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Piety Korėjos kariuomenė šventė 23

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Ambasadorius Porter

; Dr; Valiūnas Afrikoje lankėsi 
Kinijoje,. Rodezijoje ir Tanzani- 
jo;e. .VlikoPirmininkui teko il
gesni laiką pasikalbėti su Rode- 
zijos Politinio departamento di
rektorium, su Kenijos Protokolo 
šefu ir su visa eile kitų žymes
nių Afrikos politikų bei veikėjų. 
Iš jų patyręs, kad kai kuriuose

šiuo metu Bražinskai laikomi 
net išimtinai geresnėse sąlygo
se. Dėl to Vlikui susidaro ne
maža išlaidų. Advokatas Yar-

šalta,
Saulė

LONDONAS. — Britanijos 
princas Pilypas paskelbė, kad jis 
daugiau nebeloš savo mėgiamo 
polo, nes esąs tam per senas, 
jam jau 50 metų ir jis po lošimo 
jaučiąs rankos riešo skausmus. 
Jo polo arkliai bus išparduoti.

BEIRUTAS. — Jordano kara
lius Husseinas kvietė palestinie
čius partizanus susitarti ir nu
kreipti bendras arabų jėgas 
prieš Izraelį.

WASHINGTONAS. — Astro
nautai David Scott, Alfred War
ren ir James Irwin sekmadienį 
išvyksta į Londoną. Jie aplan
kys geros valios kelionėje dar 
Muencheną, Milaną, Stokholmą 
ir Paryžių.

- Atominės Energijos komisi
jos pirmininkas James Schlesin
ger ne tik pats nuvyko į sprog
dinimo vietą, bet nusivežė ir 
žmoną su dviem dukrom. Jis no
ri parodyti, kad nėra jokio pa
vojaus, kad sprogdinimas pa
kenks aplinkai. Sprogimo metu 
saloje bus apie 200 žmonių,-apie, 
apie 23 mylios nuo sprogimo 
vietos. Ten bus ir keli kongreso 
nariai, nemažai korespondentų. 
Paruošiamuosius darbus dirbę 
115 vyrų iš sprogdinimo vietos 
buvo išvežti 200 mylių į kitą sa
lą. Po sprogdinimo jie vėl su
grįš atlikti baigiamųjų darbų.

Prieš šį raketos užtaiso ban
dymą protestavo daug gamtos 
mylėtojų grupių, Prie jų prisi
dėjo nemažai “taikos” grupių, 
kuris niekad neprotestuoja dėl 
sovietų požeminių bandymų No
voje Zemlia saloje. Protesto te
legramos, peticijos, laiškai buvo 
siunčiami prezidentui Nixonui, 
tačiau jis įsakė bandymą vykdy-

'. WASHINGTONAS. — Indijos premjerė Gandhi prašė prezi
dento Nixono, su kuriuo ji kalbėjosi dvi valandas-ketvirtadienį 
ir vėl susitiko vakar,, kad Amerika nesiųstų Pakistanui ginklų ir 
paspaustų Pakistano prezidentą, kad jis ieškotų taikaus sprendi
mo Rytų Pakistane, kur vykstąs pilietinis karas. ; Indija nega
linti sutikti su Jungtinių Tautų prižiūrėtojais Indijos-Pakistano 
pasienyje, nes toks sienos prižiūrėjimas pastatysiąs Indiją vienon 
plotmėn su Pakistanu, iš kurio visos problemos prasidėjusios.

žiaus. Vyrų to amžiaus nevedu 
siu yra 6%, o moterų — 7%.

sukaktį. Parade pasirodė ir dviratininky daliniai

SANTIAGO. — Didelė žmonių 
minias susirinko Čilėje į sporto 
stadioną švęsti vienerių metų 
sukakties nuo Liaudies Vieny
bės vyriausybės pradžios. Pre
zidentas Allende nurodė visus 
savo laimėjimus: vario pramo
nės, bankų, plieno, geležies, ang
lies kasyklų nacionalizavimą ir 
pradėtą žemės ūkio reformą. Ka
dangi tie darbai jau buvo pra
dėti prieš jį krikščionių demo
kratų valdžios, Allende nurodė, 
kad jis viską greičiau darąs.

TAIPEJUS. — Tautinės Ki
nijos užsienio reikalų ministe- 
ris, grįžęs iš Jungtinių Tautų, 
kur pralaimėjo balsavimą, no
rėjo pasitraukti, tačiau prezi
dentas nesutikęs, kad jis atsista- 
tydintių.

PARYŽIUS. — Dainininkė Ma
rią Callas gavo teisme palankų

♦ Vakar dar 44 senatoriai pa
sirašė peticiją prezidentui, rei
kalaudami sustabdyti branduo
linio užtaiso sprogdinimą Am- 
chitkos saloje. .

♦ Iš Kubos atvykę 22 cukraus 
specialistai buvo išsiųsti tuo pa
čiu lėktuvu atgal. Jie neturėjo 
vizų ir negalėjo lankyti konfe
rencijos cukraus pramonės klau
simais.

•0 Spalio mėnesį bedarbių 
skaičius Amerikoje kiek suma
žėjo iki 5.8%. Dirbančiųjų skai
čius pakilo iki beveik 80 milijonų.

♦ Bendras Europos valstybių 
satelitas su prancūzų statyta ra
keta nepakilo į erdvę, bet nukrito 
Į Atlanto vandenyną.

♦ Buvęs gynybos sekr. McNa
mara lankosi Japonijoje, šiuo 
metu jis vadovauja Pasauliniam 
Bankui.

♦ Iždo sekretorius Connally, 
atvykęs į Indoneziją, susirgo vi
duriais ir negalėjo dalyvauti jo 
garbei surengtame priėmime.

♦ Sen. Phillip Hart, iš Mich., 
pasiūlė vyriausybei uždrausti vi
sus revolverius. Jis siūlo supirk
ti iš žmonių privačius ginklus, už 
juos mokant geras kainas ir po 
to įvesti draudimą.

♦ Italijoje aviacijos šventė
je, vienas lėktuvas nukrito, už
mušdamas lakūną ir dar 5 as
menis.

Šiandien premjerė Gandhi kal
bės Washington© spaudos klube

Rytų Pakistane sukilę benga
lai sustiprino savo puolimus 
prieš Pakistano kariuomenę. 
Chittagongo uoste bengalai su
sprogdino ir nuskandino didelį 
tanklaivį, kurio septyni įgulos 
nariai žuvo. Laivas buvo pasi
ruošęs plaukti į Dacca. Sukilę 
bengalai dažnai sprogdina žiba
lo ar gazolino atsargas, kad tuo 
pakenktų Pakistano kariuome
nei. Bengalai nušovė žinomą 
Daccos advokatą ir apiplėšė du 
bankus. Daugelyje miestų su
sprogdintos elektros jėgainės.

Rytų Pakistane centrinė val
džia yra apginklavusi, vadina
mus, razakarus, vietinius musul
monus, kurie nekenčia bengalų. 
Daug razakarų žūva nuo benga
lų, todėl tai vietinei kariuome
nei Pakistano valdžia išduoda 
tik senus šautuvus ir nedaugiau 
penkių šovinių, kad bengalai ne
gautų amunicijos ar geresnių 
šautuvu.

užsienio paramai
WASHINGTONAS. — Sena- 

to užsienių reikalų komitetas, 
vietoj prieš savaitę atšaukto už
sienio paramos įstatymo, priėmė 
du naujus: ekonominei paramai 
ir karinei paramai. Bendrai j ų su
ma yra tačiau daug žemesnė už 
buvusios paramos sumą.

Vyriausybė užsienio paramai 
prašė kongreso 3.5 bil. dol. Ats
tovų Rūmai, paskyrė 3.4 bil. dol. 
Tada senatas, priėmęs gerokai 
sumažintą sumą — 2.9 bil. dol. 
vėliau nutarė visai panaikinti 
užsienio paramą. Spaudžiamas 
vyriausybės, senato komitetas 
dabar perskyrė ekonominę para
mą nuo karinės, gerokai suma
žindamas ypač karinės paramos 
lėšas — net 800 mil. dol. Iš vi
so senato komitetas, vadovau
jamas sen. Fulbrighto, skiria 
paramai 2.3 bil. dol.

Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius pareiškė prezidento nuo-, 
monę, kad šitokia suma nepa
kankama nustatytos politikos 
vedimui. Ir tokią sumažintą su
mą balsuojant komiteto nariai 
pasidalijo 8-7 balsais.

Kitas senato komitetas — fi
nansų — nutarė duoti preziden
tui dideles teises keičiant užsie
nio politikos prekybos padėtį. 
Prezidentas galės, jei norės,.pa
kelti muitus užsienio prekėms 
iki 15%, nors prezidentas tokios 
teisės ir neprašė.

SUKĖLĘS DAUG GINČŲ IR PROTESTU
Šiandien Aliaskos pakraštyje esančioje sa

loje Amchitkoje bus sprogdinama galingiausia iki šiol Amerikos 
sprogdinta bomba, skirta Spartano raketai apginkluoti. Tokie 
užtaisai skiriami priešo raketoms naikinti. Sprogimas įvyks 
6,000 pėdų po žeme, specialiai iškastoje skylėje, kurios gale yra 
50 pėdų platumo ola. Sprogimas bus penkių milijonų tonų dina
mito stiprumo, ar 250 kartų stipresnis, negu bomba sprogusi Hi
rosimoje 1945 m.

žurnalas turės jai sumokėti 4,- 
00O dol. už tai, kad jis paskelbė, 
jog ji, draugavusi su graikų mi
lijonierium Onassis, bandžiusi 
nusižudyti, kai sužinojusi apie 
jo vedybas su Kennediene. žur
nalas negalėjo teisme tos žinios 
tikrumo įrodyti. “Washington 
Star”, tęsdamas buvusio Onassio 
tarnautojo Kafarakis pasakoji
mus apie gyvenimą Onassio jach
toje, sako, kad Onassis labai gar
siai valgąs prie stalo, o jau sriu
bos srėbimas esanti tikra katas
trofa.

WASHINGTONAS. — Aus
tralijos premjeras McMahon 
spaudos klube pareiškė, kad 
Amerika turėtų didesnį dėmesį 
kreipti į Indijos vandenyną ir 
turėtų laikyti ten savo karo lai
vyno jėgas, nes ten vis auganti 
sovietų jėga. Australija mielai 
duotų JAV karo laivams uostus 
ir bazes. Premjeras taip pat pa
geidavo, kad Amerika laikytų 
pastovią kariuomenę ir Pietų 
Vietname, ypač aviacijos ir jū
sų laivyno dalinius.

BUKAREŠTAS. — Rumuni
joje iš pareigų buvo pašalintas 
pramonės ir statybinių medžia
gų ministeris. Partija paskelbė, 
kad ateityje ji griežčiau kontro
liuos vyriausybę.

