
caitienė, R. Latožienė, A. Lau
raitis, B. Lenkevičienė, R. Me- 
mėnienė, V. Markauskienė, J. 
Pupelienė G. ir G. Valantinai, 
Ant. Zailskas, O. Zailskienė ir 
K. P. Deveikis.

♦ Cicero Jūrų šaulių kuopa 
Klaipėda šeštadienį, lapkričio G 
d. ruošia B. Pakšto salėje švytu
rio balių, grojant jo paties or
kestrui. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įėjimo auka S5.00 asmeniui. 
Bus trumpa programa, šilta ir 
šalta vakarienė ir dovanų pa
skirstymas. Staliukus rezer
vuoti skambinant dienos metu 
656-4186 arba 656-6862 ir vaka
rais 737-6245. Kviečia linksmai 
praleisti su šauliais laiką

Valdyba ir Rengimo Komisija 
(Pr).

ŠMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

U 436-7878

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

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė, ir 
vonia, alum.' langai.d karšūžąvandeniu 
šild. gazu. Marquett® Parke.’ $21.500.

APYNAUJIS 1%' atikštežmūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette“ Par
ke. $36.500. \ C- - v -L’

GRAŽUS 4 BUTŲ mfir^aWMah- 
gai. karštu vandeni^šfijž^gazu, mo
dernios vonios. Mūr/'garažas. Mar
quette Parke..- $52.000. y’

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Remontas

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 7-3147

wNAUJIENOS• KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


