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ATIDĖJO DEL KINIJOS SVARBIUS
VLIKO PIRM. DR. VALIŪNO KELIONĖ

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko Pirmininkas, apie septynias savaites 
lankęsis užsienio kraštuose, Š. m. spalio 29 d. plačiai painforma
vo apie savo kelionę Vliko Tarybą.

žymi politinė kaita pasauly

Dr. Valiūnas pabrėžė: pasta
ruoju metu pasaulyje įvyko žy
mią ir net lemtingų politinių pa
sikeitimų ar įvykių, kurie galės 
turėti nemažo reikšmės ir Lie
tuvos laisvės reikalui. Tos po
litinės kaitos ryškesnieji bruo
žai būtų tie: a. komunistinės Ki
nijos įsileidimas į Jungtines Tau
tas ir dėl to atsiradimas galimy
bių jai turėti didelę įtaką pasau
lio politikoje, b. sutarimas Va
karų Berlyno reikalu ir dėl to 
galimybė ratifikuoti pernai,'rug
pjūčio 12 d. Vakarų Vokietijos 
su Sovietų Sąjunga pasirašytą 
sutartį, c. Europoje sovietų iš
populiarinta vadinamos Europos 
Saugumo Konferencijos mintis 
ir ryšium su ja kilusi baimė dėl 
Sovietų Sąjungos didesnio įsi- 
£51 ėjimo Europoje, d. didelis So
vietų įtakos sustiprėjimas Len
kijoje, e. pastarasis Prancūzi
jos ir Sovietų Sąjungos susita
rimas Paryžiuje bei kiti įvykiai.

Su kai kuriais šių klausimų 
dr. Valiūnui teko susidurti jam 
apsilankius bei c ture j us pasikal- 
bėjimus Vokietijoje,' Šveicarijo
je,. Italijoje ir Ispanijoje. .
Vakarų atsparumas sovietams

IŠ kitos pusės, pagal dr. Va-, 
liūną, didžiosios Europos vals
tybes — Anglija ir Prancūzija 
reiškia ir didesnį atsparumą So
vietų'atžvilgių. D. Britanijos 
vyriausybei griežtai pareikala
vus, Sovietai turėjo atšaukti iš 
Anglijos daugybę savo agentų 
-r šnipųj gi pati D. Britanija 
spalio.mėn. pabaigoje nutarė įsi
jungti į Europos Bendrąją Pin
ką, gi Prancūzija, Paryžiuje vie
šėjus L; Brežnevui, nesutiko pa
sirašyti draugiškumo sutarties 
su Maskva,. nors Brežnevas jos 
ne tik aiškiai norėjęs, bet ir ti
kėjęsis.

Pasikalbėjimai Romoje

Vliko. pirmininkas dr. Valiū
nas,: lankydamasis Romoje, kal
bėjosi su Diplomatijos šefu St. 
Lozoraičiu ir su Lietuvos Pa
siuntinybės prie Vatikano sek
retorium St. Lozoraičiu Jr. Pa
sikalbėjimai daugiausia lietė 
1972 ar 1973 m. galinčią įvykti 
Europos Saugumo Konferenci
ją, kurią Prancūzijos užsienio 
reikalų ministeris R. Schuman 
yra apibūdinęs “konferencija 
bendradarbiavimui ir saugumui 
aptarti”.

Pasitarime Romoje buvo ap
tarti mūsų rūpesčiai bei vykdo
mi minėtai konferencijai pasi
ruošimai. Beje, Vliko Pirminin
kas, lankydamasis Europoje dar 
š. m. kovo ir birželio mėnesiais, 
turėjo šiuo specifiniu Konferen
cijos klausimu pasitarimus su 
Lietuvos Diplomatijos šefu St. 
Lozoraičiu. Sutarta: Vliko Val
dyba ir Diplomatijos šefas pa
ruoš savo memorandumo pro
jektus, iš kurių bus paruoštas 
vienas memorandumas. Jį pa
ruošus, pasitarimo dalyviai, Lo
zoraitis su Valiūnu, drauge ap
lankytų vyriausybes tų laisvų
jų kraštų, kurie minėtoje kon
ferencijoje dalyvautų ir joms 
išdėstytų Lietuvos reikalavi
mus bei įteiktų ne tik memoran
dumą, bet ir kitą reikalingą me
džiagą.

Neabejojama, kad laisvojo pa
saulio lietuviai šiuos mūsų žy-

1S VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Atomi
nio bandymo Aliaskoje prieši
ninkai kreipėsi į Aukščausiąjį 
Teismą, prašydami uždrausti tą 
bombą sprogdinti. Jie tvirtina, 
kad sprogimas po žeme gali su
kelti žemės drebėjimą, dideles 
bangas, gali pakenkti žuvims ir 
ruoniams šiaurės rytų Ramiaja-’ 
me vandenyne.

NEW YORKAS. — Jungtinės 
Tautos paskelbė, kad pasaulio 
valstybės ginklams išleidžia per 
metus 200 bilijonų dolerių. Apie 
80% tos sumos išleidžiančios še
šios valstybės: Amerika, Sov. 
Sąjunga, V. Vokietija, Kinija, 
Prancūzija ir Britanija.

JERUZALĖ. — Izraelyje lan
kosi keturių Afrikos valstybių 
prezidentai: Kamerūno, Senega- 
lio, Nigerijos ir Zaire (Kongo). 
Jie ragina Izraelio vyriausybę 
atitraukti kariuomenę iš arabų 
žemių.
- BONA. — Vakarų Vokietija 
skelbia, kad rugsėjo mėn. ji tu
rėjo užsienio prekybos balanso 
perteklių 809 mil. dol.
.. NEW YORKAS. — NYTimes 
laikraštis, komentuodamas du 
paskutinius Nobelio premijos lai
mėtojus, sako, kad jie yra “Hit
lerio dovana laisvam pasauliui”. 
Daug gerų mokslininkų pabėgo 
nuo-nacių, įsikūrė Vakaruose ir 
praturtino juos savo žiniomis ir 
moksliniais tyrinėjimais. Tie 
emigrantai padėjo paruošti nau
ją Amerikos, Britanijos ar Ka
nados mokslininku kartą. Jie 
su kaupu atsilygino juos priėmu- 
siems kraštams.

NEW YORKAS. — JT gen. 
sekretorius U Thantas serga 
skilvio žaizda, kuri kraujavo ir 
nusilpnino jo kūną.

BEIRUTAS. — Pirma kartą 
Libanas, kuris ginklus pirkdavo 
iš Vakaru, susitarė su Sovietu 
Sąjunga, iš kurios Libano ka
riuomenė gaus automašinų, 
sunkvežimių ir artilerijos pa
būklų.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekr. Rogers pareiškė, kad 
amerikiečiai, norėdami gauti už
sienio pasą, turės duoti ištiki
mybės Amerikai priesaiką.

SANTA MONIKA — Sunkve
žimiui 1969 m. rugsėjo 3 d. per
važiavus ir užmušus vienintelį 
Eugene Friedman sūnų, Fried
man po aštuonių mėnesių nušovė 
to sunkvežimio vairuotoją. Pro
kuroras reikalavo jį nubausti 
mirties bausme, tačiau teismas 
nubaudė jį trims metams lygti
nai. To negana, jis gavo iš sunk
vežimio bendrovės 125,000 dol. 
ieškinį už sūnaus netekimą.

gius parems piniginiai bei kito
mis priemonėmis, juo labiau, kai 
rrdnėtoje Ikonferencijoje, šalia 
kitų klausimų, galės būti spren
džiamas, ilgam laikui, ir Lietuvos 
likimas, žygiai šiuo klausimu 
sutarta derinti su Latvijos ir Es
tijos diplomatais bei latvių, es
tų globalinės paskirties organi
zacijomis. Lankymosi Romoje 
metu Romos lietuvių dvasiškija 
suorganizavo ne tik gražų priė
mimą dr. Valiūnui, bet ir rimtą 
konferenciją mūsų okupuoto 
krašto religiniais bei politiniais 
klausimais. (B. d.)

Piety Korėjos kareiviai kariuomenės 23 metu sukakties parado metu. Už isrikiuoty kareiviy pra
veža mos modernios raketos.

Egiptas daro 
svarbius nutarimus

KAIRAS. — Egipto gynybos 
taryba, aukščiausias karinių rei
kalų organas, pradėjo svarsty
mus, kurie, kaip stebėtojai ma
no, turės atsakyti į klausimą: 
karas ar taika. Prezidentas Sa
dat kelis kart pabrėžė, kad dar 
šių metų paskutiniais mėnesiais 
bus padarytas svarbus nutari
mas.

Derybos dėl Amerikos pasiū
lymo atidaryti Suezo kanalą nu
trūko. Izraelis nesutinka pasi
traukti nuo kanalo; tiek, kiek 
Egiptas reikalauja. Izraelis rei
kalauja iš Amerikos lėktuvų ir 
grasina, jų negavęs, nesiderėti 
su Egiptu.

Izraelio vyriausybė paneigė 
žinią, kad premjerė Meir reika
lavo pasimatymo su preziden
tu Nixonu, tačiau šis atsisakęs 
ją priimti.

Ekonomistai nurodo, kad dėl 
Suezo kanalo Vakarų Europos 
valstybės turi didelių nuostolių. 
Pakilo jūros transporto kainos, 
žibalo kainos. Sovietų Sąjunga 
prieš Suezo kanalo uždarymą jį 
daug mažiau naudojo už kitas 
Europos šalis. Viso to kanalo 
transito sumoje sovietų siuntos 
sudarydavo tik 6%. Tiesa, so
vietams pasunkėjo šiaurės Viet
namo aprūpinimas, tačiau dar 
daugiau kanalo uždarymas pa
kenkė Indijai ir kitoms Azijos 
valstybėms.

Mirė Jonas Montvila
Jonas Montvila buvo gimęs 

1901 m. lapkričio 29 Mintaujoje. 
1920 m. baigė Kauno Saulės gim
naziją, 1932 m. Vytauto Didžio
jo universiteto teisių fakulte
tą. Nuo 1921 m. dirbo užsienių 
reikalų ministerijoje. 1929 m. 
buvo Lietuvos pasiuntinybės se
kretorius Latvijoje. 1935 m. bu
vo paskirtas užsienių reikalų ml 
nisterijos referentu. Velionis da
lyvavo beveik visose svarbesnė
se derybose su Vokietija, Sovie
tų Sąjunga, Lenkija ir kt. Taip 
pat dalyvaudavo trečiųjų ir ar
bitražo teismuose. Nuo 1941 
iki 1944 metų vertėsi advokatū
ra.

1944 m. pasitraukė į Vokieti
ją. 1945 m. jis buvo vienas iš 
Pabaltijo universiteto organiza
torių. 1948—1949 m. buvo iš
rinktas Lietuvių Bendruomenės 
Pinnebergo skyriaus pirminin
ku. 1950 m. atvyko į JAV ir 
gyveno Chicagoje, Marquette 
Parite. Mirė plaučių vėžiu 1971 
m. lapkričio mėn. 3 d.

VĖLIAUSIOS ŽŽNIOS
♦ -

< Vakar Baltuose Rūmuose 
lankėsi Indijos premjerė Gan
dhi. Iš Indijos atėjo žinios, kad 
žuvusių audroje skaičius jau sie
kia 10,000.

šiaurinėj Airijoj vakar vėl 
žuvo vienas civilis ir du polici* 
ninkai buvo sužeisti. Kariuome
nė katalikų rajone suėmė 50 vy
rų, atėmė 10 ginklų, daug amu
nicijos ir sprogmenų. Belfaste 
sprogo 4 bombos. Iki šiol š. Ai
rijoj žuvo 149 asmenys.

+ Senato teisingumo komi
tetas tęsė kandidato į Aukščiau
siąjį Teismą WilliAn Rehnquist 
apklausinėjimą.

+ Bolivijoje apie 30 politi
kų ištremtų po buvusio per
versmo į dykumas pagrobė 
jiems maisto atgabenusį lėktuvą 
ir privertė pilotą skristi į Peru.

+ Detroito automobilių' ga
mintojai paskelbė, kad spalio mė
nesį buvo parduota beveik mi
lijonas naujų automobilių. Pir
kėjai naudojosi proga, preziden
tui paskelbus kainų sumažinimą 
naujiems automobiliams. Tokio 
gero mėnesio dar nėra buvę auto
mobilių gamybos istorijoje.

♦ Atstovų Rūmai pritarė pla
nui, kuris steigtų medicinos aka
demiją ir duotų studentams sti
pendijas, ruošiant gydytojus ka
riuomenei. Už kiekvienus moks
lo metus, akademiją baigę dak
tarai turės metus atitarnauti 
kariuomenėje.

PASADENA. — Mokslinin
kams pavyko pasukti į teisingą 
kelią Mariner 9 erdvėlaivį, ku
ris lekia į Marsą. Erdvėlaivis 
buvo pakrypęs į šoną ir pradė
jęs siųsti neaiškius radijo sig
nalus. Manoma, kad jis buvo su
sidūręs su meteoru.

Mirė S. Elsbergas
Stasys Elsbergas, teisininkas, 

mirė Lietuvoje spalio 4 d. Jis 
buvo gimęs 1907 m. Raseiniuo
se.

1935 m. išleista St. Elsbergo 
knyga “Lietuvos žemės refor
ma”. 1940 m., dieną prieš sovie
tų okupaciją, St. Elsbergas min. 
pirmininko A. Merkio buvo pas- 
skirtas žemės reformos departa
mento direktorium, tačiiau po 
poros savaičių naujojo režimo 
žmonių pašalintas, Elsbergą pa
keitus M. Meškauskiene.