Kritikuoja naują 
Kanados politiką

OTTAWA. — Kanados parla
mente daugiau dešiniųjų atsto
vų kritikuoja vyriausybę už tra
dicinių gerų santykių su Ameri
ka pabloginimą ir pradėjimą 
draugų ieškoti Kinijoje, Sovie
tų Sąjungoje, Jugoslavijoje ar 
kitose komunistų valdomose ša
lyse. Po Kosygino vizito Kana
doje lankėsi iš Amerikos atvy
kęs Jugoslavijos Tito. Jis ragi
no Kanadą eiti neutraliu keliu ir 
nesi jungti į blokus.

Parlamentarai prikišo vyriau
sybei ir tai, kad Kanada balsa
vo Jungtinėse Tautose už Kini
jos priėmimą, prieš Amerikos re
zoliuciją. Užsienio reikalų mi
nisteris Sharp aiškinosi, kad Ka
nada balsavo kartu su visomis 
Nato valstybėmis, tik viena 
Amerika balsavusi kitaip.

Kongresas suvaržė. 
: mokinių vežiojimą

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai priėmė svarbų pusant
ro bilijono švietimo įstatymą, ta
čiau įvairūs priedai smarkiai su
varžė mokinių vežiojimą auto
busais iš vienos mokyklos į kitą. 
Vienas papildymas draudžia fe- 
deralinei valdžiai leisti pinigus 
autobusams, jis priimtas 233— 
124 balsais. Kitas draudžia val
džiai versti atskiras valstijas fi
nansuoti vaikų vežiojimą. Tre
čias atideda teismų įsakytą vai
kų vežioj imą, kol nepasibaigs vi
sos tuo reikalu pradėtos bylos.

Antradienio balsavimo rezul
tatai parodė, kad kandidatai, ku
rie pasisakė prieš vaikų vežioji
mą rasinės lygybės vardan, daug 
kur rinkimus laimėjo, o tie, ku
rie gynė vežiojimą, pralaimėjo. 
Kongreso nariai greit suprato,, 
kur yra visuomenės nuotaikos .

puola komunistus
PARYŽIUS. — Taikos dery

bose Paryžiuje Amerikos am
basadorius William Porter ap
kaltino Hanojų, kad šis labai su
varžė amerikiečių belaisvių siun
čiamus laiškus. Pernai belais
viai atsiuntė 1,306 laiškų, o šiais 
metais jiems buvo leista atsiųsti 
tik 170. Porteris piktai ir griež
tai kaltino komunistus nesie
kiant rimtų derybų, bet karto
jant tuos pačius reikalavimus, 
kurių reikšmė esanti lygi nuliui.

Mažiau gimimų 
daugiau viengungių 

WASHINGTONAS. — Statis
tikos biuras praneša, kad Ame
rikoje staigiai nukrito gimimų 
skaičius, atsirado daugiau ma
žų šeimų. Be to, Amerikoje vis 
daugiau atsiranda viengungių. 
Net 56% visų vyrų iki 34 me
tų ar jaunesnių yra nevedę. Tai 
yra 5% daugiau, negu viengun
gių buvo 1960 metais. Moterų 
tarpe iki 34 m. netekėjusių yra 
45%, kas irgi yra 8% daugiau 
už 1960 metus.

Statistika rodo, kad nevedusių 
skaičius sumažėja po 35 m. am-

Vis didėja ; . 
šelpiamų skaičius
SPRINGFIELDAS. — Viešo

sios šalpos biuras Illinois valsti
joje paskelbė, kad per rugsėjį 
mėnesį šelpiamųjų skaičius vals
tijoje padidėjo 22,458 asmenim. 
Didžiausią šelpiamųjų grupę su
daro netekėjusios motinos su 
mažamečiais vaikais.

Kada gubernatorius Ogilvie 
dėl lėšų stokos įsakė 60% suma
žinti valstijos lėšas bendrajai 
šalpai kilo triukšmas ir dabar 
šis klausimas yra teismų ranko
se. Sumažėjęs šelpimas turėtų 
prasidėti pirmadienį. _

Illinois valstija per rugpjūtį 
mėnesį šalpai išleido apie 87 mi
lijonus dolerių, kas yra 28 mil. 
daugiau, negu šalpai išleista per
nai rugpiūčio mėn.

rėti lietuviškų mokyklų. Todėl 
jiems tenka pasitenkinti savo
mis “vargo mokyklomis”.

Paaiškėjo, kad Vliko trans
liuojamos radijo programos iš 
Manilos siųstuvo tiems tremti
niams teikia daug naudingų žinių 
ir kt. Jie, tomis progomis pasi
naudodami, pasisemia labai daug 
medžiagos savo jaunajai kartai 
mokyti bei auklėti. Sunku apsa
kyti Sibiro tremtinių dėkingu
mą laisvojo pasaulio lietuviams 
ir, tiesioginiai, — Vyriausiajam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tui, kurio vardu tie lietuviai Si
bire kasdien per radiją klauso
si lietuviško žodžio, maldos ir 
muzikos. (E)

(Pabaiga)

tų greičiau pradėta iš naujo svar
styti teisme; į;'7 '

Abu Bražinskai nuoširdžiai 
dėkoja . visiems lietuviams už 
paramą jų byloje.

Pasikalbėjimai Afrikos
< 'J. 1 J - - -valstybėse

Žygiai Vokietijoje, Šveicarijoje

(Tęsinys)
Vliko Pirmininkas dr. Valiūnas, lankydamasis Vokietijoje, 

Šveicarijoje ir Ispanijoje buvo susitikęs ir Lietuvos reikalu kal
bėjosi su atsakingais parlamentarais bei įtakingomis tų kraštų 
politinį gyvenimą formuojančiomis asmenybėmis. Jis kalbėjosi 
su profesorium J. Baltrušaičiu, kuris gerai painformuotas apie 
Prancūzijos politiką bendrai bei apie to krašto politiką su Sovietų 
Sąjunga. '

Pas Bražinskus Turkijoje
Dr. Dr. Valiūnas, lankydama

sis Turkijoje, kalbėjosi su P. ir 
Ą. Bražinskais bei jų advokatu 
Celai Yardimci. šis Bražinskų 
gynybos reikalu yra teismui pa
teikęs apie 160 laį>ė dokumen
tuotos medžiagos, kurią Vlikas 
aprūpino advokatą, neskaitant 
laiškų, telegramų, mūsų visuo
menės gausiai siųstų betarpiai 
Turkijos vyriausybei.

š. m. kovo 8 d. Turkijos Aukš
čiausiojo Teismo Tarybai panai- 
.kinus Bražinskams palankius 
teismų nutarimus ir Dr. Valiū
nui nuvykus, š. m. kovo mėn. 10 
d, į Turkiją bei susitarus su adv. 
Yardimci, apsiėmusiu ginti Bra
žinskus, jie dėl tų pastangų, ne
buvo išduoti Sovietams.

NAUJUMO 
T b. Nr

Puk'.-hcd by The Lithuanian P
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Siūlo studijuoti 
Kinijos mediciną

WASHINGTONAS. — JAV 
Medicinos Instituto prezidentas 
dr. John Hogness siūlo sudaryti 
su Kinija programą, kuri leistų 
Amerikos gydytojams studijuo
ti Kinijoje senus kinų gydymo 
metodus. Kinai yra toli pažan- 
gę vadinamoj “acupunture” — 
adatų į kūną smaigstymo ir tuo 
kūno dalių užmarinimo techni
koje. Be to, kinai sėkmingai gy
dymui naudoja medicinines žo
les, kurių vartojimas vakarų pa
saulyje yra pamirštas.

žymus New Yorkp chirurgas 
dr. Samuel Rosen, neseniai grį
žęs iš Kinijos, aprašė New York 
Times, ką jis ten matė. Jis sa
ko, kad jis pats netikėjo, kol ne
pamatė savo akimis, kaip adatų 
badymas į tiksliai nustatytas 
kūno vietas veikia kaip anaste- 
zija. Jam Kinijoje teko stebėti 
15 sunkių operacijų: plaučio iš
ėmimą, smegenų operaciją ir kt.,. 
kuriose chirurgai užmarinimui 
naudojo tik adatas. Jis aprašo, 
kaip įsmeigus keturias adatas į 
ausies grybelį, chirurgai išplo
vė pacientui pusę skilvio. Susi
domėjimas šita kinų technika 
Vakaruose vis didėja.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Karinė JAV 

vadovybė P. Vietname paskel
bė, kad praėjusią savaitę Viet
namo kare žuvo tik du amerikie
čiai. Dar 19 mirė dėl kitų prie
žasčių, nesurištų su karo veiks
mais, iš jų 10 žuvo jūroje, žais
dami futbolą ant smėlio. Svie
diniui įkritus į jūrą, vienas ka
reivis šoko jo išgriebti ir pradėjo 
skęsti. Kiti devynį pradėjo ji 
gelbėti, tačiau visus nusinešė 
stipri jūros srovė.

Sužeistų Vietname amerikie
čių skaičius — 63. Vietnamie
čių žuvo 269 ir 562 buvo su
žeisti, komunistų suskaičiuota 
1,058 žuvusieji.

Reta kalba 
Jungtinėse Tautose
NEW YORKAS. — Jungtinė

se Tautose visus nustebino, o 
Britaniją pradžiugino netikėta 
Seychelles salų ministerio kal
ba. Ministeris prašė JT narių ne
kišti nosies į jo šalies reikalus ir 
nereikalauti Seychelles saloms 
nepriklausomybės. Jo valstybė 
esanti laiminga Britanijos val
džioje, žmonės -— patenkinti, bri
tų parama — reikalinga, o nepri
klausomybė — praktiškai neįma
noma.

Seychelles salų yra 90, jos 
išbarstytos -700 mylių nuo Ma
dagaskaro po vandenyną ir tūri 
153 kvadratines mylias su 55,- 
000 gyventojų. “Mes supranta
me ir mėgstame anglus, kurie 
nėra nei išnaudotojai nei pri
spaudėjai, kaip J uos kartais ki
ti pavadina’.’ pareiškė ministe
ris-James Machem; .Tokiu kal
bų Jungtinėse Tautose reta.

junga jau yra netekusi savo įta
kos, kurią ji seniau yra turėju
si. Afrikos valstybės dar var
giai galėtų greičiau apsijungti 
į žymesnį politinį vienetą, ypač, 
kąi tarp jų pačių esama skirtu
mų. Jos beveik nieko nežino apie 
Lietuvą bei jos padėtį. Ta pras
me geresnė padėtis esanti Libe
rijoje.

Mūsų intelektulinio jaunimo, 
pasak Valiūno, uždavinys turė
tų būti: informuoti, kur tik įma
noma, buvusias Afrikos kolonijas 
apie Lietuvos kolonializmą, So
vietų Sąjungos vykdomą ir gau
ti tų afrikinių kraštų — buv. ko
lonijų paramą to kolonializmo 
atsikratymo reikalu. • •

Radijo transliacijos 
Sibiro lietuviams

Jau antri metai Vliko, iš tik
rųjų, jo pirmininko dr. Valiūno 
pastangomis buvo pradėtos tran
sliuoti lietuviškos programos iš 
Manilos (Filipinuose) radijo 
siųstuvo, skirtos Sibiro plotuose 
gyvenantiems lietuviams trem
tiniams.

Dr. Valiūnas, Europoje lan
kydamasis, iš labai patikimų šal
tinių patyrė, jog šiomis Vliko 
radijo transliacijomis Sibiro lie
tuviai atskirti nuo tėvynės, jiem 
draudžiama net Lietuvoje lie
tuvių kalba leidžiama sovietinė 
spauda. Jie, nors ir didesniais 
telkiniais gyvendami, negali tu-
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MU
WA

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi, muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO" NEMOKA.

investment 
account

lietuvius nuo lenkų ir 
kompanijų

esu
nusikeikė žvejai, 

šimtus rublių paleido-
gyvą ar negyvą — duos
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nigavo. Tuok kiniai Lietuvos 
kunigai ir lenkiški vyskupai jį 
labai persekiojo kaip lietuvį, o 
jis su Dr. šliupu jau Lietuvo
je pasižino, tai Dr. šliupas jį įr 
čia parsitraukė, kad jam padė
tų atitraukti lietuvius nuo len
kų. Nes tuo laiku ners ėja jau 
buvo keletas Mstuviu kunigų, alė 
visi buvo sulenkėję ir į lenkų 
dūdą putė. Mat, lenkų čia buvo 
daug daugiau negu lietuvių, tad 
su lenkais ir draugavo ir jiems 
pataikavo. Juk yra tikra tiesa, 
kad Jonas šliupas (tada dar ne
buvo daktaras) suorganizavo net 
dvi lietuviškas parapijas — 
vieną New Yorke, kitą Brookly- 
ne, ir per kurį laiką pats buvo 
New Yorko lietuvių bažnyčios 
sekretorium.

Ėjo pas vyskupą reikalauda
mas leisti lietuviams skirtis nuo 
lenkų ir organizuoti savo para
piją. Nors iš pradžių vyskupas 
nenorėjo sutikti, kad lietuviai 
skirtųsi, mat, lenkų ir lietuvių 
kunigai tam priešinosi, bet šliu
pui užsispyrus (žinoma, su juo 
buvo ir kiti lietuviai — toks Pa- 
seckas ir kt.) — kad leistų lie
tuviams steigti savo parapiją, ir 
leido, šliupas net tris kartus tu
rėjo eiti pas vyskupą kol gavo 
leidimą.

Kunigas Pautienius (kun. Si
monas Pautienius, buvęs Maha- 
noy City ir Shanandoah lietuvių 
parapijų klebonas) pasakęs: 
“Jei Dr. Jonas šliupas nekovotų 
prieš kunigus ir bažnyčią, tai 
būtų patapęs Lietuvos -šventuo-

„' i — 3:30 vak.; 
5:00 vakaro; šešta

dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

^SAFETY 00 
YOUI SAYINGS

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. .duoda dividendus už visą mėnesį 
Dividendai mokami sausio jr liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują m ūsų namą.

komiteto pirmininkas John 
Evans. Ir reikia pasakyti, kad 
praėjusiais metais toks vaka
ras, palyginti, praėjo šėkinin-

mokama dvieję 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 

.ar daugiau
ir čia pat buvo krūmas, aš jiems 
prišaukiau, kad esu šliupas. 
“Tai rupūžė 
“Penkis 
me”!

į įvairių renginių sriautą 
šeštadienį įsijupgia ir Lietuvių 
Foto Archyvo ruošiamas humo 
ro ir varžytinių vakaras. Mes 
esame įpratę į rimtus koncer
tus arba linksmų nuotaikų po
būvius, tačiaii varžytinių va
karas, berods, buvo pradėtas 
LFA praktikuoti praėjusiais 
metais. ' ■ » ’ ’

Šią mintį - iškėlė ; Amerikos 
lietuvis, aktyvus visuomeni
ninkas ir LFA lėšų telkimo

Lietuviv operos dirigentas A. Kučiūnas kalba apie naujai statomą 
operą "Jūratė ir Kastytis". Toliau matosi operos valdybos nariai: 

V. Momkus ir V. Radijus.

Atvažiavęs Amerikoje tuoj 
stvėrėsi darbo — visų pirmiau
siai gelbėti lietuvius juos atitrau
kiant nuo lenkų: organizavo lie
tuviškas parapijos, steigė lietu
viškas draugijas, važinėjo po lie
tuvių kolonijas sakydamas pra
kalbas ir ragindamas vargšus 
bemokslius žmoneiius švSestlis, 
mokytis skaityti ir rašyti ir t. t.

Pamenu, sykį šliupui atrašo 
laišką lietuviai iš Thomas, West' 
Virginia, girdi “Gelbėk Jonai 
Šliupai, nes mus lietuvius čia 
kompanija uždarė ir nieko neiš
leidžia ir neįleidžia, būk tai ko
kia epidemija užėjusi’*, žino
ma, Dr. šliupas važiuoja savo 
brolių lietuvių gelbėti. Truko 
trys savaitės, kol pavyko tuos 
žmoneiius išlaisvinti, gavo pats 
važiuoti į Washington^ ir ten 
gavo palydovą' kad jį patį į tą 
miestelį įleistų. Ar jam kas už 
tai atlygino ar bent padėkojo? 
Priešingai, o kai kas net tyčio
josi.

Pamenu, Scrantone tuo metu 
šv. Juozapo parapijos klebonu 
buvo kun. Jonas Kuras, didelis 
arogantas, kurs kas sekmadienį 
per savo pamokslus neapseidavo 
nepakeikęs šliupo. Vieną sykį 
per savo “pamokslą” jis papa
sakojo tokį “perlą”: “Anądien 
važiuoju strytkariu ir žiūriu, 
gatve eina žmogus su didele barz
da ir nešasi raudoją gaidį su 
raudona subinė*, žiūriu, žiūriu, 
kad tai šliupas”...

(Rus daugiau)

kiškai maža, dar negirdėta, 
tik vieno dolerio. Kur gi pa
togiau ir geriau galėtum susi
tikti savus prietelius, jeigu ne 
linksmų nuotaikų vakare.

Po vi§o to LFA Lėšų telki
mo komitetas vykdys varžyti
nes. Bus vertingų daiktų, ku
riuos bus galima tikrai žemo-1 
mis kainomis įsigyti. Daiktai 
praktiški, kasdien vartojimui 
tinką. Tad tikrai būtų gera, 
kad šeštadienio vakarą pra
leistume šiame humoro ir varįM 
žytinių vakare. Pelnas šio va
karo skiriamas mūsų kultūri
nio gyvenimo pėdsakams įam
žinti dokumentiniuose filmuo
se, apie kuriuos esame jau 
skaitę ir kuriais gėrėjomės.

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal rttentlorl4 
407) ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA i AVtf'x 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.; LA 3-8248 : = SgiY'

Po pirmojo bandymo štai 
šeštadienį —- šiandien, lapkri
čio mėn. 6 d, Jaunimo Centre, 
7' vai." bandomas antras ban
dymas, — ruošiamas nuotai
kingas humoro ir varžytinių 
vakaras.

Ir programa gera, nors kai 
kas sako, kad gal ir per trum
pa būsianti, bet ji svečius tik
rai nuteiks linksmai.

4640 SOUTH ASHLAND AVENUE 
TeL YArds 7-1272

Chicago Savings 
ind Uii Aiiociatlti

APRANGOS,
T J

Pirkę kostiumą, ivarka ar j
kelnes, jūs būsite patenkinti, 
nes mūsų siuvėjai čii pat vie
toje jums primieruos ir pritai
kins ir nieko už pritaikymą ne
reikės mokėti.

SIUNTINI - DOVANAS Į LIETUVĄ' IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

Šliupo gyvenimą ir aplinkybes 
ir palyginsim su Dr. Basanavi
čiaus, tai sutiksim, jog Dr. Šliu
pas daugiau nusipelno būti Lie- < 
tuvos Tėvu. Nes šis žmogus ty
rėjo ne tik pelnyti duonas kąsnį į 
pats sau ir savo šeimai, bet kiek 
dar jis kitus visokiais būdais šel
pė. Ne tik kad savo tris vai
kus išleido aukštus mokslus, bet 
kiek dar kitiems studentams pa
gelbėjo. Paimkim kad ir to
kius Jurgį Davainą-Silvestravi- 
čių, Dr. A. Margaitį, kurs din
go Amerikos-Ispayijos karę 1898 
metais, Dr. Antaną Bacevičių — 
bet ką čia visus gali suskaityti 
kiek jis studentų yra sušelpęs, 
pas save išlaikęs savaitėmis ir 
mėnesiais. Dr. Basanius turėjo 
užtikrintas pajamas būdamas 
Bulgarijos kariuomenės vyr. gy
dytoju ir neturėjo kas jį keiktų 
kiekvieną dieną ir piūdytų prieš 
jį žmones, kai tuo tarpu Dr. šliu
pą anuometiniai kunigai ne tik 
dergė ir keikė, bet ir boikotavo, 
net per išpažinti, kaip tai darė 
kun. Kuras, grasindavo žmones, 
kad neitų pas “bedievį” daktarą 
šliupą gydytis.

Blaivesnio kunigo atestacija

Apie pirmuosius Dr. šliupo žy
gius lietuviams nuo lenkų at
plėšti živatas rašė:

“Taip. Jis (Dr. šliupas) drau
gavo su kun. Burba. Jis jį pa
traukė į Ameriką, ne kas kitas. 
Kunigas Burba buvo geras lie
tuvis ir didelis Lietuvos patrio
tas, kol Lietuvoje gyveno ir ku-

MCSŲ S KYRIAI
485 MCDONALD AVĖ.
78 SECOND ĄVENUE

- 378 MARKET STREET
41 WHITEHEAD AVENUE 
963 BL EEC KER STREET 

FREEWOOD ACREE
631 W, GIRARD AVENUE

126 TILGHMAN STREET
159 So. VERMONT AVENUE 

1241 NO. ASHLAND AVENUE 
2608 W. 69th STREET 
1900 FLEET STREET 
70) FILLMORE AVE.

11601 JOS CAMPAŲ AVENUE 
122-126 HILLSIDE AVE 
219 MONTGOMERY ST.

515 MARCELLUS ST.
1028 KENILWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMP AU AVENUE 

396 WEST BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE
47 E. MILTON AVE.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto 
. Antrad ir penktadieni 9:00 ryto

Atdara vakarais: pirmadie
niais ir ketvirtadieniais, o kito
mis dienomis iki 6-tos valandos 
vakaro.

HARRY SEIGAN kviečia vi
sus vyrus ir jaunuolius atvykti 
ir Įsitikinti, koks didžiulis yra 
pasirinkimas rūbu ■ rudens ir 
žiemos sezonui, geriausių fir
mų, kaip groshire;7 BOTANY 
“500”, PHOENIX ir'; kit., nau
jausios Triados.