Manoma, kad čia turėjo įtakos 
Elsbergo pareiškimai “Liet. Ai
de” apie žemės reformą Lietu
voje. Elsbergas nuo 1948 m. 
ligi mirties dirbo bibliotekose.

(E)

Amerika ir Lenkija 
pasirašė sutartį

VARŠUVA. — Amerika ir 
Lenkija pasirašė susitarimą pen- 
keriems metams . studijuoti ir 
bendradarbiauti transporto sri
ties klausimuose. Sutartyje įei
na kelių, geležinkelių, tiltų kon
strukcijos technologija, kelių 
saugumo ir net vairuotojų psi
chologijos studijos.

Lenkija pasiryžusi išplėsti kelių 
tinklą ir nutarusi įsigyti daugiau 
automašinų. Italijos Fiat įmo
nė pasirašė su lenkais 400 mil. 
dol. sutartį ir žada gaminti nau
jame fabrike, nętoli Katovicų, po 
150,0000 automobilių kasmet.

Transporto sekretorius John 
Volpe-lankėsi Lenkijoje, pasira
šė sutartį, kuri būsianti naudin
ga abiems šalims.

Pritarė Okinavos 
sugrąžinimui

WASHINGTONAS. — Sena
to užsienio reikalų komitetas 
vienbalsiai patvirtino. Amerikos- 
Japonijos sutartį, leurį sugrąži
na Okinavos salą Japonijai. Ka
da senatas tą sutartį ratifikuos, 
pranyks paskutinis iš II-jo pa
saulinio karo likęs neišspręstas 
klausimas. Japonijai sutikus su
mažinti savo tekstilės eksportus 
į Ameriką, senate beveik nebe
liko šios sutarties priešininkų.

Sutartis grąžinti Okinawa bu
vo pasirašyta, kai Washingtone 
lankėsi premjeras Šato. Japoni
ja pažadėjo duoti Amerikai rei
kalingas karines bazes ir paža
dėjo sumokėti Amerikai už įren
gimus ir paliekamus Okinavoje 
pastatus.

Max Jakobson, Suomijos atstovas Jung
ti nese Tautose, yra siūlomas užimti 
JT sekretoriaus vietą. Nežinia, ar jo 
kandidatūrai pritars arabę valstybes, 

nes jis žydę kilmės.

JUNGTINĖS TAUTOS ANTRADIENI 
LAUKIA KINIJOS DELEGACIJOS
PEKINAS. — Didžiojoj Liaudies Salėje Kinijos vyriausybė 

surengė banketą, kuriame dalyvavo 60 valstybių ambasadoriai, 
— tų valstybių, kurios parėmė Jungtinėse Tautose Kinijos priė
mimą. Bankete dalyvavo užsienių reikalų ministerio pareigas 
einąs Chi Peng Fei, kiti pareigūnai ir devyni diplomatai, kurie 
sudarys Kinijos delagaciją Jungtinėse Tautose. Po iškilmingų, 
iš devynių patiekalų, pietų buvo keliami tostai už delegacijos lai
mingą kelionę ir sėkmingą darbą Jungtinėse Tautose. Kinijos 
delegacija susidės iš 10 asmenų. Dešimtas, delegacijos vado pa
vaduotojas, yra Huang Hua, kuris šiuo metu yra Ottawoje amba
sadorium.

Žurnalistai steigia 
Daužvardžio Fonda V
ČIKAGA. — Lietuvių žurna

listų Sąjungos Centro Valdyba 
trečiadienio posėdyje apsvarstė 
savo veiklos planą. Nutarta ypa
tingą dėmesį kreipti į jaunųjų 
žurnalistų paruošimą, įsteigiant 
tam tikslui fondą, kurį nutarta 
pavadinti neseniai mirusio Lie
tuvos gen. konsulo. Čikagoje dr. 
Petro Daužvardžio vardu.

CV nutarė pakelti į sąjungos 
Garbės Narius du nusipelnusius, 
ilgamečius lietuvių laikraštinin
kus: Leonarda šimuti ir Miką 
Vaidylą.

Į sąjungą posėdyje buvo pri
imti nauji nariai: B. Chomskis, 
P. Petrutis, V. Vijeikis ir č. But- 
kis. Taip pat perregistruoti du 
seni nariai: J. Vaidelys ir kun. 
Pr. Garšva.

Turkijos partija 
pakeitė nuomonę

ANKARA. — Turkijos di
džiausia politinė teisingumo par- 
tijo nusileido kariuomenės spau
dimui ir pažadėjo remti premje
ro Nihat Erim vyriausybę. Par
tija spalio 5 d. atšaukė iš vy
riausybės savo penkis ministe- 
rius ir tuo buvo sukėlusi vyriau
sybės krizę. Kariuomenės va
dai pareiškė premjerui pasitikė
jimą ir pagrasino teisingumo 
partijai, kad parlamentas bus 
paleistas, jei teisingumo partija 
nesugrįš į vyriausybės koalici
ją

Partijos komitetas jau nuta
rė nusileisti ir atšaukti savo 
ankstyvesnį nutarimą. Sprendi
mas oficialiai bus paskelbtas še
štadienį.

Audroje žuvusieji 
siekia jau 6,000

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė jau gavo daugiau žinių 
iš audros nuteriotos Orissa pro
vincijos. Oficiali nuostolių sta
tistika sako, kad žuvo 6,000 žmo
nių. Kiti tvirtina, kad daug žmo
nių buvo nuplauta nuo kranto į 
jūrą ir jų kūnų nepavyko rasti. 
Ryžių laukai prieš pat derliaus 
nuėmimą buvo sunaikinti.

Audra atėjo su 100 mylių per 
valandą greičio vėjai ir didžiu
le, 15 pėdų aukštumo jūros ban
ga, kuri perūžė per 300 mylių 
nuo jūros kranto plotą. Indijos 
valdžia apskaičiavo, kad sugriau
ti namai, pasėliai ir žuvę galvi
jai verti 400 mil. dol. Banga už
rietė Paradio Uoste nemažus' 
jūrų laivus ant kranto, o mažes
nius laivelius visai nuplovė, su
skaldė, nusinešė su sa^im. Gy
ventojų gelbėjimo darbais rū
pinasi Indijos kariuomenė.

Kinijos delegatų tarpe yra 34 
metų moteris Wang Hai Jung, 
kuri esanti paties Mao Tse Tun- 
go seserėčia.

Banketo kalboje užsienio rei
kalų ministeris Chi Peng Fei pa
reiškė: “Pasaulio šalys nori ne
priklausomybės, tautos nori iš
laisvinimo, liaudis nori revoliu
cijos. Toks esąs šių dienų pa
saulio reiškinys. Kinija dirb
sianti su visomis pasaulio tauto
mis, kurios myli taiką. Jis pa
dėkojo toms valstybėms, kurios 
balsavo už Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas.

Tuo tarpu Jungtinės Tautos 
nutarė atidėti debatus dėl nusi
ginklavimo ir palaukti, kol at
vyks Kinijos delegacija. Sovie
tų ambasadorius nenorėjo klau
simo vilkinti ir siūlė debatų ne
atidėti, tačiau buvo priimtas 
Meksikos pasiūlymas ir debatai 
prasidės, kai atvyks kinai. Ka
nadoje kinų ambasadorius Hu- 
ang Hųa pranešė Kanados vy
riausybei, kad jis antradienį iš
vyksta į New Yorką, kur jis va
dovaus Kinijos grupei Saugumo 
Taryboje. Kanados vyriausybė 
anksčiau galvojo, kad ambasado
rius liks eiti ir savo pareigas 
Ottawoje, tačiau jis pranešė, kad 
netrukus bus Kanadai paskirtas 
naujas žmogus. Pirmadienį Ki
nijos ambasada rengia atsisvei
kinimo banketą, į kurį pakviesti 
Kinijos draugai ir Kanados vy
riausybės nariai.

Belaukdami Kinijos delegaci
jos, Jungtinių Tautų korespon
dentai spėlioja, kaip kinai laiky
sis šioje organizacijoje. Mano
ma, kad bent iš pradžių kinai 
bus nuosaikūs ir vengs susikirti
mų su kitomis valstybėmis. Ki
nijai greičiausiai teks pasisakyti 
Viduriniųjų Rytų, Indijos-Pakįs- 
tano ir nusiginklavimo proble
moms. Laukiama nemažai Ki
nijos susikirtimų su Sovietų Są
junga, ypač Indijos-Pakistano 
problemose.

Belgija ištremia 
30 rusu šnipu t, A

BRIUSELIS. — Belgijos vy
riausybė nutarė ištremti iš sa
vo teritorijos virš 30 sovietų di
plomatų ir Įvairių prekybos bei 
aviacijos agentūrų tarnautojų, 
kurie buvo atidengti kaip sovie
tų šnipai į Vakarus pabėgusio 
šnipo Anatolijaus čebotarevo. 
Trečdalis numatytų ištremti ru
sų jau patys išvažiavo. Jiems ne
bus leista sugrįžti, čebotarevas, 
buvęs sovietų prekybos atsto
vybės Briuselyje patarėjas, sa
koma, jau gyvena Amerikoje.

Belgijos vyriausybė nutarė 
tremti sovietų šnipus dalimis, ne 
taip dramatiškai, kaip savo ša
lies šnipus ištrėmė Britanija, — 
išsyk 105 rusų diplomatus. Bel
gija nenorinti pagadinti santy
kių su sovietais ir pakenkti nu
matomoms Nato deryboms su 
Varšuvos Palętu^. \



LIETUVIAI ARGENTINOJE

dien

lietaviiko tuk.

tautiniuose diplomatų rateliuo
se dr. S. Gintyla yra garbės da-

Clarin -du -puslapius 
pašventė lietuviui

6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai llius

It just goes.
You shake your-head.
You see-it slip oat of 

and you ■worry.

KIŠKELIS, pasaka

Už mokslinio medicinos 
srities konkurso laimėjimą Ar
gentinos Profesionalų Gydyto
jų Sąjunga dabar jai prisiun
tė pasveikinimą.

Daktarė Sofia Gintyla
Daktarė Sofia Gintyla su sa

vo motina Ona Zalieskaite-Gin- 
tyliene turi savo kabinetą puoš
niuose namuose, c. Gualeguay- 
chu 4104, Buenos Aires. Dien
raštis La Nacion patalpino platų 
reumatologijos gydytojų (AD- 
ER) susirinkimo aprašymą, ku
riame pasakoma, kad daktarė 
Sofia Gintyla išrinkta tos gy
dytojų sąjungos Valdybom Ki
tose La Nhcion kronikose pasa
koma, kad dr. Sofia Gintyla vei
kia mokslinių tyrimų skyriuje ir 
dirba ligoninėje Durand. Ne 
vien Argentinos Reumatologų

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
dytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 

‘Ruko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

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

Girinį paremti turimomis 
akcijomis. Dainų šventės 

Čikagoje š. m. liepos 3 
L. V. L. S. pasitarimas, 

pritarė linkėjimui sąjun- 
kultūri-

Liaudininkai miegoti nebe
nori. Š. m. spalio 17 įvyko 
L. •V.jL.'S. Čikagos skyriaus susi
rinkimas. Atėjo 11 narių. Tai

Genialus lietuvis aviatorius 
žuvo lėktuvo nelaimėje

Orlando Čarlis Golotylec-Ga- 
latiltis, lietuvių švenčionieeių 
Kastanto ir Skolaštikos Vilei- 
taitės GalatUČių sūnus, gimęs 
Villa Lugane prieš 38 metus, bū
damas 14 metų amžiaus jau tu
rėjo lėktuvų vairavimo teises.

Šis genialus aviatorius profe
soriavo Argentinos Universiteti
nėje Aviacijos Akademijoje. 
Skraidė Prancūzijoje. Italijoje ir 
Ispanijoje. Modernišku Fachin 
bendrovės lėktuvu Beechecraft 
Queen Air porą metų vežiojo 
Teatro Colon artistus po įvai
rias Argentinos dalis ir užsie
nius. Artistai tik -su juo norė
davo skristi. Bet štai sekmadie
nį, spalio 10 d. vos pakilus lėk
tuvui iš Buenos Aires Aeropar- 
ko, vairuotojas Golotylec šūk
telėjo kontrolės bokštui: Sustojo 
vienas motoras. Paruoškit aikš
tę, mes grįžtame. Ir už kitos 
minutės pasigirdo: Krintame į 
vandenį. Ir taip, dūmams pa
sirodžius, krito La Platos upėn 
Naujame Uoste, priešais Segba. 
Lakūnas Golotylec ir visi 9 Teat
ro Colon baleto nariai, skridę 
gastrolėms į Trelewo, mirė.

Artistai buvo pašarvoti Teat
ro Colon Auksuotoje salėje ir 7 
palaidoti Chacarita kapinyne, 
vienas Palomar, viena Tablada, 
o lakūnas Golotylec Buvo pašar
votas savo brolio Edvardo na
muose Villa Lugane it spalio 13 
d. palaidotas šalia" pernai įniru
sios savo motinos kapinyne 
Villegas.

Vainiku atsiuntė iTeatro Co
lon Baletas, -Universitetinis 
Aviacijos Centras, keliolika avia
cijos bendrovių, dėdė Matas Ku
činskas, Jonas Urbonavičius su 
šeima ir kt. N. G.

Bonds are mV jfwieu,-or destroyed, 
we rtpl** WW» wwrknri, tfcew be
cubed «£ Tax may <se -ddhmd
tmffl Awd fclwtyi
Banda ere • peerij *xy to

Parengimui baigiantis, mus 
ištiko netikėtumas. Gintaras 
mus užkariavo. Ar tie scenos 
mėgėjai apšilo, ar mes apšilo
me, ar nematomais siūlais susi
rišo pasąmonė tarp -Gintaro ir

Ltetfrw taipgi perka r pai
■ ir prr<M biriai |

NAUJIENAS

something about your money?-Save 
some. Painlessly.