Mat, J. šliupas kai Peterbur
ge universitetą lankė, jis pri
vačiai mokė Ęusijos užs. reikalų 
ministerio Von Plėvės vaikus. 
Kaip sakiau, kai kiti kunigai 
Šliupą barė ir keikė, tai Kretin
gos klebonas, kun. Jurgėla jį pa
sikvietęs pas.sąve per tris savai
tes laikė ir. slėpė, ir kai rusai 
truputį aptyko jo ieškoję, kun. 
Jurgėla pasamdė porą - Palan
gos žvejų, kurie nakties metu 
jį valtyje pervežė į Klaipėdos 
kraštą, Vokietijos pusėje. Pats 
Šliupas ne sykį šnekėdavo kaip 
jis tada buvo pavojuje. Girdi, 
plaukiant valtyje tie žvejai tarp 
savęs šneka ’“0 kad žinotume, 
kad tai yra ~ šliupas, gautume 
penkis šimtus rublių”. '

“Mano ir dabar dar blusos ap
miršta, kai pamanau, kad tie žve
jai galėjo valtį pasukti atgal j 
Palangą... Bet nepasuko ir pa
galiau priartėję prie krašto lie
pė išlipti, pasakydami, kad čia

SKAITYK PATS IS PAHAGIHG 
įCIT'JS SKAITYTĮ • - 
U A U J I E NA S

■r:::.n i''-?sss & travel agengb hhi 
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTGRG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA Č T

HMB

500 rublių už šliupo galvą . 
C ' N- .

Apie Dr. Joną šliupą, jo triū
są ir kovą už laisvą susipratusį 
šviesų lietuvį jo buvęs ilgame
tis draugas ir gerbėjas živatas 
kitoje vietoje rašė:

“...aš su Dr. J. šliupu per tris
dešimt metų čia Amerikoj arti 
sugyvenom, o per paskutinius 
5 metus krūvoj gyvenom, kol 
tik jie išvažiavo į Lietuvą.

“Tik reikia pamanyti!” sušun
ka Živatas viename 1954. metais 
iš Scrantono rašytame laiške. 
“Kad tokiam žmogui, tokiam di
džiausiam Lietuvos patriotui, 
kuriam nėra lygaus, neatsiran
da kas parašytų jo pilną biogra
fiją. Patriotui, kurs už lietuviš
kumą turėjo bėgti iš savo šale
lės, už kurio gyvybę rusų val
džia skyrė net penkis šimtus ru
blių, kurs tik savo tėvo ir paties 
gero draugo kun. Jurgėlos dėka 
išsigelbėjo nuo mirties ar Sibi-

Daktaras Jonas Šliupas Pen
silvanijos lietuvių angliakasių 
— jau antros ir trečios gentkar- 
tės r— tarpe tebėra gyva legen
da ir ji su meile ir pagarba bus 
perduodama iš kartos į kartą 
nepaisant kiek siaurų pažiūrų ir 
interesų vedami žmogeliai besi
stengtų jo vardą mažinti jo di
džius nuopelnus nutylėdami ar
ba iškraipydami.

Apie ši dvasios milžiną ir di
dįjį kovotoją už laisvą lietuvį 
nuvykęs į Wyoming© Slėnį kur 
užėjęs vis ko naujesnio išgirsti, 
žemiau perteikiu žiupsnį mažiau 
platesnei lietuvių visuomenei ži
nomų faktų, surankiotų iš pasi
kalbėjimų su “maineriais”, bet 
daugiausiai iš vieno, 1961 metais 
Skrantone mirusio F. J. (Prano) 
Živato užrašų bei laiškų, kuriais 
jų globėjas kun. Valadka malo
niai leido pasinaudoti.

Dar nepavėluota apologija

Ilgametis Dr. Jono šliupo drau
gas, kurs iš kuklumo tokiu ne- 
sįvądino F. J. žiyatas savo užra
šuose be kt. sako:
< ■ •

“...kad būčiau rašytojas, tai 
parašyčiau (apie Šliupą) didžiu
lę knygą. Ir, žinoma, jei dar ne- 
pervėlu, tai stengsiuos į jo bio
grafiją kiek plačiau parašyti 
apie jo veiklą...

Ar šiaip ar taip kalbėsim, tai 
Lietuvą neturėjo kito tokio pa- 
sišventusio patrioto kaip kad 
buvo -Dr. Jonas šliupas! Nors 
Dr. Basanavičių vadina Lietu
vos Tėvu, bet jei paimsim Dr.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasiri 
įvairiausių audimų, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vah vakaro.

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet <

, z - B. B. PIETKIEWICZ, Pres. '■ į t . ■

Ą7 and Rockwell Street, TeJ, CAfflyefte 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Programai vadovauja ir ją j 
planuoja aktorė Julija Cijūne- ? 
lienė. Nerijos tunto skautiš- j 
kas jaunimas pavaizduos “Lai- ? 
ko mašiną ’’... Čia. atrodo, bus 1 
sukaupta Šfų dienų žmogaus < 
silpnavališkumas, įvairios įta- ( 
kos, keistenybės. O jaunimas y 
tai moka gražiai ir vaizdžiai J 
perteikti. x s;

Lemonto respublika tikrai v 
garsėja. Ji auga bendruome- y 
nininkų skaičiumi, jų aktyvu- >] 
mu ir gražiai veikia. O dabar X 
štai net Chfcagą nustebinti no-: X 
ri su savo “Lemonto opera”. X 
Šios operos turinys. lieka pa- ?< 
slaptyje ir net ponia-Julija Ci- 8 
jūnelięnė t^s paslapties neno- « 
J'ėjo iš anksto atidengti. Tai << 
įsitikins žiCtrovas, atsilankęs Į (< 
šį vakarą. ? .«

Na, kiek atsimename LFA s 
komitetas visada lieka vaišiu- x 
gas, ir šiame vakare kiekvie-'d 
ną svečią maloniai priims, pa- X 
vaišins skaniais užkandžiais ir > 
kavute. O Įėjimo auka paša- X

Mr*. PHIL PAKEL, Pr»«id*nt

H245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P M to 8 P M., Tues. 9 to 4, Thur*, tt Fri. 9 to 8. Sat 9 to 12:30

kaąčių. -
Tad pabandykime ir mes pa 
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ALGIRDAS GUSTAITIS

SIBIRAS PASTATYTAS ANT LIETUVIU 
į KRAUJO IR KAULU

Pasikalbėjimas su bolieviky kacetą Solženicin kūrinyje 
jfllme pavaizdavusiu Tom Courtenay

Pamatę*, filmą “Viena dienai do j as i nemokama darbo jėga, 
Ivano Deęisovičiaus” (angliš- drauge vykdydami savo gyven- 
kai: One ifey in the Life of Ivan j tojų “perauklėjimą” ir jiems ne

patinkančių mažinimą.
Tas filmas bus paleistas lais

vame pasaulyje. Galimas daly
kas, komunistai irgi ką pana
šaus padarys, (vilkdami kokią 
klastingą mintį. Tuo nereikėtų 
per daug stebėtis. Jie bando ir 
dažnai sugeba išsikapstyti iš 
blogiausių padėčių. Visados yra 
daug naivėlių, kurie jiems, o ne 
tiesai, patiki.

“One Day in the Life of Ivan 
Denisovich” filmą nuoširdžiai 
rekomenduoju pamatyti visiems. 
Bolševikinės sistemos nežinan
tiems duos šiokį tokį pradinį 
supratimą, žinantiems naudinga 
atsišviežinti.

Filmą režisavo suomis Casper 
Wrede. Pagamino norvegai ir 
anglai. Filmuota Norvegijoje, 
apie 300 mylių į šiaurę nuo Os
lo, pačiame žiemos šaltyje, nes 
ir aprašyta viena diena kalinio 
panašioje, apeiginiame šaltyje 
esančioje, rusų koncentracijos 
griovynėj e, kažkur Sibire. 
. Bet pradėkime pokalbį._

Tom Courtenay dar gana jau
nas vyras. Gražiais plaukais, ve
riančių akių. Pilnas ištaikingo 
viešbučio kambarys spaudos at-

stovų. Prieš pradedant pokalbį, 
vadovai jį asmenini supažindi
no su keliais, kažkodėl ir su lie- 
tuviu. Mudu tuoj pradėjome 
kalbėtis, bet jam tuoj teko už- i 
imti mikrofonais apstatytą sta-

Denisoviclp, pora dienų po to 
buvau pakviestas pasikalbėjimui 
su pagrindiniu to filmo artistu- 
Tom Courtenay, anglų aktoriu
mi, gimusiu šiaurinėj Airijoj. 
Kaip žinome, to kūrinio auto
rius yra rųsų rašytojas Aleksan
dras Solženicin, pernai apdova
notas Nobęlio literatūrine pre
mija už veikalą “The Cancer 
Ward”, bet negalėjo atvykti jos 
pasiimti, iiJis įvairiopai perse
kiojamas F Bolševikijoje, nors 
kažkaip sugeba savo veikalus 
pasiųsti j-.užsienį kur jie mie
lai spausdinami, perkami, 'ver
čiami j skirtingas’kalbas.

—* z

Po eilės Minėtų Hollywoodo iil- 
mų pramonės tylos sąmokslo, pa
galiau pavyko pamatyti bent ne
žymią d ai £ tikro dabartinės So
vietų Rusijos (Boiševikijos) gy
venimo, labai stropiai vykdomo 
koncentracijos griovynėj (ne 
stovykloj ;‘j stovykla naudotina 
gražesne prasme, kaip skautų 
stovykla, ^karių stovykla, ir 
pan.), šiandien yra bent keli, o 
gal net keliolika, milijonų žmo
nių suvarytų į tokias bolševiki
nes koncentracijos griovynes. 
Rusai — komunistai mielai nau-

— Filme atrodėte liesesnis, j 
Pridėjote svorio?

— Prieš pradedant filmavi- i 
mą numečiau apie 7 svarus, ir į 
nei kiek nepridėjau filmavimo | i 
laiku, gal net dar kiek numečiau.

— Kaip jautėtės tarp kitų fil-! 
mo bendradarbių koncentracijos 
stovykloje?

— Visi jautėmės labai drau- j 
giškai. Nors buvo šalta lauke 
ir patalpose, bet tarp mūsų vi
sų buvo draugiška šiluma, jau-' 
kūmas. Visi dirbo nuoširdžiai, . 
norėjo atlikti kiek galima geriau , i 
ir greičiau.

— Kaip jautėtės nukirptais I 
plaukais, kacetinihko drabu-i 
žiais?
i. — Kartais net norėdavau už-1 
sitikrinti, ar tikrai nesu koncen- i 
tracijos stovykloje. Plika gal-1: 
va, šiurkštūs, nemalonūs kace- j J 
tininko drabužiai labai vargina, Į 
slegia.

— Imdamasis vaidmens ar no- , 
nėjote parodyti pasauliui politi- Į 
nę neteisybę, kokia ir dabar te- i 
bėra Sovietų Rusijoje, ar tetų- i 
nėjote vien artisto paskirtį?

— Jokios politikos neturėjau ! 
ir neturiu. Man politika nerūpi, i 
Tenorėjau duoti galimai geresnį ] 
charakterį pagal gerai pavaiz- ! 
duotą veikalą.