Join 'the -Payroll -Savings -Plan 
where you wort j’*"

Your money will add up faster than 
ever before, -because -now therms ■« 
bonus interest rate on all ILS. Sav
ings Bonds.'NowE Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra %%, payable as a bonus Xtma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970... with a com
parable improvement for all 'older- 
Bonds. - ',-

Get a grip on yourmoney the Pay
roll Savings wa.y.Tt’s'anisLsy'way to 
see your money grow instead of go.

Didžiulio Buenos Aires 
raščio Clarin, ketvirtadienio, 
spalio 7 d. 40-ties puslapių prie
de, du puslapiai pašvęsti pasau
linio garso kino artištui-režisie- 
riui lietuviui Charles Bronson- 
Bočinskuš, pakartotinai pabrė
žiant, kad šis filmų meno geni
jus yra lietuvių emigrantų sū
nus, gimęs JAV. Vieną ištisą 
puslapį užima jo paveikslas; 
tekste apibūdinama jo geniališ- 
ka kūryba.

kuri 
gai daugiau dalyvauti 
niame, politiniame ir ekonomi
niame gyvenime. Buvo aktualių 
klausimų dėl Sėjos ir santykių 
su pavergta tėvyne, į kuriuos 
atsakyti buvo labai kviečiami 
ekspertai bičiuliai L. Šmulkštys 
ir dr. K. Karvelis. Deja, abudu 
ekspertai pasitarime nepasiro-

skaičius ne per mažas pagal įp
rastus mastus. Susirinkimo pir
mininkas Edv. Boreiša, sekreto
rius J. Kaunas.

Žodį gavęs, bičiulis M. Macke
vičius pranešė naujienas iš 
aukštesniųjų sferų. Saka, kad 
L. V. L. S. centro-komi tetas vis 
tariasi kaip išjudinti liaudinin
ku skyrius iš chroniškojo mie
go. Kas gi daryti su K. Škirpos 
pasiryžimu atkurti vyriausybę 
egzilėje (atveiksininti ar at- 
veiksninti)? čia atmosfera tam 
dar nepalanki. Tačiau VLIKas 
ir ALTas ieško, kas būtų galima 
padaryti nepriklausomos Lie
tuvos idėjai tvirtinti. Bič. L. Gi
rinis Montrealyje budi, kad Nep
riklausoma Lietuva nenuskęstų 
džiunglėse, kurios taip vilioja 
mūsų Jaunimėlį Lepūnėlį. Sako, 
reikia

PIANISTO VYTAUTO SMETONOS DEBIUTAS. Sekmadieni 
salėje, 11125 Magnolia Drive įvyko • jaunojo pianisto, Vytaut 
klasikinė: Mozarto Sonata C-Dur, Beethoveno Sonata A-Dur ir Schu 
kultūrininku būrelis, pirmininkaujamas visuomeninkės Aldonos Augustinavičienės. 
tona koncertuoja Youngstowno Valstybiniame Universitete, kuriame dabar dėsto 
Smetona. Mokytis fortepijono Vytautas Smetona pradėjo, 
dagogę Birutę "Smetonienę, _ . ... ,
savo brolio Antano priežiūroje, kartkartėmis savo skambinimą patikrindamas pas žinomą pianistą Leonard Shore, jiruo-turtu 
profesoriaujantį Bostono Universitete, šešiolikametis Vytautas yra Cleveland© Heights -Aukštesniosios ■ Mokyklos- vienabliktci 

skyriaus mokinys. - ■ "' '' ■ . ’^5^'

Marijos mokyklos balkono 
viršūnėje stebėjimo taškas. Ant 
scenos visas ’Gintaro ansamblis 
su daina. Munis jų dainavimo 
technika .per, daug nerūpi, nes 
laukiame, ką daugiau jie paro
dys. Atsistoja Rasa Lukoševi- 
čiutė- deklamuoti. Mano kaimy
nas P. klastingai laukia, ar ta 
Rasa bus šaunesnė ar prastesnė 
kaipUna, jam jau truputi žino
ma. Rasa ne deklamuoja, bet 
skaito. Gerai, bet šiek tiek pro
fesoriškai. Vis dėlto žinome, kad 
Rasa šauniai rašinėja Montrea- 
lio N. Lietuvoje.

Duetas — Algis Jaugelis ir 
Algis Lapinas su Sekminių ra
geliais kopia į Parnassą. Tai 
daugiau, negu mes iš juodviejų 
laukėme. Juodu pūtė ir trimi
tus, kai reikėjo daugiau triukš
mo. Orkestras su kanklėmis, 
birbynėmis ir tabalais triukšmo 
padarė.

Rasa pranešinėjo. Taip pat ji 
braukė arfą ar dideles kankles. 
Ji nelinkusi programos “rikiuo
ti”. Iš balkono viršūnės matėme 
Kubilą, Malūną ir Kalvelį. Dar 
vikrus ^klounas šokius pagyvino. 
Programos lapelių negavome. 
Spaustuvė susirgo. lapeliai atsi
rado tik po parengimo. Tad ne
galėjome dėmesio atkreipti į 
tabalus ir kitas orkestro gudry-
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žiūrovų, šitaip atsitinka, kai 
scena pavirsta “vienu asmeniu”, 
o salė pavirsta “kitu asmeniu”. 
Aikštėn išėjo taip pat Rasos ge
bėjimas jautriai deklamuoti.

Tenką<labar pripažinti, kad 
Gintaras atlga, lyg jaunesnysis 
Čiurlionio Ansamblio brolis. 
Abu ansambliai mus žavi savo 
liaudies muzika, kuri dar nėra 
tiek iškultivuota, kiek liaudies 
daina.

Lietuvoje prieš porą savaičių 
Tiiirus prof. Jonui Švedui, prdf. 
J. Žilevičius savo nekrologe 
Draugui pažymėjo dėmesio ver
tą pučiamųjų liaudies muzikos 
instrumentų momentą.

Prieš 40 - 50 metų, jam dir
bant Klaipėdos konservatorijo
je, prasidėjo liaudies muzikos 
instrumentų rankiojimas. Jo 
mokinys Švedas tais instrumen
tais susidomėjo. Vėliau Švedas 
turėjo savuosius studentus, ku
rie sprendė pučiamųjų instru
mentų problemą: “Mes sugrai
žėme du vežimus miško medžia
gos, kol suradome medį, kuris 
nuo pūtimo drėgmės nepakeičia 
savo išduodamo tono.” Tatai 
labai svarbu, kad orkestras ga
lėtų darniai pagroti. Nepasaky
ta, ar ši gudrybė senovėje buvo 
žinoma liaudies muzikos instru
mentų meistrams.

Prieš I pas. karą šakių aps
krityje su birbyne po sodybas 
vaikščiodavo senutis Sabastijo- 
nas. Vaikai matydavo, kaip jis 
birbynę valo: išsitraukia iš bir
bynės maža vamzdeli, kuris gali 
rėkti vienas. Jau išvalytas 
vamzdelis įmaunamas į didįjį. 
Jaunieji kaimo samdiniai senu
čiui geidavo sakydami:

—K.levičiau, tu.
Jo pavardė galėjo būti Kolevi- 
čius. Būta neblogo muzikanto. 
Birbynė švelniai tiūliūliuodavo. 
Kaimo moterėlės jį gerbdavo.

Skyriaus sekretorius bič. Ant. 
Luneckas pranešė, kad skyrius 
tik užmigo, bet nenumirė.

Po bičiulių V. Motušio ir M. 
Simokaičio pranešimų apie sky
riaus finansus bič. T. Briskaitis 
pabarė, kad skyrius aukoja ki
toms org - oms, kai lėšų savajai 
spaudai trūksta. Į tai bič. A. 
Kučys pareiškė, kad savajame 
kevale užsidarinėti neleistina. 
Tad nutarta truputį aukoti bent 
ALTai ir Tautos Fondui.

Sekančios -skyriaus valdybos 
pirmininku Išrinktas bič. V. Da- 
linkevičius sau padėjėjais pasik
vietė V. Motušį ir J. Kauną.

Skyriaus revizijos komisijon 
pateko M. Simokaitis, Gr. La
zauskas ir A. Luneckas.

V. Motušis palinkėjo nauja
jai valdybai sudaryti sąrašą tik 
tų narių, kurie moka skyriaus 
mokestį. Vienas bičiulis pasiūlė 
burti jaunimą į Simo Kudirkos 
susivienijimą.

Bič. B. Boreiša, uždarydamas 
susirinkimą, palinkėjo sky
riaus valdybai sėkmės, deri
nant skyriaus drausmės reika
lą su atsargumu.

Jonas Kaunas

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikas. 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersoniene

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 
NOKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio, 
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus 4eidinys. S1.50.

3. A^ Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dall V. Siman* 
fcevieiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMt. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, dpfe paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. KIburo iliustruota, 64

5. 'Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vafnbutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. * Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stąnčikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 doL
'' 7. • Juozas tvatėtas, 4AUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš Jų gyvenimo, svajonių -ir žygiip 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, $1j00.

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.
į. NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.
----- -—-------—---- -------- -------

spalio 31 d., 7 va L vakaro Cleveland Music 'School Settlement 
Smetonos fortepijono rečitalis. * Koncerto prcorama-grynai 

Simfoniniai -Etiudai. KoncsAą rengė
kričio W-dfevia 8 vai. va k. Vytautas 'Sme- 

!, kuriame dabar dėsto vyresnysis Vytauto Antanas
būdamas vos ketvertu metu amžiaus^ p^s savo motiną Tpiamštę• pe- 

tūojau į save atkreipė muzikos žinovu dėmesį, šiuo metu Vytautas fortepiionc sfvdiįas 'įiūnz 
t. kartkartėmis savo skambinime patikrindamas pas žinoma pianistą Leonard Shure. ^šruo-rnefu

ČIKAGOS TRIUKŠMAS
Svečiai iš Montrealio Čikagon 

atvažiavo ne lėktuvu, bet veži
mu !— “pilkuoju ainkiu”. Atva
žiavo iš ten, kur žiema šiurpi 
kaip Sibire, vasara švelni kaip 
Palangoje, vanduo saldus kaip 
pienas, gatvės tylios ir švarios, 
nes dūmai ir triukšmas uždary
tas po žeme. Visi tie svečiai ži
no, kas tai yra jogiška medita
cija ir akrobatika, nes jogos 
cerftrų Montrealyje daugiau 
kaip kitur.
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Pirmieji ateiviai lenkystes miglose
; “Intencija Taworszczistos Bro- 
liszkos Pamaczies szwento Kazi
miero kad parodas polskas ir lie
tu wiszkas Rimskaj Katalikiszkas 
galėtų susrriszt mazgu brolisz- 
kos meyles, kad tam broliszkam 
susyrinkhne ponawotu dalykaj 
įnylaszisdystes, kaip tai; ligo
niu atlankijpas, numyrusiu pa
laidojimas hr turėt apieka ant 
naszliu ir siratū, o apricz tam 
•kad butu zgada, wienibe, brolis- 
ta ir diewpbaimingas apsiejy- 
mas”. ’ ' • j-

: ši ištrauka is Plymouth, Pa., 
1883 metais įsteigtos šv. Kazi- 
įmiero draugijos konstitucijos 
parodo, kokia buvo tautinė pir
mųjų lietuvių ateivių būklė. Lie
tuvių, kaip tokių, vardo niekas 
iš čiabuvių- nė negirdėjo. Gera, 
ųors dar tai, kad lietuviams nuo 
“polaks” atskirti juos “polan- 
deriais” pavadindavo. Pirmaja
me Pensilvanijos lietuvių mai- 
nerių spausdintame dokumente 
“Pittstono Lietuvių Istorija” se
kančiai nusakyti lietuvių vargai:

“...dar ir šiandien seneliai su 
ašaromis prisimena pirmųjų me
tų išeivijos dienas, kuomet ai
riai • akmenimis skaldydavo jų 
galvas arba su panieka stumdy
davo vienas nuo kito, iki paga
liau vargšas lietuvis nuvirsdavo 
kur gatvėj, iš ko airiukai turė
davo daug juoko.t Policija to
kiuose atsitikimuose dažniausiai 
užsimerkdavo, nes ir. patys po- 
licistai kvatodavo iš “polande- 
rių”... -
7; “Vietiniai gyventojai, ypatin
gai airiai, j ateivius žiūrėdavo 
kaip Į kokius laukinius žmones. 
Ne tik airių'vaikai, bet. ir suau
gusieji gatvėse svaidydavo į at
eivius akmenimis”...:
f - Kur turėjo beraščiai, bekalbiai, 
neskaitlingi pirmieji tolimame

- - - .

nesvetingame svetimame kraš
te dingti, prie ko glaustis ir su 
kuo dėtis? Vieninteliai savo da
lia ir bendra “polska wiera” ar
timiausi buvo lenkai ir jų buvo 
daug daugiau, negu lietuvių, be 
to, visi kunigai buvo arba lenkai 
arba sulenkėję lietuviai, kurie 
ne tik lietuvius prie lenkų trau
kė, bet ir piktai barė tuos, kurie 
pirmieji pradėjo savas atskiras 
draugijas ir lietuviškas parapi
jas steigti.

Apie tuos laikus ir sąlygas F. 
J. živatas rašė: “Kokis ten An
tanas Jurgelaitis dar 1883 me
tais rašė “Aušrai”, kad turi su
tverę lietuviškas draugijas ir 
parapijas su kunigais, tačiau ne
sako ar tie kunigai buvo lietu
viai. Juk daug buvo tokių pa
rapijų, kurios tais laikais tu
rėjo lietuviškus kunigus, ale jie 
tarnavo lenkams ir parapijos ta
da buvo lietuvių ir lenkų sykiu, 
taip pat ir draugijos; Juk ge
rai yra žinoma, kas įvyko Ply-. 
mouth, Pa., kur lenkai ir lietu
viai sykiu turėjo parapiją (ku
nigu buvo, rodos, Vamagiris), 
o kas ten atsitiko? Kol lietu
viai tylėjo ir bažnyčios skolas 
mokėjo, viskas buvo gerai. Ale 
kai lietuviai sumanė sutverti sa
vo parapiją, lenkai pasiuto! Ir 
taip toli nuėjo, kad net lietuvių 
kūnus iš kapinių iškasę per tvo
rą išmetė. Panašių atsitikimų 
buvo Hazeltone ir Shehandoah. 
Juk Shenandoah’ryj e yra tide 
ir tiek anekdotų kaip lenkas ku
nigas Lenarkevičius sakydavo 
lietuviams pamokslus lietuviš
kai. Vargonininkas ten buvo lie
tuvis Bačkauskas — geras juok
darys komikas. Jis kunigui pa
rašydavo lietuviškus pamoks
lus ir įrašydavo žodžių, kurie jo
kiu būdu netinka pamokslui. To
kių parapijų ir draugijų buvo 
ne tik 1883, bet ir 1903 metais.

J
 . V lietuviams reikalinga literatūra
. ' Kiekvienas lietuvis, kuriam rnpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti. su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia .suminėtas, knygas galima užsisakyti Naujienose.

gludas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs, duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose.

Kainuoja pę 4 doL tomas. Juose yra 517 psL
T. N. Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos, pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 

' dąrbiautojų ir tiltų: statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 15k psl., kaipa 3 doL ;. ’jųrpl* Gti<ui&^AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol Ap- 

J rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 
| .rių ^lgėąys .tragiškose ^dienose. / . . -
ii iGRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi-

. minimai/paraĮjdi.ramiuLklasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
viu dalią. Aprašymo- būdas ir-stilius- prilygsta gerinusiems garsiosios

. rašytojos Pearl/Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai-
| nuoja 8-dpl. ; A "7 7 7

luotas K* pači nikis, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą-nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
lose, Vokietijojfe.7 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

A AudėnM, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL, $4,00.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias

• kalbas girdėjo ir ką jai žmenės pasakė. 95 psL, $1,00.- Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

’ ; D. Kuraiti*,. KELIONE 1 ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei ' 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

7 v; MacIGna*, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultti-

I rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
Komunizmas yra- žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo

kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS,
■ 52 psl., $1,00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunanti

I
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atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

Pirmoji byla dėl bažnyčios
Lenkai stengėsi lietuvius iš

naudoti, lietuviai nepasiduoti, ir 
taip tarpe šių dviejų, vienos 
“vieros” tautybių karštėjo ko
va, kurioje lietuviai vis labiau 
pradėjo tautiškai susiprasti. Tos 
kovos ir tautinio susipratimo pa
vyzdžiu galima imti Plymouth, 
Pa., 1889 metais, kur sulenkėjęs 
klebonas kun. Varnagiris metė 
kunigystę ir jo vieton vyskupas 
paskyrė žinomąjį karštą lietu
vį patriotą kun. Aleks. Burbą. 
Kaip J. Žilinskas (kun. Jonas 
Žilius, vėliau buvęs Uetuvos 
konsulas Klaipėdoje) savo “Lie
tuviai Amerikoje” rašė:

“Vyskupas kunigui Burbai įsa
kė pamokslus sakyti pramainu 
lenkų ir lietuvių kalbomis, bet 
pirmąjį sekmadienį jam perskai
čius evangeliją lietuvių kalba, 
lenkai iš bažnyčios išbruzdėjo 
laukan ir kai kurie jų, nuėję, už
rakino kunigui klebonijos duris, 
sakydami, kad jie litvino kunigo 
nenori. Kunigas Burba buvo pri
verstas apsigyventi privačiuose 
namuose. Per tris savaites ne
nusisekus jam lenkus su lietu
viais sutaikinti, jis kreipėsi į 
vyskupą; bet vyskupui užsispy
rusių lenkų taikymas negeriau 
sekėsi. Panorėjus jam kunigą 
klebonijon įleisti, lenkai su šau
tuvais atsistojo duryse ir lan
guose ir rėkė, kad prie jų nesi
artintų, nes jie užmušią. šitaip 
dalykams virtus, vyskupas ne
norėdamas matyti skandalą iš
kylant, leido lietuviams nuo len
kų skirtis prisakydamas, kad lie
tuviams atmokėtų bent §2,000 
dalybų. Lenkams tų pinigų lie
tuviams neatmokant, lietuviai 
nutarė nors kelis daiktus iš len
kams (paliekamos) bažnyčios 
persinesti į savą — ką jie ir pa
darė. Jie paėmė monstranciją, 
kieliką. ir keturis arnotus. Iš to 
paskui kilo skandališka lenkų su 
lietuviais byla.

“Teismas paimtus dalykus 
pripažino lietuviams ir kerštai 
tuomi pasibaigė. Bet už kokio 
mėnesio po persiskyrimui su 
lenkais vienam lietuviui mirė 
dvi dukrelės Elziutė ir Magdutė. 
Lietuviai turėjo savo bažnyčią, 
bet kapinių ne. Numirėlius rei
kėjo laidoti lenkų kapinėse, už 
kurias lietuviai buvo sumokėję 
lygiai su lenkais. Lenkai vie
nok lietuviams laidoti savo ka
pinių nedavė. Tąsyk kunigas 
(Burba),, nežinodamas kas da
ryti, paliepė kapinių užraktį at
plėšti ir numirėlius palaidoti. 
Lietuviams tų dviejų mergaičių 
kūnelius palaidojus, lenkų gau
ja atėjusi duobeles atkasė, kars
telius išėmė laukan ir kuolais 
sudaužę iškėlė už tvoros”...

Apie tą laiką vienas anksty
bųjų Amerikos lietuvių veikėjų 
Pijus Paseckas “Lietuviškojo 
Balso” parėmimui 1886 m. ba
landžio 17 d. surengtame paren
gime pasakė sekančius istorinius 
žodžius:

“Neesmi užmuštas (suprask 
— aklas) patriotas, bet be vie
nybės kito kelio aš nematau. To
dėl visiems lietuviams, kaip Su
vienytų Amerikos Valstijų, taip 
ir Anglijos sakau — vienyki- 
mės”... Čia mūsų yra — sakė 
jis — į 50 tūkstančių, bet mes 
išsisklaidę nieko nežeriklinam, o 
kad susirinktume krūvon, kad 
žinotumėm, kur kas gyvena ir 
kiek mūsų yra, tai lengva būtų 
pastatyti palocius ir mokslines”.

Tai buvo šūkis Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoj steigti, žo
dis stojosi kūnu, kuriam pagim-

Povilas P. Dargi*, SLA prezidentas, kalba Detroito Susivienijimo Lietuviu Amerikoje veikėjams ir svečiams, 
suėjusiems paminėti pačio SLA ir vietos kuopos sukaktį. Paveiksle matome SLA ir lietuviško visuomeninio 

/J gyvenimo darbuotojus.

DETROIT, MICH.
Trumpos žinutės

—Detroito L. B. apylinkės val
dyba gruodžio 12-19 dienomis 
Lietuvių namuose ruošia Vito 
Remeikia iš Montrealio paveiks
lų parodą. Visuomenė kviečia
ma atsilankyti.

— Detroito lituanistinės mo
kyklos Tėvų Komitetas gruo
džio 19 dieną ruošia Kalėdų eg
lutę su turininga vaikams pri
taikinta programa. Bus pravar
tu pažiūrėti ir suaugusiems.

— Kaimyninio Windsoro mer
gaičių kvartetas gražiai reko- 
menduojasi, kur tiktai pasiro
do. Su dideliu pasisekimu atli
ko programr Kanados Lietuvių 
dienoje spalio 9 ir 10 dienomis 
St. Catherines.. Kvartetą suda
ro Aldona Tautkevičiutė, Nijolė 
Giedriūnaitė, Rūta čerskutė ir 
Dana Karulytė. Akordeonistas 
Antanas Čerskuš, kvarteto va
dovė Valė Tautkevičienė.

— šv. Petro parapijos 50 me
tų jubiliejus su bažnytinėmis 
pamaldomis, banketu ir menine 
dalimi spalio 24 d. Lietuvių na
muose praėjo gerai. Minėjimą 
banketą atidarė ir trumpą svei
kinimo žodį tarė Helen Mallen. 
Banketo programai pravesti pa
kvietė Eduardą Alkevičių.

Jubiliejinės sukakties proga 
sveikino viskupas Vincentas 
Brizgys, kun. Walteris Stanevi
čius, kun. Kazimieras Simaitis, 
kun. Babonas ir bažnyčių komi
tetų atstovai. Meninę programą 
atliko: solo Danutė Petronienė, 
akomp. Stasys Sližys ir iš Kana
dos — Londono mergaičių kvar
tetas “Rasa”. Solistė D. Petro-

nienė pasirodė scenoje pirmą 
kartą. Reikia pasakyti, kad ga
na gerai atliko savo rolę, tik gai
la, kad mažai kas beklausė. Sa
lėje publika ūžė kaip bitės avi
lyje. Mat, nuo stipresnės jai bu
vo linksma. Kai dainavo Lon
dono mergaičių kvartetas, jau 
niekas nebeklausė.

Prisiminė man A. Nako SLA 
200 kp. 50 metų jubiliejaus ap
rašymas. Ten pasakyta, kad 
panašiose iškilmėse pirma būna 
vaišės ir kalbos. Gaila, kad A. 
Nakas nebuvo šv. Petro parapi
jos minėjime, — būtų pamatęs 
ir Įsitikinęs, kad meninę progra
mą pravesti galima tik pačioje 
pradžioje.

— š. m. spalio mėn. 31 dieną 
Įvyko velionio kun. prelato Kru
pavičiaus paminėjimas Lietuvių 
namuose. Minėjimas praėjo nuo
taikingai. Paskaitą skaitė krikš
čionių demokratų lyderis iš Cle- 
velando, Kasiulaitis. Meninę da
lį atliko Pranas Zaranka su duk
rele. Minėjimą suruošė Detroi
to krikščionių ..Demokratų Sky
riaus Valdyba A. Miežis

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

.7 " -------------

Savo naminę vaistyi spintelę reikia 
nepaprastai svariai ir tvarkingai ui- 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkūtes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidy, nes va i st v su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, koki y valstę trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIš’Ji lAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! 1

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_ $3.00
Minkštais viršeliais tik S2.3C

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik$1.50

- r- Galima taip .pat užsisakyti paštu, itsiuntu* čeki - 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.

Raginkite sava apylinkę 
augti = taupykite! w ■

dyti, užauginti ir tvirtu lietuvių 
vienytoju padaryti geriausieji 
lietuviai patriotai visas pastan
gas padėjo. Kaip į savistovų, 
nepriklausomą visų lietuvių su
sivienijimą ir savų lietuviškų 
įstaigų steigimą pažiūrėjo lietu
viams tuomet vadovavę kunigai, 
bus aišku iš šių dviejų ištraukų:

“Kunigas čižauskas, kviesda
mas visus lietuvius jungtis, 
“Vienybėje Lietuvivininkų rašė: 
“Wisoks narodas žinosi apie sa- 
wo narodowasti, o mes kaip awe- 
les wilko iszsklaiditos po Ame
rika... Turim tarp sawes isz- 
mintingus wirus, padarikit tarp 
sawes draugistes broliszkos pa
maczies, arba wisoj Pennsylva- 
nijoj uždekite banka lietuvisz- 
ka. Ruoszkite, brolei, ale be 
strioko, su uwoga... Szenado- 
ris, kaip Stalica Lietuvos, tu
rėtų pradėti... ’ O kunigas Var
nagiris tuo pačiu metu apie lie
tuvių Shenandoah (šenajpryje) 
šaukiamą susivažiavimą toje pa
čioje Vien. Liet, šitaip pamoks
lavo:

“Jus, ką mažu katras rengė
tės 15 d. pjucio waziuot in Sze- 
nadori ant Wytauto Sorkiaus 
(cirko), waiiuokit welyk atlikti 
spawiedni, ba dabar jubilieju- 
szai užstojo, glauskitės in drau
gyste Diewo, o ne in draugyste 
szetono”. J. Pr.

(b. <0

Taupyme Indillal 
Apdrausti Iki $20J»0.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

NIV

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.

-777>7**

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

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

------- :-------- ---- —
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Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos pirmi
ninkas p. Stasys Barzdukas 
nepatenkintas Tabor Farmoje 
sušauktu Amerikos lietuvių 
spaudos ir radijo atstovų pasi
tarimu svarbesniais lietuviško 
visuomeninio gyvenimo klau
simais.

PLB centro valdybos sušauk 
tas pasitarimas neišėjo toks, 
kokio frontininkai būtų pagei
davę. Pačiame pasitarime p. 
Barzdukui teko gana ilgai aiš
kintis dėl vienų užuominų, o 
apie kitas jis nutylėjo. Pasita
rime jis galėjo tai padaryti, bet 
bendraminčiams jis Jnegalėjo 
tylėti. Jis nutarė parašyti jiems 
Pro Memoria ir viską išdėstyti/

Vienas frontininkas, suabe
jojęs dabartinių frontininkų

isritj, ir 1971. VIII. 24 jau pa
rašiau: “Beveik visi su kuriais 
savo kelionėse susitikau, pa
sigenda Bendruomenės — 
Spaudos — Radijo Dienos rei
kalais akcijos ir informacijos. 
Pvz.: a) kas pakviesti klausi
mų referentais, b) kokiomis 
sąlygomis Tabor Farmoje sve
čiai priimami ir kt. Kai trūks
ta viešumos, negalimas nė di
desnis susidomėjimas”. Taip 
pat su dr. Butkum kalbėjau 
telefonu, ir susitarėm, kad jis 
platesnį informaejinį praneši
mą spaudai duos. Netrukus jis 
iš tikrųjų laikraščiuose pasi
rodė. Buvo paskelbtos kai ku 
rios pavardės, nors su prane
šėjais ir nebuvo iš anksto susi
tarta. Vėliau mane pasiekė 
priekaištai, kad blefuojama.

vės vitriną.