—Ar esate skaitę daugiau j 
knygų apie Sovietų Rusijos kon- j

Rusas parašė, norvegai ir anglai pagamino, suomis režisavo, o Airijoj gimęs puikus anglŲ artistas Tom Courtenay 
vaidino filme "One Day in the Life of Ivan Denisovich". Pagal A. Solženicin© veikalą filmui pritaikė Ronald Har
wood. čia matomas rusu - komunistu kacete pagrindinis filmo artistas Tom Courtenay. Įsižiūrėkite į jo akię, vei

do išraišką, pergyvenimą. Iš to filmo. . ?

s BIG
SAVINGS
€ NEWS

V;'. W-

1

Sow earn interest from date of deposit to .date M 
į Withdrawal on regular passbook accounts - x 
'inducing withdrawals made before the end of ® 

the quarter.

AND...
At Standard Federal an interest check mailed 
every month on certificate accounts or, if you 
choose, you can leave the interest in your 
certificate account for withdrawal later.

p j INTEREST COMPOUNDED DAILY ON AIL ACCOUNTS ’
i : r’5’ . ? We pay highest rates permitted by law.
’ : .' SAVINGS INSURED TO $20,000.00

1

ASSETS OVER 
$160,000,000 

RESERVES OVER 
$14,500,000

STANDARD
FEDERAL-
SAVINGS .nd IOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

41tt AACMER AVENUE AT SACRAMENTO * CHICAGO, ILLINOIS SOS32 • M7-1140 
OFFICE HOURS • Monday, Toetdiy, Thurtday & Friday, 9 ajn. I. I p.m.

Saturday, J a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

centracijos griovyklas, ar skai
tėte “Leave Your Tears in Mos
cow”, kur aprašomi lietuvių per
gyvenimai. Veikalas išverstas 
į kelias kalbas.

— Ne, jokio kito veikalo apie 
sovietų koncentracijos vietas 
neskaičiau.

Vienas korespondentas paklau
sė, kaip “spelinasi” tos knygos 
autorė. Pasakiau, visiems pata
riau pasiskaityti.

— Bet pavaizdavote tikrai, ge
rai, kiek gali pasakyti koncen
tracijos grriovynėje nebuvęs. 
Ar studijavote tą temą, perso
nažą?

—- Studentams ir mokslinin
kams reikia studijuoti. Aktoriui 
reikia įsigilinti, bandyti savaip 
suprasti. Pora mėnesių prieš 

pradedant filmuoti buvau užsida
ręs savo name, galvojau, sten
giausi suprasti, įsivaizduoti kaip 
elgčiausi, ką jaučiau būdamas 
tokioje padėtyje.

— Ar komunistai netrukdė 
filmavimo?

— Kažkas iš sovietų buvo at
vykę pasižiūrėti mums befilmuo
jant Norvegijoj. Pasižiūrėjo ir 
nieko nesakę išvažiavo.

— Ar jus kiti artistai nekriti
kuos, juk dabar tokia mada, kad 
prieš komunistus stengiamasi 
tylėti?

— Vienas jau paklausė, kodėl 
sutikau tokią rolę pasiimti. At
sakiau, kad man patiko kūrinys, 
kūriau personažą, nieko dau
giau. Ir tuoj paliko.

— Filme girdėtis skandinavų 
akcento. Kažin ar yra koks nor
vegas bolševikų koncentracijo
je, kai tuo tarpu yra daug kitų 
tautybių su jų akcentais.

— Režisorius ir gamintojas, 
matomai, tenorėjo duoti sveti
mo akcento. Rusijoje yra tiek 
daug tautybių ir tiek daug sve
timų akcentų.

— Sibiras pastatytas ant lietu
vių, latvių, ukrainiečių ir kitų 
kraujo ir kaulų. Ar sutiktumėte 
vaidinti lietuvio parašytam vei
kale apie gyvenimą komunistų 
okupacijoj ?

— Kodėl ne, jei veikalas būtų 
gerai parašytas, jei atsirastų 
produseris, geras režisierius.

— Ar patiko šio filmo reži
sierius Casper Wrede?

— Jis mane pažinojo iŠ anks-

tesnės teatrinės veiklos. Su juo 
vienas malonumas dirbti, jis ne 
tik leidžia pasireikšti, bet ir daug 
padeda. Jis sudaro galimybę bū
ti tikrai geru.

— Esate vaidinę “Hamletą”. 
Ką patartumėte “Hamleto” my
lėtojams? ....

čia tuoj įsiterpė vienas: vo
kiečiai turį “Hamleto” vertimą 
gal geresnį, nei pats originalas. 
Tom C. atsakė, jog ir originalas 
anglų kalba yra gana geras...

— Patarčiau keletą metų 
“Hamleto” nevaidinti. Būtų nau
dinga kurį laiką atitrūkti, kiek

primiršti, o paskui gal kiek ki
taip pradėti jo atlikimą.

— Kur norėtumėt vaidinti, — 
Anglijoje, Europoje ar JAV-se?

• nes nepriklausai tokiai 
. Mieliau vaidinčiau An-

— JAV-se befilmuojant yra 
tiek begaliniai daug varžymų! 
Čia pats net peleninės negali pa
siimti 
unijai
glijoj. Ten galima laisviau dirb
ti.

Tom Courtenay sakosi labai 
mylįs filmą. Anksčiau galvojęs 
būti rašytoju. Mėgstąs sportą, 
vaikščiojimą, patinką šunes. 
Turėjęs vieną, bet kadangi gyve
nąs vienas savo name Londone, 
tai esąs tikras vargas, šunį pa
dovanojęs savo draugams ūky
je.

Countenay tebėra nevedęs, 
nors, atrodo, turi savo merginą. 
Myli gerą muziką, kaip Šubert, 
Beethoven, Brahms.

Susilaukėme lietuviškos kepyklos

St. Petersburgo ir Tampos lie
tuvių pageidavimas pagaliau iš
sipildė: susilaukėme lietuviškos 
kepyklos, kur bus kepama ir lie
tuvių skoniui pritaikyta duona.

Rodosi, prieš metus laiko bu
vome nudžiugę, kai p. Kazilionis 
buvo pradėjęs kepti duoną. Ta
čiau po kurio laiko, kai pasirodė, 
jog kepyklai vieta nėra tinkama, 
jis kepyklą uždarė. Bet štai po 
gerokos pertraukos jis vėl kibo 
į kepyklos biznį. Pasirinko ke
pyklai daug geresnę vietą (126- 
49th St. So., St. Petersburg). 
Prie kepyklos, kuri vadina K K. 
Bakery, yra patogus privažia
vimas automobiliais.

Ponas Kazilionis Lietuvių kai
melio gyventojus jau apdovano
jo savo duonute ir pasižadėjo ir 
toliau Tampos lietuvių nepamirš
ti, — aprūpinti juos pagal lietu
višką receptą kepama duona.

Lauksime. O tuo tarpu linki
me p. Kazilioniui geriausios 
sėkmės. ' Onutė

"NAUJIENOS9 KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Kas tik turi gerą skonjz .*
— Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indollal
Apdrauati iki $20,000.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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. ’ '-’Tdfflj
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NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

kiekvieną kolchozą ir mažiausią dirb-

I

Į

A- Vii.
$2995.00

ZIGMAS JONYNAS

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo
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UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

kad žmonės daug ge- 
užiro tuose kraštuose. 
Roz.anovskos stotyje

$20.00
$11.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

— $12.00 
..— $7.00
----- $3.00

Metai linksta į pabaigą ir... 
dar niekui neužtikau žinutės, 
kad vysk. Julijonas Stepona
vičius mini dvigubą sukaktį:

60 metų savo amžiaus ir

riamės su juristais, kam pa
teikti ieškinį. Gal kolūkiui? 
Tačiau už ką skriausti visus 
kolūkiečius, jei tik keli iš jų

šiais nepagei- 
produktais mūsų 

jNaftos molekulės 
skraido labai lė-

Zigmukas pareina!
akyse puolėme vienas ant- 
išsibučiavom. Kalbai žo- 

Ir taip po sęptynerių metų

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010

T»L 982-1530
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ

Tik trumpam laikotarpiui
Moskvitch 412 IE
Zaporozhets ZAZ 966 $1895.00
Yra tik labai ribotas kiekis. To
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Svarbu dėl apartrpentų.

Reikalaukite mūsų specialių 
biuletenių. .

,— — —   ----------- --------- --- -----------------—.

i cisterna, žala žuvininkystei —'nusikalto? — baigė pirm. K.
153600 rtiblių. Mes dabar ta- Ginkūuąs. J, Cicėnas.

Kanadoje:
metams __ ___
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Dienraščio kainos: 
thicagoje ir priemiesčiuose 

metams______________
pusei metų ___________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui______

<itose JAV vietose: 
metams _____________
pusei metų ,

Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
nx month. $7.00 per 3 months. In 
sther USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months. $6.00 per 
diree months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

$13.00 
$3^0

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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Lietuvon įvedė rusai. Jie atsiuntė Lie- 
nepaprastai ištikimų vyrų, kurie tu-

Seka kiekvieną lietuvio žingsnį
Okupuotoje Lietuvoje rusai laiko kelias raudonosios 

armijos divizijas, čekistų batalijomis, policijos būrius ir 
gausų komunistų partijos narių skaičių pavergtiems lie
tuviams kontroliuoti. Pasirodo, kad šių represijos jėgų 
neužtenka. Pavergtoje Lietuvoje jau yra sudarytas nau
jas represijų organas, kurio nariai seka kiekvienų gyvo 
lietuvio žingsnį. Tai šimtatūkstantinė kontrolierių gau
ja, įkėlusi koją į 
tuvėlę.

Kontrolierius 
tuvon didoką būrį
rėjo sekioti pramonėje ir kolchozuose dirbančius lietu
vius. Bet rusai mažai tegalėjo padaryti. Jie nemokėjo 
kalbos ir nepajėgė tiksliai nustatyti, ką lietuviai dirbo 
ir ką jie turėjo daryti. Pamažu į kontrolierius buvo įtrauk
ti lietuviai. Svarbiausias instrukcijas kontrolieriams dar 
ir šiandien paruošia Maskvos atsiųsti atstovai, bet “Lie
tuvos liaudies kontrolės” komiteto pirmininku paskirtas 
Maskvoje gimęs, bet tėvų Lietuvon parvežtas Albertas 
Barauskas. Jis yra buvęs raudonosios^ armijos karinin
kas, sovietų žvalgybininkas, Maskvoje baigęs specia
lius komunistų partijos kursus. Tuojau po karo sovietų 
policijai jis padėjo “numalšinti” Radviliškio ir Kėdainių 
apylinkes, o paskutiniu dešimtmečiu dirba okupantui 
svarbų administracijos darbą. Kelis metus jis kontrolia
vo komunistų partijos narius, bet paskutiniu metu jo ži
nioje 103,000 kontrolierių.

Neseniai spaudoje^ pasirodžiusiam ir turisto iš Vil
niaus atvežtame rugpiūčio mėnesio Komuniste yra vy
riausio kontrolieriaus A. Barausko straipsnis, pavadin
tas “Labai aktualus klausimas”. Jis aktualus ne tiktai 
pačiam “liaudies kontrolės” komiteto pirmininkui, bet 
visiems partijos nariams. Tame straipsnyje Barauskas 
viešai skelbia, kad krašte yra 5691 kontrolierių grupė, 
gerai organizuota ir savo kojas įkėlusi į kiekvieną kraš
to pramonės šaką. Krašte nėra nei vienos įstaigos, ūkio 
organizacijos, darbininkų grupės, kurios darbo nesektų 
kontrolierius ir nepranešinėtų Barauskui.