Meškos patarnavimas Bendruomenei
Šių metų rugsėjo 18 ir 19 dienomis Tabor Farmoje 

vykęs pasitarimas sukėlė daug ginčų ir komentarų. Kon
ferencijos dalyviams buvo aišku, kad vyko trintis tarp 
šiandieninių Bendruomenės valdovų. Pasitarime bandy
ta tos trinties priežastis išaiškinti, bet nepavyko.

Pasitarime nedalyvavo JAV LB vadovybė ir fronti
ninkų kontroliuojamos spaudos atstovai. Tabor Farmon 
atvažiavo Kanados Lietuvių Bendruomenės vadovybė, 
bet nepasirodė amerikiečiai. JAV LB vadovybė išsiunti
nėjo instrukcijas apylinkių pareigūnams, kuriose buvo 
įsakoma vykti į spaudos ir radijo atstovų pasitarimą, bet 
paskutiniu metu tas įsakymas buvęs atšauktas.

Pasitarimo pertraukomis pakuždomis buvo pasako
jama, kad trinties priežastimi buvęs PLB vicepirminin
kas Dr. A. Butkus. Jo elgsena tiek supykinusi frontinin
kus, kad spaudos konferencijoje jie visai nenorėjo jo 
matyti, o apie jo siūlomas mintis ir klausyti nenorėjo. 
Dr. Butkus spaudos pasitarimą vis dėlto suorganizavo 
ir savo referatą joje paskaitė. Skaitė paruoštus refera
tus ir kiti paskaitininkai.

Pasitarimą jis pravedė pavyzdingai. PLB • centro

politine išmintimi ir Naujie
nose neįžiūrėjęs nieko nelie
tuviško, atsiuntė mums vieną 
kopiją ir paprašė supažindinti 
Amerikos lietuvius su fronti
ninkų vedamu darbu.

Pradžioje p. Barzdukas kal
ba apie PLB centro valdybos 
tuo reikalu padarytus nutari
mus ir užsimena apie ruošia
mą jaunimo kongresą, o vė
liau šitaip savuosius informuo 
ja apie Tabor Farmoje vykusį 
spaudos ir radijo atstovų pasi
tarimą:

“Tabor Farma vis buvo gau
biama tylos, nors dienos rei
kalu raštai buvo išsiųsti. No
rom nenorom reikėjo brautis 
į dr. Butkaus savarankiškumo

Tačiau pats pranešimas buvo 
naudingas, nes atnešė norimo 
aiškumo.

Tačiau nuotaikos vėl susi
drumstė, kai rugsėjo 10 idenos 
“Dirvoje” buvo įdėtas antrasis 
dr. Butkaus straipsnis “Tarp- 
organizacinės veiklos reikalu’’. 
Šiam straipsniui buvo būdingi 
du bruožai. Tai Bendruome
nės veikėjų surūšiavimas. Vie
ni parodyti labai geri, kiti — 
tik popieriniai. Pakartota sis
teminga jų diskriminacija, va
dinant juos “suokalbininkai” 
ir kt. Antra, atiduota pirme 
nybė Altui: atstovai LB Tary- 
bon renkami netobulai, o “iš
eivijos sąlygase teigiama sa- 
vvbė vra atstovavimas”, šiuo

Dr. Butkų, panorėjusį savarankiškai konferenciją tvar
kyti- . ;

Kaltas ne Dr. Butkus, mūsų nuomone, bet kaltas 
yra frontininkų užsispyrimas visomis priemonėmis pri
mesti savo valią. Frontininkų įsitikinimas, kad tiktai jie

valdyba norėjo užgirsti atvykusiųjų nuomones įvairiais !įurį raį-^ į išmintį, kad tiktai jie gali diktuoti kitiems, 
klausimais ir ja& užgirdo. Ji užgirdo ir tokių minčių, ku- pats pavojingiausias visame lietuviškame visuome-
rios jai nelipo prie širdies. PLB pirmininkui keliais at
vejais teko aiškintis, bet pageidaujamos aiškumos tie 
paaiškinimai neįnešė. Ponas Barzdukas blogai jautėsi, 
kad konferencijoje jam teko aiškintis. Jis taip pat jau
tė, kad jo aiškinimas suvažiavusiųjų neįtikino. Spaudos 
atstovai savo įspūdžius aprašė ir atspausdino pagrindi
nius referatus, bet Bendruomenėje dirbantiems fronti
ninkams nuotaikos susidarė nepalankios. Stasys Barz
dukas turėjo aiškintis savo grupės- draugams. Pasitari
me jis galėjo nutylėti arba visiškai nesiaiškinti, bet savo 
partijos draugams jis turėjo išdėstyti “tikras priežas
tis”. Šių metų spalio 2 dieną jis paruošė Pro Memoria ir 
išsiuntinėjo visiems veiklesniems frontininkams. Kon
ferencijos dalyviams jis galėjo būti santūrus, bet savo 
grupės nariams jis turi būti atviras.

Pasiaiškinimo pabaigoje jis prisiima atsakomybę ir 
pripažįsta, kad pasitarimas Bendruomenei atlikęs “meš- tinamas Dr. Butkus, 
kos patarnavimą”. PLB pirmininkas prisipažįsta prie . 
neapdairumo, bet jis vis dėlto tikru kaltininku skelbia ginsime.

pat metu,. rugsėjo 12, man pa
skambino p. Valdas Adamkus. 
Ten nuotaikos, kad Bendruo
menės — Spaudos — Radijo 
diena neįvyksta, nes 1) į ją 
nevykstą patys referentai (mi
nėjo p. J. Stempužį, p. P. Pet
rulį ir kt.), 2) visaip rūšiuo
jami bei sistemingai diskrimi
nuojami Bendruomenės veikė
jai nematą prasmės dalyvauti, 
3. Tabor Farma apie dieną 
negaunanti jokių duomenų, 
tad negalinti tvarkytis su pa
tarnautojais, . su maistu ir kt. 
Dr. Butkui apie visą tą pat rug
sėjo 12 dieną pranešiau raštu.

Taip pat iš JAV LB Tarybos 
Prezidiumo atėjo žodinis pa
geidavimas Tabor Farmos die
ną atšaukti, nes daug kas ne
aišku: neišryškėję svarstomie
ji klausimai, nepranešami jų 
referentai, nesitariama su at
sakingaisiais pareigūnais, nors 
girdimi gandai, jog ruošiama
si JAV LB “reformai”, ir k t. 
Girdi, ar esanti kokia nors pras 
mė dalyvauti šitaip chaotiškai 
rengiamoje Bendruomenės — 
Spaudos — Radijo dienoje? 
“Drauge” buvo įdėtas veda
masis straipsnis, taip pat kri
tiškai vertinąs šitaip rengiamą 
dieną.

Bet Bendroumenės — Spau
dos — Radijo dienos atšauk
ti aš nesutikau. Būtume dar 
ryškiau parodę savo nesusi- 
klausyma. Dr. Butkus skelbė

I įsiregistravusius da- 
, vis tiek 

“meš
kos patarnavimas”. Pavarty
kim “Naujienas” bei kt. laik
raščius — ir patys matysim. 
Išvada: kas kolektyvo vardu 
daroma, tai turi spręsti pats 
kolektyvas. PLB v-bos pirmi- 
ininkas čia turėjo būti apdai
resnis ir griežtesnis”.

niniame gyvenime. Toks jų užsispyrimas jau smarkiai 
pažeidė normalią lietuviško gyvenimo raidą. Jie gero
kai apardė lietuvių krikščionių demokratų judėjimą, jie 
dabar tuos pačius metodus vartoja prieš kitas lietuvių 
politines grupes. Jų rinkti atstovai skelbia, kad tų gru
pių nėra, kad jos nieko neatstovauja.

Mums atrodo, kad toks įsitikinimas yra pats didžiau
sias meškos patarnavimas Lietuvių Bendruomenei. Pa
tikėję savo išmintimi, jie atstumia kiekvieną truputį ki
taip galvojantį lietuvį. Nuoširdesnio bendruomenininko, ^iTlS 
negu Dr. Butkus, vargu jie ras. Jis’ dienomis ir naktimis |iyVius. Iš kita/pusės, 
dirbo Bendruomenei. Toks didelis atsidavimas paken- atliktas Bendruomenei 
kė jo sveikatai ir skriaudė šeimą. Bet Dr. Butkus turės 
ęiti tuo pačiu keliu, kuriuo nuėjo visi kiti jauni žmonės, 
susižavėję Bendruomenės idėjomis, bet drįsę nepaklus
ti frontininkų. Jie bus apkaltinti, kaip šiandien yra kai-

Šitokiais metodais Lietuvių Bendruomenės neišau-

J. VLKS.
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Kanados istorinis
JAV savaime iškilo kitų tau

tybių padėties klausimas. JAV 
būta palinkimo visas šioje šalyje 
įsikūrusias tautybes suvirškin
ti, tai yra įbrukti joms anglų 
kalbą vieton savo gimtosios ir 
kartu paveikti tokius atėjūnus 
taip, kad jie jaustųsi sudarą ar 
sukurią kitą naują tautą. Deja,, 
ilgainiui šis polinkis susidūrė 
su sunkumais. JAV yra šalis, ap
gyventa ne vien tik įvairių tau
tų, -bet ir rasių ne vienodos odos’ 
spalvos ir su skirtingais papro- 
čiaisį kurie nepasiduoda išgyven
dinimui. Tad savaime ir čia pa
skutiniais metais iškilo tauty-- 
bių likimo klausimas.

Kanadoje šis reikalas anks
čiau pasireiškė ir gal lengvesne, 
geresne ir palankesne forma. Ten 
kai kurios tautybės gyvena kom
paktinėj masėj, nėra išmėtytos 
atskiromis šeimomis po visą Ka
nadą. Tai tautų- suvirškinimas 
ten sunkesnis, juo labiau turint 
galvoje prancūzus, taip pat at
sikėlusius, bet užėmusius dides
nį žemės plotą. • Dabar tas klau
simas Kanadoje svarstomas ir 
rūpinamasi, kaip visus valsty
bės reikalus suderinti'su atski
rų tautų problemomis, pro
blemomis išsaugoti etnines gru
pes. “Tėviškės žiburiai” Nr. 42 
straipsnyje. Istorinis požiūris 
štai ką rašo:

“Iš turimų duomenU matyti, 
kad vyriausybė yra pasiryžusi 
savo nusistatymą vykdyti gana 
plačiu mastu. Jau duotos in
strukcijos visom valdžios agen
tūrom atkreipti dėmesį- į- etnines 
grupes. Be to, pastarųjų kyląs 
spaudimas nebeleis vyriausybei 
apsnūsti. Ir juo aktyvesnės bus 
tautinės grupės, juo daugiau pa-

KITI RAŠO
posūkis tautinių grupių link 

rainos’ ir pripažinimo gaus iš vy-
riausybės bei visuomenės. Tai, 
galima sakyti, tautinių grupių 
atbudimo metas.- Iki šiol prak
tiniame gyvenime daugelis čia- 
gimių bandė išeiti iš savo tau
tinių grupių ir asimiliuotis su 
anglais ar prancūzais. Vieniems 
šis pabėgimas buvo daugiau, ki
tiems mažiau sėkmingas, bet nė 
vienas netapo anglu ar prancūzu. 
Kad ir gerai mokėdami jų kalbas, 
prie jų nepritapo ir nevienas grį
žo į savąsias grupes, kuriom, sa
vo prigimtimi priklauso. Dabar, 
kai Kanados vyriausybė oficia
liai pripažino tautinėm grupėm 
bei jų kultūrom prideramą vie
tą, nebebus pagrindo bėgti nuo 
savųjų.

Ir lietuvių’ Šeimom, sergan- 
čiom angliškom vilionėm, sie
kiant karjeros' ir pan., reikia at
sisakyti klaidingos laikysenos ir 
savo vaikus nuo mažens įtvir
tinti savoje lietuvių -visuomenė
je. ^Juk niekas nekliudo būti lie-- 
tuvrn ir kanadiečiu arba ameri
kiečių, i. y.- Kanados ar JAVrių 
piliečiu."'

Tik nesąmoningos šeimos, ne
va norėdamos savo vaikams pa
lengvinti suamerikėjimą ar su- 
kanadėjimą, pradeda švebel
džiuoti angliškai. Neužmirškim 
vieno dalyko: angliškai vaikai 
visur išmoks, bet be šeimos pa
galbos neišmoks lietuviškai.

šiuo tautinių grupių atbudi
mo metu reikia atbusti ir tiems 
lietuviamsr kurie buvo nutolę.”

SKAITYK- ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA geriausias;
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

ZIGMAS JONYNAS

GYVENIMO KELIAIS
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Pulkas bastėsi Vokietijos pasieniu nuo 
Augustavo ligi pat Varšuvos. Mokėjau lie
tuvių,rusų, lenkų ir vokiečių kalbas. Pul
ko vadas, generolas majoras kunigaikštis 
Melikovas ,paskyrė mane tarnybiniu 
ordinancu — pasiuntiniu. Taip ir slin
ko karinės dienos. 1916 m. mūsų pulką 
permetė į Latviją ties Ryga. Prie Varšu
vos rusų kariuomenė turėjo didelių nuos
tolių žuvusiais ir sužeistais. Y’pač trūko 
pėstininkams karininkų. Man ir dar vie
nam aspirantui (volnoopred) Kononevui 
pasiūlė pereiti į pėstininkus ir iš karto ka
rininko — poručiko laipsnį. Atsisakiau. 
Kononevas sutiko ir išėjo karininkauti pės
tininkuose. 1917 m. Sename Novgorode 
sutikau tą patį Kononevą kapitono laips
nyje, bet su amputuota žemiau kelio koja. 
Verkė žmogus, kaip nuplaktas, aimanuo
damas: kur aš dabar dingsiu... Bolševi
kai laikė mūsų pulką nepatikimu ir vėliau 
išskirstė...

1917 m. vasario pabaigoje ir kovo pra
džioje prasidėjo Petrapily revoliucija. Nu
vertė caro valdžią. Mūsų pulkas tada sto
vėjo Majorengofe prie Rygos. Gavom įsa
kymą jot Rygon tvarkos palaikyti. Atsira
do klaikus momentas. Karininkai susirū
pino. Tai buvo pirmasis įsakymas minis- 
terio Gučkovo parašu. Jis panaikino ka
reivių sveikinimus karininkams ir net ge

nerolams. Prasidėjo kariuomenės dezor
ganizacija. Įsakymas pulke gautas, bet 
kurį laiką nevykdytas, paslėptas.; Nujojom 
Rygon. Kareiviams įsakyta jodinėti po du 
didesnėmis gatvėmis ir pamačius kur nors 
didesnį žmonių susibūrimą pranešti pulko 
štabui.

Štai grįžta iš miesto, atlikęs tarnybą, 
puskarininkis Levičiavas su raudonu raiš
čiu prie krūtinės... Jis jodinėjo ant vo
kiečių arklio, kurį įsigijo mūšių pradžioje 
prie Grajavo nušovęs vokietį kareivį. Pul
ko štabo kieme jį pasitiko pulk. Engelgar- 
tas ir pakeltu balsu barė už prisisegimą 
raudono raiščio. Levičiavas pulkininkui 
atsikalbinėjo, nurodinėdamas, kad mies
te visi tiek kariai, tiek civiliai vaikščioja 
su raudonais bantais. Į trukšmą prisirin
ko pilnas kiemas kareivių. Pamatė pulko 
adjutantas ir iššaukė kaž kur pasišalinusį 
pulko vadą gen. Malikovą. Tuoj atvyko. 
Priėjo prie kareivių apsupto pulk. Engel- 
garto, ramiai išklausė jo pranešimą ir 
Levičiavo pasiaiškinimą. Visiems karei
viams girdint įsakė pulk. Engelgartui per 
24 valandas pasišalinti iš pulko. Daugiau 
šio pulkininko neteko matyti.

Kai po revoliucijos įvedė karinių vir
šininkų rinkimus (tą didžiausią nesąmo
nę). tris kartus kareivių ir karininkų bal
sų dauguma pulko vadu buvo išrinktas 
tas pats gen. Melikovas, bet jis nebuvo 
vyriausybės patvirtintas. Tik ketvirtąjį 
kartą balsavimuose pulko vadu buvo iš
rinktas raštininkas Feodorovas, o jo pa
dėjėju tas pats gen. Malikovas, kuris iš 

tikrųjų pulkui vadovavo... Visas pulkas 
jį mylėjo. Ligi pat pulko likvidacijos jis 
dėvėjo pilną generolo uniformą. Jeigu 
kartais išeidavo kur į miestą, tai jį iš tolo 
lydėdavo du pulko parinkti kariai, kad 
nebūtų kur užgautas pakrikusių kareivių, 
kaip nors pažemintas, pvz., spiaudymu į 
veidą ar panašiai. Toki pasityčiojimai iš 
karininkų dažnai pasitaikydavo. Kai pul-- 
ką išskirstė (jau prie bolševikų valdžios) 
Senajame Novgorode, tai gen. Malikovas 
su ašaromis akyse atsisveikino kiekvieną 
kareivį, paspausdamas ranką...

LIETUVIŲ KARINIAI DALINIAI

Po caro valdžios nuvertimo, tautinių 
mažumų kariai pradėjo organizuotis. Ne
atsiliko ir lietuviai. Pasirodė, kad Suo
mių dragūnų pulke buvo net 70 lietuvių. 
Jie mane išrinko atstovu į dvyliktos armi
jos lietuvių karių suvažiavimą Rygoje. 
Suvažiavimas nutarė išrinkti 12 armijos 
lietuvių karių pildomąjį komitetą, jam 
pavedė surinkti visus šios armijos lietu
vius karius ir įsteigti lietuvių karinį dali
nį. Komitetan išrinkti: pirmininku Ladas 
Natkevičius, sekretorium Zigmas Jony
nas, nariais Raimondas Liormanas, An
tanas Juozapavičius, Juozas Giedraitis, 
Petras Gužas, Juozas Mikuckis, Kazys Ši
monis ir Stfisyš Staselis: Vėliau komitetan 
kooptuotas Juozas Saurusevičius. Ryšiams 
palaikyti su lietuviais kariais įvairiuose 
daliniuose leidome šapirografu spausdi
namą laikrštėlį “12 Armijos Karpilkorno 
(karių pildomojo k-to) žinias”. Jį para

šydavau savo ranka, šis laikraštėlis vė
liau išsivystė į spausdintą laikraštį “Lais
vą Žodį”.

Besikuriant tautiniams daliniams, kilo 
reikalas suorganizuoti visus Rusijos ka
riuomenės lietuvius, šiuo reikalu Petra
pilyje sušaukėm visos Rusijos lietuvių 
karių atstovų suvažiavimą. Tada Petra
pily vyko ir garsusis 1917 m. Petrapilio 
Seimas, kuris net iki pat šių dienų vis dar 
linksniuojamas spaudos puslapiuose, yp3^ 
dėl karių įteikimo Lietuvos vėliavos kai- 

I riajam sparnui. Dėl to užsigavo krikščio
nys demokratai, tautos pažanga ir nepar
tiniai, kurie drauge sudarė mažą Seimo 
daugumą, bet atskilus nuo jų daliai ne
partinių, dešinysis sparnas Seime pasiliko 
mažumoje.

Lietuvių karių suvažiavimas išrinko 
centrinį komitetą — Petrapilio centrinį lie
tuvių karių komitetą. Komiteto pirmininku 
išrinktas J. M. Laurinaitis, sekretorium 
— Z. Jonynas, nariais — Ladas Natkevi
čius, Aleksandras Žilinskas, Jurgis Eliso
nas, Jonas Byla ir kiti. Rusijoje demokra
tiniu keliu išrinko Steigiamąjį Seimą. Bol
ševikai pravedė tik 25 proc. visų atstovų. 
Jie karine jėga St Seimą išvaikė. Teko 
likviduotis ir Petrapilio centriniam lietu
vių karių komitetui.

Pasilikęs Petrapilyje Centr. Karių K-to 
sekretorius buvęs mano pulko karys Juo
zas Mikuckis suorganizavo atskirų lietuvių 
karių batalioną, jį aprūpino virtuvėmis ir 
net ginklais, mėgino ginkluoti grįžti į Lie
tuvą. Žygis liūdnai pasibaigė. Vokiečiai 

lietuvius nuginklavo ir patalpino belais
vių stovykloj. -Tolimesnio jų likimo neži
nau.

KELIAS ATGAL...

Perėjau tarnauti į Petrapilio Centrinį ko- 
' mitetą pabėgėliams šelpti/ Rašiau mašinė
le rusišku šriftu. Dirbau iki 1918 m. ru- 
deW, kada ir Šis komitetas rusų bolševikų 
buvo likviduotas.

’ ' 1918 m. antroje pusėje prasidėjo masi
nis pabėgėlių grįžimas į Lietuvą. Susirgau 
dėmėtąja šiltine. Petrapilyje pasitaikyda
vo susirgimų ir cholera. Buvau jaunas, 
vos 28 metų vyras. Džiaugiausi gera svei
kata. Turėjau susitaupęs pinigų. Siautė 
badas. Petrapily žmonės mirdavo iš ba
do stačiai gatvėse... Už pasakiškas kainas 
iš spekuliantų galėdavome nusipirkti mais 
to. Gaudydami pelną, maistą veždavo 
traukiniais net iš tolimojo Sibiro. Tikėjau* 
kW savo stipriu organizmu ir šį kartą nu* 
galėsiu šiltinę. Tad man pasisekė. Tačiau 
šį kartą šiltinė mane sunkiau prigriebė... 
Pasikviečiau iš Jurbarko kilusį dr. Rabi- 
navičių. Mane apžiūrėjęs gydytojas pareiš
kė:

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį
“NAUJIENAS" 

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BAUUNAS 
AKIU, AUSŲ, MOSIM 

IR GSRKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 W.<63«I STREET 
Ofiso lelef^ PRospoct 8-3229 
Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076

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

Rsx. nL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
4449 So. Pulaskj Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
Tolef.; PRospect 8-1717

DR S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną .po pietų 1-3: vak, 7-8 
tiktai antradū>niai; jj penktadieniais. 
Trečiad. ir sekma d. ofisas uždarytas.

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: Republic 7-7868

DR.CIC 30BEL1S
IR

DR. 8. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 695-0533

Fox Volley Medical Cantor 
860 'Summit St.

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISIMAS
■ AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Šių mietų spalio 31 dieną į 
•šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes susirinko tūkstantinė mi
nia prisiminti dr pagerbti savo 
brangiuosius asmenis, laiko 
sąvartoje amžinybėn išėjusius. 
Šias gražias iškilmes organi
zavo LB Komitetas pasaulie
čių teisėms apsaugoti Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse ir šių 
kapinių Sklypų savininkų 
draugija, talkinant Lietuvių 
Bendruomenės Brighton Parko 
apylinkei.

Diena buvo nuostabiai gra
ži. Lengvas vėjelis draikė šia
me amžinojo poilsio mieste 
nukritusius, pageltusius lapus. 
Žmonės dar prieš dvyliktą va
landą rinkosi tylūs ir susimąs
tę prie paminklo Steigėjams 
šių kapinių atminti, senoje 
kapinių dalyje.

Amžinybėn išėjusių pager
bimo apeigas pradėjo LB Brigh 
ton Parko apylinkės pirminin
kas Juozas Šlajus, priminda
mas gyvųjų su mirusiais ben
dravimo esmę, kaip reikšmin
gą tikėjimo (dalyką kiekvie
nam tikinčiam, Jis ir pravedė 
visas pagerbimo apeigas.

Šv. Antano lietuvių parapi
jos gerb. kun. klebonas Stan
kevičius iš Cicero atkalbėjo ati-

tinkamas mirusiųjų pagerbi
mui maldas. Malonu pažymė
ti, kad šis klebonas, čia gi
męs ir augęs, bet visa širdimi 
puoselėja lietuvybę šioje para
pijoje ir budi lietuvių tautinių 
ir religinių tradicijų išsaugoji
me.

Pasauliečių komiteto pir
mininkas Algois Regis kiek il
gesniame žodyje išryškino lie
tuvių tikinčiųjų pagarbą savo 
įnirusiems, pažymėdamas, kad 
mirtis jungia kartas, per mir
tį ryškėja lietuvių tautos dva
sinės savybės. Per mirtį gims
ta pačios didžiausios idėjos. 
Kristaus mirtis įžiebė krikščio
nybę pasaulyje, Savanorių 
mirtis lietuvių tautai atnešė 
laisvę ir nepriklausomybę, par 
tizanų mirtis ir jų kraujo auka 
įgalino tautos laisvės nepalau
žiamą troškimą ir tikėjimą. 
Taigi maldoje susikaupdami 
ir atmindami mirusius, drau
ge iš naujo ryžtamės gyventi 
tų žmonių idėjomis ir vykdyti 
jų valią.

Po pasauliečių žodžio, prie 
paminklo Kapinių Steigėjams 
visuomenės vardu vainiką 'pa
dėjo LB Pasauliečių komiteto 
vykd. vicepirmininkas Kazys 
Barzdukas ir Sklypų savinin
kų draugijos valdybos narė 
Paulina šukvtė.

Vėlinių žvakę visiems lietu
vių tautos vaikams visame pa
šaulyje amžinybėn išėjusiems

nes Pasauliečių komiteto pir
mininkas Algis Regis ir Skly
pų 'savininkų draugijos pirmi
ninkė Giedraitienė. Susikau
pimu, giesmėmis ir malda šios 
trumpos, bet gražios apeigos 
prie paminklo ir buvo baigtos.

Po to daugybė žmonių kapi
nių vingiuotais takais skubėjo 
prie savo tėvų, brolių, seserų, 
giminaičių, bičiulių ir pažįs
tamųjų kapų ir parimę prie jų 
prisiminė savo brangius asme
nis, kurie gyvendami žemėje 
ne vienam iš mūsų yra pada
rę daug gero.

Tenka pažymėti, kad šios 
gražios mirusiųjų prisiminimo 
ir pagerbimo apeigos Vėlinių 
proga buvo pradėtos Pasaulie
čių komiteto ir Sklypų savinin 
kų draugijos prieš keletą me
tų ir dabar, kaip matome, 
kasmet į šias gražias apeigas 
susirenka vis daugiau ir dau
giau tikinčiųjų lietuvių.

Atsimename, kad dar tebė
ra gyva problema ir šių šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių, 
kuriose buvo užsimota iš pa
grindų ^pakeisti gražias reli
gines ir tautines tradicijas. 
Pasauliečių komiteto energin
go ir nepavargstančio pirmi
ninko Algio Regio ir Sklypų 
savininkų draugijos pastangų 
dėka šiandien mes turime ga
limybę savo artimuosius pa
garbiai palydėti į amžinąją 
poilsio -vietą ir Vėlinių proga 
atitinkamai prisiminti čia am
žinajame poilsyje besiilsin
čius lietuvių tautos sūnus ir 
dukras.