Barauskas tvirtina, kad pats svarbiausias kontro
lierių uždavinys yra prižiūrėti valstybinę drausmę. Kon
trolieriai seka, kas dirbtuvėlėje kalba ir stoviniuoja, kas 
iš kolchozo vagia ir vogtus daiktus pardavinėja, kas ky
šius ima ir įvairiai kombinuoja. Apie visus nusikaltėlius

5
— Liga stipriai įsigalėjo. Nepažįsta

mas gydytojas būtų palaikęs cholera ir pa
siuntęs į specialius barakus tikrajai mir
čiai. ..

Prirašė vaistų ir patarė valgyti džiovin
tas mėlynes. Naumiestiškis Vladas Stel
mokas prisilaikė mano bute. Jis atsidėjęs 
išvaikščiojo daugybę vaistinių ir surado 
prirašytus man vaistus ir porą svarų džio
vintų mėlynių. Buvau labai nusilpęs ir jo
kiu būdu nebūčiau galėjęs vaistų susirasti. 
V. Stelmokas pasirūpino ir maistu iš Sibi
ro. Rusijoje siautė chaosas. Bolševikai pa
skelbė buvusių karių mobilizaciją. Įsaky
mas lietė ir mane. Nutariau bėgti. Nors 
buvau jau kiek pasveikęs, bet jaučiausi li
gos stipriai iškankintas. Kyšių pagalba ga
vau iš geležinkeliečio bilietą iki Novoso- 
k oi nyki stoties. Čia persėdus reikėjo vykti 
į Sebiežą, kur veikė pabėgėlių patikrini
mo įstaiga. O iš čia — į vokiečių žinioje 
esamą Rezanovskaja.

Išlipau Novosokolniki stotyje. Ranko
se du sunkūs čemodanai su medžiaga dra
bužiams. Ėjo gandai, kad šitokių dalykų 
Lietuvoje labiausiai trūksta. Nešti sunkius 
čemodanus nepajėgiau. Dairiausi nešiko. 
Žiūriu ir savo akimis netikiu: eina mano 
kariuomenės laikų draugas Juozas Csas iš 
Vilkaviškio. Petrapilyje jis vedė kokią tai 
Sibiro kunigaikštytę. Dalyvavau vestuvė-

1.
Jau buvo minėta, kad Kau

ne mirė gilios senatvės prisi- 
laukusi dr. V. Alseikienė. Bet 
niekur nepaminėta, kad ji bu
vo ypatingai dosni visuomeni
ninke. Ji besisielodama ligų ir 
skurdo ėdamais Vilniaus kraš
to valstiečiais kone kasmet 
atitrūkusi nuo savo tiesioginių 
pareigų iškildavo dienai kitai 
čia į Adutiškį, Daugėliškį, Ap
są, Varėną, čia į Gervėčius, 
iškildavo kovai su trachoma.

Beje, už akių operacijas, jei 
pacientas nepasiturintis, daž
nu atveju nepaimdavo nei ska
tiko.

Ir dar, lyg gėlė ant a. a. dr. 
V. Alseikienės kapo, viena 
“smulkmena”:

iki 1925 m. Vilniaus lietuvių 
spaudoje būdavo kronikos 
kertelė “politiniams kaliniams

remti’’ (vėliau cenzūra uždrau 
dė). Kur stambesnė suma ir 
bevardė (XY pažymėta), tai 
dr. V. Alseikienės auka.

Rėmė gyvųjų kovą už lais
vę, globojo ir kovoje žuvu
siuosius. Kasmet pavasarį ir 
prieš Vėlines paremdavo Ra
sų kapinėse sostinėje, Trakų 
ir kitur, kur palaidota mūs 
savanoriai ir nežinomieji ka
riai, sutvarkyti kapus, parū
pinti gėlių ir žvakių.

Buvo didelis nuostolis vi
suomenei, kai 1931 m. dr. V. 
Alseikienė išsikėlė gyventi į 
Nepriklausomąją.

kontrolieriai praneša centrui, bet jie gali veikti tiktai 
susitarę su kitomis valstybinėmis įstaigomis, ir gavę par
tijos vadovybės įsakymą.

Barauskas tvirtina, kad kontrolieriai turi teises įsi
kišti net į Maskvoje nustatytus valstybinius ūkio planus. 
Lietuvoje rašalo bonkučių gamintojai pastatė mechaniz
mą bonkutėms užkimšti ir etiketėms prie bonkučių kli
juoti. Visas tas reikalas kainavo stambias sumas pinigų, 
o kai viskas buvo pastatyta, tai paaiškėjo, kad tos rašalo 
bonkutės visai nebuvo reikalingos. Ypatingai stropiai 
kontrolieriai tikrina darbo procesą kiekvienoje dirbtu
vėlėje. Lietuviai buvo darbštūs žmonės, bet dabar labai 
daug stoviniuoja. Šis klausimas rusams nesiseka sutvar
kyti. Tuo reikalu komunistas Barauskas šitaip rašo:

“Tačiau, kaip parodė neseniai atliktas patikri
nimas dar yra daug trūkumų šioje srityje. Pernai 
darbo laiko nuostoliai pramonėje dėl neatėjimo į 
darbą, administracijai leidus, dėl pravaikštų ir kitų 
priežasčių sudarė tūkstančius žmogaus darbo dienų. 
Be to, daugelyje įmonių ir organizacijų darbininkai 
ir tarnautojai atitraukiami nuo darbo dėl įvairių 
renginių — pasitarimų ir posėdžių, sportinių varžy
bų, ekskursijų, turistinių kelionių, meno saviveiklos 
repeticijų bei pasirodymų ir pan. Pavyzdžiui, Vil
niaus dujofikavimo gamybinėje valdyboje dėl to, kad 
eile atvejų susirinkimai, posėdžiai ir paskaitos pra
sidėdavo puse valandos prieš darbo dienos pabaigą, 
1970 metais prarasta 3.5 tūkstančio žmogaus darbo 
valandų”. (Komunistas, 1971 m. rugpiūtįs, 9 psl.).
Lietuviai darbininkai į komunistų šaukiamus susi

rinkimus nenori eiti ir tuščių pasakojimų nenori klau
syti. Jie eina tiktai tuo atveju, jeigu susirinkimai vyks
ta darbo metu. Bet Maskvai tas nepatinka. Maskvai rū
pi, kad lietuviai dirbtų, o renginių lankymas jau antra
eilis dalykas. Rusai nė kiek nesijaudina, jei iš Čekoslo
vakijos atvykę muzikai koncertavo veik tuščiai' filhar
monijos salei, bet rusams labai svarbų, kad Įiętuvįškos 
vištos sudėtų jiems daugiau kiaušinių. Barausko kon
trolieriai tikisi bereikalingai laiką pravaikščiojančias 
vištas sukontroliuoti.

se piršlio pareigose. Išleidau nemažai pi
nigų visokioms vaišėms. Pasirodė, kad J. 
Ūsas čia buvo didelis ponas, bolševikų val
džios pastatytas šios mazginės stoties ko
mendantas... Tuoj pašaukė geležinkelie
tį mano čemodanams nunešti i jo čia pat 
esantį butą. Radome ir jo žmoną. Jiems 
buvo didelis džiaugsmas pamatyti savąjį 
piršlį, o man laimė, kad juos čia netikė
tai sutikau. Išgirdęs, kad aš ką tik išsi
krapščiau iš baisiosios ligos, J. Ūsas mane 
paliko pas save ištisai savaitei pasitaisyti 
ir sustiprėti. Per savaitę gerokai pasitai
siau. Išsiprašiau, kad leistų toliau keliau
ti. Padavė garvežį su vienu vagonu ir abu
du su žmona palydėjo mane į Sebiežą. Iš 
anksto papasakojo, kad vokiečių kontro- 
liuojamoj Rozanovskoje stoty didelis susi
grūdimas lietuvių pabėgėlių, žmonės išti
sas dienas stovi kilometrinėse eilėse. Trun 
ka savaitės, kol pasiekia komendantą, at
lieka karantiną ir visokius formalumus. 
Buvau apsirengęs rusų studento uniformi
nę eilutę. J. Ūso patartas suradau caro 
laikų šimto rublių banknotą su kasininko 
Sipovo parašu, įdėjau vokan ir užrašiau 
vokiečių karo komendantui. Esą šitokias 
šimtines vokietis komendantas kažin ko
dėl labai brangindavęs... Jis pasamdė žy
delį nuvežti mano čemodanus kokią porą 
kilometrų nuo Sebiežo. Atvežė ir iškrovė 
čemodanus prie vokiečių kareivių numin
to tako ir tuoj pat dingo. Atėję du karei
viai sargybiniai mane areštavo. Paro
džiau laišką vokiečių karo komendantui. 
Jie nešini mano čemodanais pro ištisą pa-

10 metų tremties į Žagarę! 
Ko tylime? ! Ko varžomės?

3.
Gamtos apsaugos komiteto 

pinu. K- Ginkūnas “Lit ir Me
no*’ savaitraščiui pareiškė:

Mums rūpi ir vandenų šva
ra. Jie turi būti tinkami žu
vims gyventi. Tuo tarpu šva
rių vandenų kaskart lieka vis 
mažiau. Net pati švariausia 
Lietuvos upė Žeimena jau už
teršta naftos produktais. O juk 
ateityje ji turės aprūpinti Vil
nių geriamuoju vandeniu. Da
bar Žeimenos aukštupyje naf
tos produktų yra keturis sykius 
(!) daugiau, negu leidžiama 
žuvininkystės normos. Iš kur j 
atsirado ši nafta? Kiekvienas 
plaukiojantis valtimis, naudo
jantis dizelinį kurą, benziną, 
tepalus sotina 
daujamais 
vandenis, 
bakterijos 
tai.

Tad mums lieka — tikrinti ir 
bausti tuos kolūkių ir tarybi
nių ūkių bei kitų organizacijų 
vadovus, kurie nesutvarko 
savo naftos produktų sandėlių. 
Juk kiekvienas naftos lašas 
nepranyksta be pėdsakų. An
tai Varėnos rajone sausame 
pušyne buvo išpiltos naftos at
liekos. Po kelių dienų už ke
liolikos kilometrų jos buvo 
rastos .. . šuliniuose.

Be to, yra nutarimas panau 
dotus tepalus rinkti, kad juos 
būtų galima vėl perdirbti. De-- 
ja, ne visi šitaip elgiasi.

Ne tik nafta teršiami mūsų 
vandenys. Iš pramonės įmo
nių sruvena ir nevalytos gamy
bos atliekos. Mes apskaičiavo
me, kiek jos padarė žalos žu
vininkystei per šių metų gegu
žės ir rugsėjo mėnesius. Vil
kaviškio konservų gamykla iš
nuodijo žuvų už 7800 rublių, 
Jonavos azotinių trąšų gamin^ 
tojai Neryje sumažino žuvų 
atsargas už 1567 rublius, to
kia pat įmonė Kapsuke nepa
gailėjo Šešupės gyventojų — 
čia padaryti nuostoliai siekia 
beveik du įūkstančius rublių. 
Ypač smerktinos Kėdainių bio
chemijos gamykla ir Panevė
žio komunalinio ūkio valdyba. 
Jos, be kita ko, turi rūpintis 
miestų nutekamų vandenų nu
kenksminimu. Tuo tarpu pir
moji išnuodijo žuvų beveik ųž 
aštuonis tūkstančius, o antro
ji daugiau kaip už ketvirtį, 
milijono rublių

štai dar vienas atsitikimas 
Širvintų rajono Širvintos ko
lūkyje. Keli traktorininkai ap
virto su amoniakinio vandens/

Tai nemeluota ir įdėmi 
naujiena prekyboje

Market Parke, 2439 West 
71 - je gatvėje, Emilija Dudė
nienė atidarė naują, taip vadina
mą Lydia's Health Food krau
tuvę. Ji savo maisto produktų 
pardavimo pobūdžiu tikrai iš
siskiria iš visų čia esančių krau
tuvių. Nofs, sako, amerikie
čiams tai jau nebe naujiena, bet 
lietuvių tarpe tai visoje Ameri
koje bus, be abejo, pati pirmoji.

Nors pranešimuose garsina
ma, kaip natūralaus maisto pro
duktų parduotuvė, bet kai aš 
pravėriau duris, net stabtelėjau 
— ar aš būsiu pataikęs reikia
mu adresu. Visai kitas vaizdas, 
nei mes įpratę matyti maisto 
parduotuvėse. Nesimato nei 
kumpių, dešrų, viščiukų, par
šiukų, nei kitų panašaus pobū
džio prekių, čia gausiai rikiuo
jasi meniškai sustatyti stikliniai 
indai su medum, vaisių, daržo
vių, sunkomis, augaliniais alie
jais ir kitokiais vitaminais. Visi 
jie, žinoma, neatskiesti chemi
nio pobūdžio priemaišomis ir 
pagaminti natūraliu būdu. Tik 
po šaldytuvų stiklais matėsi lie
tuviški sūriai ir kitos panašaus 
pobūdžio prekės. Kampe paste
bėjau dideliuose maišuose esan
čius ir tuos akmeninėmis girno
mis maltus stambius grikinius 
miltus. Neradau ir tos kinietiš- 
kos arbatos. Ir arbatos žolės bu
vo daugiausia mums žinomos 
kaip vaistažolės. Čia daugiausia 
jos parinktos mediciniškai, kad 
žmogų pagyvintų, padidintų jo 
energiją... Nebuvo progos nė su 
krautuvės savininke išsikalbėti, 
kaip jai sekasi toje naujoje pre
kyboj e, ir kokie užmojai atei
ties planuose. Tik į mano klau
simą ji pastebėjo, jog pradžia 
nekelia tos krautuvės nepasise
kimui problemų. Priųjinė, jog 
pirmieji krautuvės lankytojai 
buvę daugiau amerikiečiai, bet 
dabar, kaip ir aš matau, tas 
pirkėjų veidas keičiasi su pirkė
jų gausėjimu.

Taigi, toji"krautuvė savo iš
skirtinu prekių parinkimu tik
rai nedaro kitoms maisto krau
tuvėms konkurencijos. Tikriau
siai Emilija Dudėnienė bus ge
rai padariusi, atidarydama to
kią krautuvę. Argi galime mes 
nusileisti išprususiems ameri
kiečiams, besirūpinantiems ge
ra sveikata.

ROCKMRP. iii.
Mjrė Juozas Ruskevičius

Mirtis jau pradėjo švaistytis 
ir tarp antros kartos lietuviu, 
štai šiomis dienomis mirė Juo
zas Buškevičius, kuris buvo gi
męs Minersville, Pa. Sų tėvais 
ir kartu su kitais penkiais bro
liais bei trimis seserimis atsi
kėlė gyventi į Ęockfordą.
' Juozas buvo pats vyriausias. 
Tiek jjs, tiek kiti jo broliai ir 
seserys savo motinėlės buvo iš
mokyti lietuviškai kalbėti.

Prieš kelis metus išėjęs į pen
siją, velionis Juozas be didelio 
rūpesčio gyveno, Labai. mėgo 
žuvauti. Mirė jis sulaukęs 69 
metų amžiaus. Paliko nuliūdi
me žmoną Peąrl, brolius Joną, 
Petrą, Antaną, Albertą ir Edvar
dą bei seseris Nellie Vaišnorie
nę, Margaritą ir Nijolę, Jiems 
visiems reiškiu gilią užuojautą, 

žvalgas

ADDIS ABABA. — Etiopijos 
imperatorius pasakė parlamen
te kalbą,, kurioje ragina įstaty
mų leidėjus pravesti žemės re
formą, kad visi gyventojai galė
tų džiaugtis savo darbo vaisiais. 
Jis pasidžiaugė, kad Etiopijos 
santykiai su kaimynais, su Su
danu ir Somali ja, pagerėjo.

GERESNE Už GRYNUS 
PINIGUS AR BETKOKf 

DALYKĄ 
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATA1
Jie yra geriausia dovana.

Intertrade Express Cprp. saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsy giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką tik jie nori už (dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
Įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums greičiausią 
patarnavimą. _ Certifikatai yra 
pristatomi į jūsų giminių na
mus per apie 3 savaites. Spe
cialaus Rublio kaina yra $2.13. 
Jokiu primokė j imu nėra. Jūs 
galite siųsti bet -kokią sumą.

Reikalaukite mūsų veltui siun
čiamą iliustruotų katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR

bėgelių eilę pristatė tiesiai komendantui, 
šis atplėšė ir perskaitė laišką. Voke paste
bėjo šimtinę. Tuoj pašaukė kareivį, liepė 
išvalyti atskirą kambarį, paklot lovą, at
nešt kavos, ryt rytą nupirkt bilietą į Dvins- 
ką ir pasodint mane į traukinį. Visa tai 
buvo laiške parašyta. Labai džiaugiausi, 
kad sunkiausioj kelionės dalis taip gerai ir 
greitai išsisprendė. Tą pat pakartojau 
Dvinske, prašydamas bilieto į Vilkaviškį. 
Įvyko nemaloni klaida. Vieton Vilkaviš
kio, atsidūriau Volkoviske. Gardino gu
bernijoj. čia įkišau į voką jau tik 50 rublių 
ir gavau bilietą į Vilkaviškį su persėdimu 
Vilniuje. Į šeštą dieną išlipau Vilkaviškio 
geležinkelio stotyje.

Tuoj pastebėjau, 
riau gyveno vokiečių 
Jau sekančioje po
daug kas ėjo krepšiais duonos bei kitais 
maisto produktais ir siūlė juos pirkti. Grie
biau kepalėlį duonos. Pasirodė bloga ir 
sena. Teko ją išmesti ir nusipirkti geres
nės ir daug pigiau. Stotyje siūlomo maisto 
netrūko. Rusijoj siautė tikras badas...

Vilkaviškio stotyje vaikščiojo du vo
kiečių žandarai. Visur ramu, jokio judė
jimo. Pasilsėdamas nutempiau abudu če
modanus pas artimiausią ūkininką prie 
plento į Naumiestį. Ūkininkas vienu ark
liuku vežė kviečius iš laukų. Užkalbinau, 
kad mane pavėžėtų į Naumiestį. Visaip 
atsikalbinėjo. Nežinodamas vietos kainų, 
už nuvežimą pasiūliau 100 rublių. Pagal
vojęs maloniu balsu atsakė:

— Palaukite. Aš tik išmesiu kviečius iš 
vežimo ir jus pavėžysiu.,.

Vėliau paaiškėjo, kad vokiečiai prie- 
varta atiminėdavo iš ūkininkų visas gėry
bes, piokėdavo labai žemas kainas ir tai 
ostmarkėmis. Lietuviai šiais pinigais ne
pasitikėjo, daugiau vertino caro rublius. 
Išmetęs kviečius, judėjo mano čemoda
nus į vežimėlį ir po poros valandų atsidū
riau Naumistyje. Nedelsdamas savo baga
žą pajikau pas žydelį ir tris kilometrus 
pėkščias nudrožiau į tėviškę. Pro galą gy
venamojo namo ėjau į kiemą ir išgirdau 
mamos balsą:

— O Jėzau,
Su ašaromis 

ram į glėbius, 
džių trūko, 
klaidžįojimo didžiausiuose Rusijos plo
tuose peržengiau tėviškės slenkstį...

TĖVIŠKĖS PADANGĖJE •
Vakarop iš laukų susirinko broliai jr 

seserys. Ištįsę, pasikeitę. Rrolis Antanas 
buvo dar mažas. Jis gimė man bebūnant 
kariuomenėje. Vyresnieji labai pasikeitę. 
Jeigu būčiau juos kur anksčiau sutikęs, 
tai nebūčiau pažinęs, kąd tai mano tikrie
ji broliai. Tuoj pasikinkė arklį ir parvežė 
čemodanus. Motina labai džiaugėsi par
vežtom medžiagom. k Jų labai trūko Lietu
voje. Pradėjo pasakoti karo metais patir
tas baisybes: kaip iš armotų sudegino vi
sus trobesius su gyvuliais tvartuose, kaip 
brolį Petrą vokiečių kareivis peršovė sta
čiai į širdį, ir jis mirė tarpduryje, kaip iš

manęs gavę tik vieninįelį laišką per Rau
donąjį Kryžių, ir tada sužinoję, kad aš 
gyvas ir t. t. Kiekvienas stengėsi pasakoti, 
kas tik jo galvoje užsiliko svarbiąusio. Kai 
aš pasakiau, kad jiems nedera skųstis, 
kadangi jie turtingi žmonės, nes didelis 
kepalas duonos ant stalo... jie piano žo
džiu negalėjo suprasti,,. Kad ir vokiečiai 
buvo viską surašę, spauste spaudė atiduo
ti didelius kiekius visokių ūki© gėrybių, 
bet yisvien ūkininkai bado nekentėjo ir ’ 
negalėjo suprasti visų tikrojo bado baise
nybių. Rusijoj badas paversdavo žmones 
į plėšrius žvėris...

Prisiminiau 1918 m. vidurvasario įvykį 
Petrapily jau bolševikų viešpatavimo lai
kais. Važiuoju sau tramvajum dar kario 
unformoj įlipa kažkoks pilnoj unifor
moj generolas, Sulysęs, vos paeina. Ke
purė ant galvos tokia didelė, kad tram
vajui einant sukinėjasi į visas puses. 
Prieina konduktorius ir prašo mokėti už 
bilietą 50 kapeikų. Generolas kukliai at
sako neturįs pinigų... Išsiėmiau 40 rublių 
kerenką (toki buvo A. Kerenskio laikų 
piaži popieripiai pinigai) ir padaviau. Ge
nerolas dėkojo, atiduodamas karišką pa
garbą. t <
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, *»ū$Įfcj 

IR 9&RKLCS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambi m i 374-8012

ToloL; PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

PR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talęf. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rex: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
• Rezid. telef.:-GArden 3-7278 I

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 T' ;

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
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 praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST Tltf STREETx 
Ofise telef/ HEmlodc 4-2123 
Rezid. teteik Glbsee 8-6195

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

P ŠILEIKIS, 0. P.
W ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
V# Aparatai - Protezai. Med. Rar- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd Se, Chicago, III. <0629 

Telef 4 P Respect 6-5084

UKRAINIEČIAI KATaLIKaIREIKALAUJA AUTONOMIJOS
Kaip jau rašyta, Ukrainiečių 

apeigų katalikų bažnyčios lyde
riai — kardinolas Josi f Slipyj ir 
penkiolika ukrainiečių vysku
pų, . kurių penki iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių, kiti iš Ka
nados, Europos, Argentinos, 
Australijos ir Jugoslavijos, pa
saulinio vyskupų sinodo proga 
susirinkę Romoje, pasipriešin-' 
darni popiežiaus Pauliaus va
liai, nubalsavo turėti savo nep
riklausomą specialų sinodų 
“svarbioms ir rimtoms”, jų baž
nyčią liečiančioms problemoms 
aptarti. Ukrainiečiai, nepaisyda
mi popiežiaus įspėjimo, kad jie 
neturi teisėe tai daryti ir Vati
kano diplomatų pastangų atkal
bėti nuo tokio žygio, tačiau savo 
sinodą, skirdami . jam pilnas 
įstatymdavystės teises bažny
čios klausimais, kuomet Vatika
nas tokias teises pripažįsta tik 
nepriklausomų valstybių baž- 
čioms. Tuo sinodu viešai iške
liamas konfliktas tarp kantry
bės dėl Vatikano slaptos diplo
matijos netekusių ukrainiečių 
ir popiežiaus diskretiškų pas
tangų pasiekti įmanomai palan
kesnių santykių su Sovietų Ru-
sijos komunistais.

Ekspertų nuomone, svarbiau
sioji ukrainiečių katalikų hie
rarchijos “maišto” priežastis 
yra jų seniai jaučiamas pasipik-

GRADtNSKAS—___

AM-FM RADIJAS
STEREO 

FONOGRAFAS
NAMŲ ELEKT.TR BATE R.

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii ivairig atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
Tai.:' F Rentier 6-1882

r.-' . . ' ■ ==>

SOPHIE BARČUS)
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dieaio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 3:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
■ ----- 7
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Kardinolas Josyf Slipyj
tinimas ir kartėlis, kad Vatika
nas nieko nedaro palengvinti 
būklę šešiems milijonams 
katalikų Ukrainoje. Negana to, 
tie ukrainiečiai vyskupai savo 
sinodu nori išsikovoti autono
miją nuo Vatikano, kaip kad 
tokią autonomiją turi kitos Ry
tų apeigų katalikų bažnyčios 
visame pasaulyje. Be to, ukrai
niečiai nori turėti savo patriar
chą. Ukrainiečių katalikų lais
vajame pasaulyje (ne Sovietų 
Sojuze) esama arti 2 milijouų,

ji—d’l *■:c>ietiškvj po-, 
litikos gavp, kai du ukrainiečiai 
vyskupai — pats Slipyj ir kana- 
diškis ukrainiečių vyskupas pa
sauliniame vyskupų sinode, pa
čiam popiežiui klausantis, aš
triai pasmerkė Vatikano gerini- 
mąsi Sovietų Sąjungai. Vatika
no nerimas turi pagrindo, ka
dangi Vatikane visų mėnesį vy
kęs pasaulinis vyskupų sinodas 
turi popiežiui patariamųjų ga
lių, kurio patarimus popiežius 
gali imti dėmesin ir gali neimti, 
tuo tarpu kai ukrainiečių sino
das skelbiasi turįs pilnas legis- 
latyves teises skelbti savo baž
nyčiai įstatymus ir taisykles.

Kovingai nusiteikę ukrainie
čių vyskupai Romoje jaučiasi 
pakilioje dvasioje ir yra pasiry
žę išsirinkti naujų vadų, grei
čiausiai jį pavadindami patriar
chu, jei popiežius sudrausmin
tų dabartinį jų dvasios vadą 
kardinolą Slipyj. “Savo žvilgan
čiose apskritose mitrose, dviša
kius kandeliabrus aukštai iškė
lę”, rašo G. Weller, “jie vado
vauja savo tikintiesiems — jų 
tarpe šimtinei iš Jungtinių Vals
tybių ir Kanados — giedodami 
savo tautinius himnus”, Ypa-

tK.įj.1 ukrainiečius katalikus 
jaudinąs Vatikano kėslas juos 
pačius ir jų Bizantiniškas apei
gas įmerkti į Romos lotyniškų 
struktūrų. “Mes esame pagauti 
tarp Maskvos Uranijos ir Vati
kano nuolankumo”, jie sako.

Vatikano užsienių reikalų mi- 
nisteris kardinolas Jean Villot, 
kaip paUrta, privačiai perspėjo 
kiekvieną ukrainietį vyskupų 
neklausyti arkivyskupo Slipyj 
šaukimo (į sinodų), kadangi 
esu Slipyj nebūsiu galima iš
rinkti patriarchu, nes jis nega
lįs gyventi savo sostinėje Kieve, 
bet Slipyj atsikerta, kad ne jis 
pats apleido savo šalį, o kaip ir 
vengrų kardinolas Mindszenty 
buvo įpareigoU apleisU paUes 
popiežiaus Pauliaus įsakymu.

Kard. Slipyj, išbuvęs sovietų 
kacetuose 18 metų, kur buvo 
verčiamas latrinas (išvietes) 
valyti, tik 1963 metais paleistas 
pirma kartų viešai prabilo šia
me pasauliniame vyskupų sino
de, apkaltindamas Vatikaną, 
taigi ir patį popiežių, išdavus 
Ukrainos katalikus mainais už 
siekiamus diplomatinius santy
kius su Maskva...

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoj® 
gražiausios gėlės ir vainikai antka* 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlom Avo. — 586-1220

IGUŽAUSKŲ1 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA « 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8X834 |

— m —

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS |

MARQUETTE FUNERAL HOME j 
v,|j. 2533 W. 71st Street

. j. Telef.: GRovehiU 6-2345-6 į

-- * 1410 So. 50th Avė., Cicero ’
i? Telef.: TOwnhaU 3-2108-9M
HI TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

į* ------------ ---— J

Polka nėra lenkiškas šokis
iš tų apie 300,000 Jungtinėse 
Valstybėse.

Kaip George Weller, Chica- 
gos Daily News atstovas Romo
je pastebi, pats popiežius nedvi
prasmiškai boikotavo ukrainie
čius, nedalyvaudamas ukrainie
čių bažnyčios svarbioje jubilie
jinėje šventėje šv. Sergiejaus ir 
šv. Bacho bažnyčioje, esančioje 
vos per vieną mylią atstu nuo 
Vatikano, švenčiant 375 metų 
sukaktuves nuo 1596 metais 
Lietuvos Brastoje sudarytos 
unijos su Vatikanu, tai yra nuo 
ukrainiečių “unijotais” pasida- 
rymo. Tuo tarpu tas pats popie
žius Paulius VI veltui dėjo visas 
pastangas gauti komunistų lei
dimą dalyvauti panašiuose ju
biliejuose sątelinėje Lenkijoje 
ir Vengrijoje.

Vatikano prelatai nerimsta, 
kad ukrainiečiai savo sinodu 
atkreips viso pasaulio dėmesį į 
ukrainiečių katalikų (unijotų) 
žiaurų persekiojimą komunistų 
okupuotoje Ukrainoje ir tuo 
būdu pakenks tiek jautriai sie
kiamiems santykiams su Sovie
tais.

Popiežius pirmą tokį persnė-

Ekskursijos į Lietuvą. 
1972 metais

Walter Rask - Rasčiauskas, 
pirmas pradėjęs vežti žmones į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metų. Jo tvarkingai 
suorganizuotos ekskursijos vyk
sta sklandžiai, šių vasarą jo va
dovaujamas American Travel 
Service Bureau nuvežė 6 ame
rikiečių grupes į Lietuvą. No
rėjo daugiau žmonių nuvažiuo
ti, bet dėl vėlybos registracijos 
negalėjo to padaryti, nebuvo 
vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti Lie
tuvon net 10 grupių. Vienos 
ekskursijos bus 17 dienų, kitos 
po 21 dieną. Prie jų bus gali
ma prisijungti Čikagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės 
pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laiką. Su vėliau besire
gistruojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. 
Rašykite arba informacijų krei
pkitės tokiu adresu:
American Travel Service Bureau

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643 

TeL: (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvieti

mus giminėms atvykti į Ameri
ką. (Teikiame informacijas ke
lionių reikalais į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas. (Pr).

Mielai perskaitau Jono Vai
čiūno rašinius. Jis savo rašiniuo
se visuomet kuklus, ramus, 
mandagus ir neužgaulus. Pers
kaičiau ir “Naujienų” 257
;nr. jo rašinį “Lietuviškas Gin
taras Čikagoje”. Ten jis, išgyręs 
i “gintariečius”, pataria atsikra
tyti grynai lietuviškiems šo
kiams pasisavintus slaviškus 
pavadinimus “Subatėlė” ir 
“Lenciūgėlis”. O kas liečia šo
kį polką, šitaip rašo: “...Tik dar 
nespėjo panaikinti Polskos — 
polkos, o jos pavadinimas aiš
kiui byloja, iš kur šokis kilęs, 
kokios jis dvasios”.

Kad šokis polka nėra Pols
kos, atseit, Lenkijos šokis, tur 
būt, niekam neateina nei į gal
vą. Tą greičiausiai žino tik šokių 
žinovai. Aišku, dėl tokio mank- 
niekio kaip šokis neapsimoka 
nei galvos sukti. Nesvarbu, kad 
dar pats pajėgi smagią polkutę 
sušokti.

Dėl šokio polkos, teko net 
ganą aštroką ginčą girdėti. Tai 
buvo stovykliniais laikais Vo
kietijoje. Kartą į Watenstedto 
pabaltiečių stovyklos raštinę 
kažkokiais reikalais atsilankė 
gretimos lenkų stovyklos ko
mendantas ir tos pat stovyklos 
mokytojas. Tuo pat laiku į raš
tinę atėjo ir mūsų stovyklos gy
dytojas čekas, turėjęs pavardę 
Crak. Lenkų mokytojas užsimi
nė. kad lenkų išgalvotas šokis 
polka taip esąs populiarus, kad 
jis šokamas visuose pasaulio 
kampeliuose. Čekas Crak griež
tai užprotestavo ir iki smul
kiausių detalių ėmė įrodinėti, 
kad polka nėra lenkų, bet čekų 
šokis. Lenkų mokytojui su tuo 
nesutikus ir pradėjus ginčytis, 
kad ir pats pavadinimas Polska 
— polka esąs lenkiškas, gydy
tojas Crak, palingavęs galvą, 