Romoje sukamas filmas apie Leono' 
Trockio gyvenimą. Patį Trockį vaidi
na garsus filmy artistas Richard Bur
ton, specialiai šiai rolei užsiauginęs 

barzdelę.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS GELINYČIA Į 
2443 WEST 63rd STREET 

j Į Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 |

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso tel.: HE 411818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-98OI . .-j;” -

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad,, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki '11 vaL ryto tik 
susitarus. 

"Trečiadieniais uždaryta.

AM-FM RADIJAS
STEREO 

FONOGRAFAS
NAMŲ ELE KT. IR BATE R.

- 2512 W. 47 ST. — F R 6-199S
LIETUVI, EIK PAS -LIETUVI!

i-' ; —

’pERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.6ERĖNAS v 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

APIE PUNSKO KRAŠTO NYKSTANČIUS VIETOVARDŽIUS

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA-LIETUVIŠKAI 
MM W. 71st St. ~ ToL 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

M. iEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

"PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai -nuo 1^4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso tėhf.: '776I28B0
Naujas rez. telef.: 448-5545

^== .................. — '*>

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W OPA, 
1490 kiL A. M.

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

Tolu - HEmlock 4-2413
7159 So. 'MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. -60629
C------------------------ ■.

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. 
Sekmadieniais Ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

Bendra<praktike,-spec. MOTERŲ-ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

•TeL: PR B-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niai* 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Vietovės kaip ir žmonės atė
jus laikui gema, auga, klesti, 
sensta, miršta ir išnyksta. Pats 
Punskas savo metu 'buvo net į 
miestą išaugęs ir vėl sunyko. 
Įdomus netgi jo >pavadinimas su 
lietuvišku kamienu, slaviška 
priesaga ir vėl lietuviška galū
ne. Ir visai nenuostabu. -Šis 
kraštas beveik iš kartos į kartą 
kitų rankų valdomas. Jis turi 
atminti ir jotvingių laikus ir dar 
ankstesnius, nes jo apylinkėse 
randamame maža akmeninių kir
vukų.

Likime tik prie tų laikų, apie 
kuriuos .galime dar nugirsti iš 
žmonių lūpų.

Tarp Burokų ir Kampuočių 
kaimų baigia užakti JBuivio eže
rėlis. Baudžiavos laikais būta 
čia Buiviskių kaimelio, o kaž
kur netoliese buvęs ir Knypavo 
dvaras. Sunku rasti žmogų, ku
ris nurodytų jo buvimo -vietą, 
bet Valinčių kaimo gyventojai 
pašiepdami nusigyvenusį ūkinin
ką kartais pavadina “Knypavo 
dvaru”.

Prie Seivio ežero yra dar už
silikę dvaro likučiai. Tai bu
vęs 'Seivų storastijos centras ir 
iki Antro pasaulinio karo vals
čiaus būstinė, šį dvarą valdė 
kunigaikščiai, vėliau vienuoliai 
kamedulai, dar vėliau užsitarna
vę kariškiai, kol pagaliau dva
ro žemės buvo išdalytos darbo

rikon ir negrįžę. Palikę jie tik
tai kaimeliui Buleviznos vardą. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
Buleviznos kaimo gyventojai iš
emigravę Lietuvon, o jų žemė 
užsodinta mišku.

Po pirmojo pasaulinio karo at
siradusi siena padalijo kelis kai
mus, jų tarpe Alksnėnus, Buro
kus ir Barisuvką. Po antrojo pa
saulio karo, pamažėjus visuose 
kaimuose gyventojų skaičiui, 
Alksnėnai prijungti prie Krei
vėnų, o Bariusvka prie Burbiškiu 
seniūnijų irgi netenka savo var
do.

Istorikai ieško Padvariškių 
kaimelio prie Pelalių dvaro, o 
pasirodo, kad jis buvęs prie Pa- 
Ifūnėlių dvarelio, kurio šiandien 
irgi nėra.

Žmonės pasakoja, kad seniau 
Vienas žydas savo dvarą padali
jęs savo sūnums Dovydui ir 
Skarkėi. Dovydas pardavęs savo 
dalį vienam ponui ir nuo to lai
ko dvaras gavęs Dzeveciškių var
dą, o Skarkė savo dalį pardavi
nėjęs sklypais. Taip atsiradęs 
Skarkiškių kaimas, kuris irgi per 
karą praretėjęs ir prijungtas 
prie Rašečių seniūnijos netenka 
savo pavadinimo.

Tūlas Sikorskas pirkęs iš dva
ro apie 140 margu žemės tarp 
Joniškės, Dzeveciškės ir Akat- 
nykų dvarų. Jo vaikai dalyvavę

dar sukilime, bet laiku pasitrau
kę ir nebuvę nubausti pasistatė) 
ūkinius trobesius ant Rimkaže- 
rių ežerėlio kranto. Trijų ūki
ninkų kaimelis buvo vadinamas 
Paežerėliais, o lenkiškai— Po- 
jeziorki. Nors dabar Paežerė- 
liuose gyvena keturios šeimos, 
bet nesudaro administracinio 
vieneto, o priklauso Rimkažerų 
seniūnijai, tai ir šis pavadini
mas pamažu pradeda nyktį.

Seniau kariai atitarnavę 25 
metus caro kariuomenėje gauda
vę po penkis margus žemės. Iš 
Krasnagrūdos dvaro laukų ar iš 
Dusnyčios kelis kartus buvę iš
skirti keli tokie sklypai. Gana 
paminėti, kad prie Dusnyčios 
kaimo atsirado net trys Tarnau- 
kos ir kiekvienoj po kelis pent- 
kiamargius ūkelius. Dabar ir jų 
nėra.

Tarp Joniškės ir Akatnykų 
dvaru prie kito savo dvaro da
bar Lazdijų kaimelis, bet tų- dva
relių savininkas iškėlęs juos ir 
davęs daugiau žemės prie vieš
kelio į Seinus buvęs Puniškių ra- 
j one. Kažkodėl tą nauj oj e.vieto- 
je kaimelį žmonės Puniškiais va
dino. (Aušra, Nr. 17)

Susirinkimų-ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— SLA 134-tos Motery Kuopos su

sirinkimas įyyks penktadieni, lapkri
čio mėn. 5 dieną, 6:30 vai. vak., Holly
wood mažojoj salėje, 2417 W. 43rd St. 
Visos narės kviečiamos dalyvauti.

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks lapkričio mėn. 5 
d., penktadienį, 8 vai. vak. Hollywood 
salėje, 2419 W. 43rd St. Kviečiame 
visus narius gausiai dalyvauti šiame 
susirinkime, nes. yra daug svarbių’rei
kalų aptarti. Po susirinkimo — 
vaišės. Kalys

— žagariečiy Klubas rengia Metinį 
šokių vakarą, kuris įvyks lapkričio 6 
dieną Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St. Pradžia 6:30 vai. vak. šokiams 
gros Jurgio-Joniko orkestras. Kvie
čiame visus narius ir svečius dalyvauti 
ir linksmai laiką praleisti su žagarie- 
čiais. A. Šankus, Komisija

— Lietuvių Brighton Parko Motery 
Klubo metinis balius įvyks sekmadie
nį lapkričio 7 dieną Hollywood Inn 
salėje, 2417 W. 43rd St. Pradžia 4 v. 
p. p. Bus skanių valgių, gardžių gė
rimų ir Antano Valiūno orkestras. 
Narės, kurios nedalyvaus, turės užsi
mokėti už bilietą. Prašo visus atvykti.

Baliaus Komisija

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS I
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
x ■ 1

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID | 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

; .<■

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTj 

* 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

DR. V. P. T6MAS0NIS 
C H I1U R G A4 

2454 WEST 7Wt -ST<EET 
OHm itlef.* 'H E m hack 4-2123 
Rezid. -UltsM Glfeaon 8-61^5

Priima ligonini pagal susitarimą. Dėl 
ralandos skambinti telef. HE 4*2123. 
Jei neataŪiapia. tai telef. GI 8-6195

P. SKEIKIS, 0. P.
ąfl orthopedas-protezistas
Vf Aparatai - Protezai, Med. Bav- 

dažai. Speciali pagalba koloms 
' (Arch Supports) ir t L

Vai r 9—4 Ir 8—8. Šeštadieniais 9—L 
tt50 West 63 rd St, Chicago, III. 60629 

TeleL: PRospect 4-5084

-A POJJRST8 PUTUM 
B IN YOUR. HANDS

žmonėms. Už Juodžio ežero Sei
vų kunigaikštis .įkurdinęs tris 
Budzeikų šeimas ir taip atsira
dęs Užujuodelės kaimelis, kuris 
po šio karo prijungtas prie Bok
sų seniūnijos pradeda netekti 
savo pavadinimo.

Maža kas mini šaltos vardą, 
bet gerai visiems žinomas Pa- 
šalčių tiltas ir pievos, per ku
rias šalta teka. Buvęs ir Pašai- 
čių kaimelis, kurio gyventojai 
dabar priklauso šlynakiemio kai
mui.

Ant šaltos upelio buvęs ir dva
ro malūnas. Prie to malūno bu
vo iškirsta bene septyni margai 
lauko ir ant kiekvieno stovėjo 
po pirkutę. Žmonės pasakoja, 
kad dvarui sunykus, malūnas li
kęs tuščias. Tame malūne apsi
gyvenę du 'šlynakiemio kaimo 
bernai, broliai -Buliai. Jie te
nai kiek pagyvenę išvykę Ame-

A. t A.
JONAS MONTVILA

Gyv. Marquette Parke, 7241 So. Artesian Ave.
Po sunkios ligos mirė Chicagoje, 1971 m. lapkričio mėn. 3 d., i 

-2:00 vai. popiet Gimęs Mintaujoj, Latvijoje, 1901 m. lapkričio mėn.
9 d. Nepriklausomoje Lietuvoje tarnavo Užsienio Reikalų Ministe
rijoje.

Paliko nuliūdę giminės: sūnėnas Juozas Matukas ir sesers dukte
rys — Irena Sinienė ir Vida Opelkienė su šeimomis, draugai bei pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Penktadienį, š. m. lapkričio 5 d. vakare, 7 vaL, įvyks su ‘Velioniu 
:Jonu Montvila atsisveikinimas.

šeštadienį, lapkričio 6 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
Čios i šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jono Montvilo giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. ,, <■ ■

i j . t *!.-i< £ >. • *' : ' j
’* ’J Nufiūųę lieka: v

Giminės.
'Vietoje gėlių prašoma aukoti Jaunimo centro arba Senelių namų 

statybai.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

m ima i   njnr wmMiiii!.ii!iiiii!i wiiiwiii .  ..... .......... ~————r--.— - ioiiiiiihįji .ijoiiiiir

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

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

. - ------- - ----- - „ ___ .. . .. - ---- L

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 |
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HI. 974-4110

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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DAINAVOS “SIDABRINĖ DIENA”
»' Dvidešimt penkeri melai 
K’ra nemažas laiko tarpas žino
vui, o dar svarbesnis meno 
jmsentbHui. Nesuskaitoma pro
cesija veidų, kūrėjų, atlikėjų, 
Jradovų praslinko per tuos 25 
Jnetus Dainavos ansamblio gy
venime. Todėl šią sidabrinę 
^Sukaktį dainaviečiai pasiryžo 
^Įšvęsti neeiliniu pasirodymu 
Visuomenei. Jie stalo visiškai 
haują operetę “Sidabrinę die- 
Jią”, kuri mūsų muzikos isto
rijoje liks ilgiems metams, 
ijperetė sukurta muziko B. 
|)u<lriūno, libretas parašytas

Kairio. Spektakliai — prein 
$erų premjera — įvyks gruo
džio 11 ir 12 dienomis Marijos 
HŠ salėje.

t Spalio 20 d. dr. Leono ir Ire
nos Kriaučeliūnų bute įvyko 
Dainavos sukviesta spaudos 
^konferencija, kurioje ansamb 
jio valdyba ir šio pastatymo 
Vadovai supažindino laikrašti
ninkus su ruošiamu veikalu. 
Pobūvį pradėjo šeimininkas 
dr: Kriauceliūnas, pasidžiaug
damas ansamblio sukaktimi ir 
jo narių bei valdybos neišsen
kančiu entuziazmu.
į Ansamblio pirm. A. Smilga 
padėkojo šeimininkams už lei
dimą susirinkti jų vaišingoje 
pastogėje ir už daug metų reikš 
tą Dainavai palankumą ir pa
ramą.
t Operetės autorius A. Kairys 
papasakojo opie operetės “Si
dabrinė diena” turini. Siuže- 
tas — modernių dienų Ameri
kos lietuvių gyvenimas. Auto
rius panašia tema buvo pra
dėjęs rašyti komediją, tačiau 
yėliau perrašė ir pritaikė an
samblio pastatymui. Reikėjo 
Sukurti nemažai lyrikos, de
rintis prie kompozitoriaus 
Rudriūno. Kūrinyje paliečia
mas kelių šeimų gyvenimas, 
intrigos, meilė, neapykanta, 
pavydas, visuomeninė veikla, 
įvairūs kasdieninio gyvenimo 
nuotykiai, kurie baigiasi dvie
jų port] sutuoktuvėmis.
t Muzikas P. Armonas, Daina
vos vadovas, papasakojo apie 
operetės muziką, kuri esanti

nesunkaus žanro, tačiau aiš
kiai lietuviuko charakterio. 
Ansamblis šitų kūrinį specia
liai užsakė, nurodydamas, ko 
jis pageidauja savo 25 metų 
sukakčiai. Todėl ir pavadini
mas gavosi toks „tinkantis si
dabrinei sukakčiai. Po iškil
mių, lietuvių tautos muzikos 
ateičia liks origianlus, lengvo 
žanro, melodingas veikalas, 
kokių iki šiol. mažai turėta. 
Kaip visi žino, kompozitorius 
Budriūnas puikiai rašo cho
rams. Veikale nemažai liau
dies motyvų gan artimų speci
finiam operetiniam stiliui. 
Operetėje yra duetų, trio, 
kvartetų ir nemažai chorinių 
vietų.

Toliau P. Armonas papasa
kojo, kad operetėje dalyvaus 
ir simfoninis 22 asmenų orkes
tras, specialiai šiam pastaty
mui sukomplektuotas. Opere
tėje dalyvaus solistai : D. Ku- 
čėnienė. J. šalnienė, M. Mom- 
kienė, A. Grigas, V. Radys, R. 
Mastienė, A. Gelažius ir J. Siau 
rimas. Dalyvaus ir L. Brazdie- 
nės vadovaujamas baletas. Re
žisierė — Zita Kevalaitytė — 
Visockienė.

Trumpai apie savo uždavi
nius ir sumanymus pakalbėjo 
ir scenovaizdžio dailininkas J. 
Daugvila. Jis bandąs duoti 
modernią, tačiau ir lietuvių 
liaudies motyvų turinčią ap
linka. V

Operetei diriguos P. Armo
nas, jo padėjėjas A. Gečas. 
Apšvietimas C. Rukuižos.

Pasibaigus Informaciniam 
pasikalbėjimui, senas ansamb 
lio draugas kun. A. Stašys pa
reiškė atvežęs Dainavos val
dybai aukų: dr. J. Meškausko 
300 dol., J. ir O. Gradinskų — 
100 dol. ir kun. Juršėno 50 dol. 
Balso paprašęs pobūvio šeimi
ninkas dr. Kriauceliūnas čia 
pat įteikė ansamblio pirminin 
kui savo šeimos auką Daina
vai — 1,000 dolerių. Baigus šį 
informacinį pokalbį, namų 
šeimininkė ponia Kriaučeliū- 
nienė su dukromis svečius pa
vaišino vakariene. A. P.

K. Vaitkevičiaus 
sukaktis 

*. ■

Trečiadienį, lapkričio 3 d.. 
Naujienų spaustuvės pagrindi
nis šulas Kazimieras Vaitkevi- I 
čius šventė savo 6.5 metų su
kaktį. Trumpam laikui per
traukę darbą, Vaitkevičių pa
sveikinti susirinko visi Naujie 
nų redakcijos ir administraci
jos darbuotojai linkėdami su- 

I kaktuvininkui sveikatos ir 
Idaug saulėtų dienų.

K. Vaitkevičius dar energin
gas, lieknas, jaunatviškai nu
siteikęs vyras, todėl ši sukak
tis yra tik viena iš daug dar 
Ibūsimų sukakčių. Daug svar- 
jbesnė yra jo 50 metų sukaktis 
nuo darbo spaustuvėse pra
džios. K. Vaitkevičius pradė
jo ‘spaustuvėje dirbti vos- 15 
metų vaikinas. Nepriklauso
moje Lietuvoje jis vedė “Lie
tuvos žinių” spaustuvę ir bu
vo laikomas vienu geriausiu 
šios srities specialistu visoje 
šalyje. Tremtyje K. Vaitkevi
čius gyveno 4 metus Šveicarijo
je, po to, 10 metų Argentinoje, 
kur jis reikšmingai prisidėjo 
prie lietuvių leidžiamo laikraš 
čio “Laiko” spaustuvės įstei
gimo. šis laikraštis lapkričio 
viduryje išleis jau 500-jį savo 
numerį. Nuosava spaustuvė 
žymiai prisidėjo prie “Laiko” 
stiprėjimo ir augimo.

Spaustuvės darbai K. Vait
kevičiui yra puikiai pažįstami, 
bet dar daugiau, 5 Jis yra ir 
puikus įvairių mašinų žinovas, 
gebąs lengvai jas pataisyti, pa
tobulinti. Per savo ilgus dar
bo metus spaustuvėse Lietu
voje ir išeivijoje Vaitkevičius 
yra paruošęs, išmokęs didelį 
skaičių jaunų, pradedančių 
linotipininkų, laužytojų ir ma
šinistu. Tai ir vra didžiausias 
K. Vaitkevičiaus nuopelnas lie
tuvių spaudai, spausdintam 
lietuviškam žodžiui. Vaitke
vičiui — daug našių, vaisingų
mėtu !

C

Serving ths Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

BRITANIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO VAKARIENĖ

Kelias netolimas ir mielas, 
nors gąsdintų lietus ar sniegas, 
vyksim visi, kad ir sušalę 
į Balio Pakšto salę.

šeštadienį, lapkričio 13 d. 7 
vai. vak. į rengiamą Chicagos 
Britanijos Lietuvių klubo 
tradicinę — metinę vakarienę.!

Bus gardus maistas, links
ma programa, turtingas lai
mės šulinys laimingiesiems ir 
žavinga B. Pakšto muzika.

Įėjimas auka tik 5 dol. as
meniui. Dėl rezervacijų kreip
tis į Rumšos maisto krautuvę, 
4359 So. Maplewood, arba te
lefonu VI >7 — 2149.

%

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. * TeL WA 5-2787 

Dldellf pasirinkimas {vairiu prtklv. 
AUTOMOBILIAI, 1ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

f-
- m l_JL    1^—M■— ............................

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
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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- 

tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių
site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

fas

I n f }
I %

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ulin ola 60608
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kandidatavę respublikonų są
rašuose, laimėjo rinkimus ir 
pateko į miesto tarybų.

Lietuvis Wayne Bložis pir
mame warde gavo 189 balsus, 
o jo oponentė Ruth Mahoney 
gavo tik 133 balsus.

Lietuvis Joseph Jokantas 
antrame warde gavo 184 bal
sus, o jo oponentė Mary Miller 
surinko tiktai 145 balsus.

Lietuviai laimėjo todėl, kad 
didelė lietuvių dauguma da
lyvavo balsavimuose, prižiū
rėjo tvarką ir noriai dalyvau
ja savivaldybės darbe.

Iš viso Beverly Shores mies
telio tarybon išrinkti Joseph 
Krofts, Patrick Haas, Thomas 
Sims ir Ann Carlson. Lietu
viai sudaro trečdalį tarybos 
narių.

Būtų labai naudinga, jeigu 
lietuviai eitų į savivaldybes il
ki tose vietose. K-

Brighton Parkas
Daugeliui žinoma brighton- 

parkietė, ponia Stella Conrad, 
gyvenanti prie Archer ir Troy 
St., turi didelį gražų namą. 
Norėtų jį parduoti savo tautie
čiams, namas yra geroje tvar
koje. Aną dieną pas ją atsilan 
kęs turėjau progos plačiau apie 
daug ką pasikalbėti. Ji su 
džiaugsmu papasakojo, kad 
turi labai gerus vaikus, sūnų 
John Conrad bei kitus. Tu
rinti ir artimų giminių, kurie 
ją viskuo aprūpiną, padeda 
net už laikraščius užsimokėti. 
Taip bekalbant, įteikė ji man 
pinigus atnaujinti Naujienas 
metams ir Sandarą dviem me
tams.

Malonu, kad Stella dar turi 
šviesias akis, skaito laikraš
čius bei domisi lietuvių gyve
nimo įvykiais ir veikla. Trum
pai kalbant, šeimyninio gyve
nimo reikalais, tenka pasa
kyti, jog daugelis motinėlių 
su ašaromis nusiskundžia, kad
tarp kitų blogybių, pati di
džiausia yra ta, kad nėra vie
tos prie sūnaus — marčios sta
lo pavalgyti. Mat, jiems ne
gražu žiūrėti į seną motinėlę. 
Užtat Stellai gali pavydėti vai
kų skriaudžiamos motinėlės, 
kurios, deja senatvės sulau
kusios neturi kur galvą pri
glausti.

Dėkoju poniai S. Conrad už 
paramą laikraščiams ir linkiu 
jai bei jos gerai šeimynėlei vi- 

\so geriausio. ■.>: A. Jusas

Lietuviai laimėjo rinkimus
Beverly Shores, Ind. — Pra

eitą antradienį vyko Beverly 
Shores savivaldybės rinkimai. 
Buvo didokas skaičius respub
likonų ir demokratų. Tenka 
džiaugtis. kad du lietuviai,

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

TRUMPAI

— Illinois Lietuviu Moterų 
Dailininkių draugija išstato 
savo darbų ilgalaikę parodą 
N. ir J. Vaznelių parduotuvėje, 
2501 West 71st St. šį penkta
dienį paroda veiks pirmą die
ną nuo 1-mos vai. iki 8 vai. 
vakare. Draugijos valdyba 
kviečia visuomenę lankyti pa
rodą ir ragina pirkti moterų 
dailininkių paveikslus Kalėdų 
proga savo artimiesiems ir gi
minėms. Paveikslu kainos 
siems prieinamos.

— Sol. Julius Saurim as,
noras, atliks vieną iš svarbių-

VI-

te-

MELf* WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

MATURE COUPLE 
NEEDED

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

right couple. Call collect
(414) 771-7810

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

HOLIDAY MARKET 
Tuesday, November 9, pre-annual 

TOY AND BOUTIQUE SALE 
THRIFT HOUSE 

511 MAIN STREET 
EVANSTON, ILLINOIS 

Operated by 
EVANSTON JUNIOR LEAGUE

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

NEWLY DECORATED, furnished, 4 
small rooms. Southwest. Very reaso

nable. Call 521-7730.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

JO % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

Ark. 71901 
NAtional 3-5737

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

AUKSINĖ PROGA! Gražioje Colorado 
valstijoje, prie Pueblo, parduodami 
sklypai. Suinteresuoti žemės pirki
mu nuskraidinami veltui iš Midway 
aerodromo be jokių įsipareigojimų.

Dėl informacijos skambinti
telef. 927-9552.

tą parašė Anatolijus Kairys, 
o muziką — Bronius Budriu-,1 
nas.

— Nepriklausomos Lietuvos. 
Kariuomenės atsikūrimo 53-jų 
metų ir Simo Kudirkos 1-nų 
metų į laisvę veržimosi sukak
čiai minėjimas įvyks lapkričio 
mėn. 21 d. Minėjimas prasidės 
iškilmingomis pamaldomis Tė 
vų Jėzuitų koplyčioje 11 vai. r J 
Pamaldas atnašaus kun. J. Bo- 
revičius, pamaldų metu, kop
lyčioje giedos solistės Geno
vaitė Mažeikienė ir Margarita 
Momkienė. (Pr.) ....

— L. V. S. “Ramovė” Chica
gos skyriaus narių susirinki
mas įvyks 1971 m. lapkričio 
mėn. 7 d. 12 vai. Jaunimo Cent
re. (Pr.)

♦ Lietuvių Tautinių Namų pa
stogėj (6422 So. Kedzie Avė., 
Chicagoje, tel. 778-9878) atdara 
kasdien vakarais:

darbo dienomis nuo 5:30 vai.
P- P-,

šeštadieniais nuo 2 vai. p. p., 
sekmadieniais nuo 12 vai. die

nos,
Norintieji dėl patalpų- tartis 

kitu laiku, prašomi kreiptis į 
Broniu Kasakaitį, tel. 778-7707.

(Pr).

Los Angeles miestui vis plečiantis, į jo pakraščius dažnai užklysta laukiniai gyvulėliai, paklydę 
paukščiai, net gyvatės. Miestas įsteigė agentūrą, kuri tokius svečius išgabena helikopteriu į Los 

Angeles Valstybinį mišką. Helikopteris skrenda kartą per savaitę.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
-IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S 

DĖL YEŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T141

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BEli REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
OPEN HOUSE SUNDAY, 1—5 P. M. 

1417 So. 48 Ct., CICERO.
2 flat frame, 5 and 5^> room apts. 
New aluminum s/s. Living and di
ning room cambination. 2 car garage 

plus 25’ adjoining lot.
BY OWNER.

788-4225 or 484-4322

į
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

■(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

A. G. AUTO REBUI1DERS
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

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

5 BUTŲ. AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo
tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Puse bloko nuo 
parko. $46,000. ’

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. 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
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

jų vaidmenų Dainavos an
samblio stalomoj operetėj Si
dabrinė Diena. Operetei teks-

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

-* Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubo šampano balius 
įvyks lapkričio 6 d., 8:00 v. vak., 
Marquette salėję, 6908 So. Wes
tern Ave. Gros Ramonio orkest
ras. Įėjimas, valgiai ir šampa
nas 5 dol. Rezervacijoms telef. 
776-8688. (Pr).

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 $5.00 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).

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

2 PO 4 MŪRINIS, sxiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Rrigh 
ten Parke. __

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

PUSTUS BUNGALOW. įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar
ąuete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Jren 
gimais. Judri . vieta. ■.

2951 WEST 63 STREET z 
436-7878

APYNAUJIS 2-ju butą gražus mūr., 
no 3 mieg.. alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-ju autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie: parko. — 
$40.500.

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė, ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. ėazu. Marauette Parke. $21.500.

APYNAUJIS IVz aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu. Įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500. . ■

GRAŽUS 4 BUTU mūr„ aluni. lan- 
ffai. karštu vandeniu šiįį gazu, mo
dernios vonios. Mūr? garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam- 
ninis sklvpas. 2-jų butų' namui. Oak
lawn. Teiraukitės. -

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik S88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321 '

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS


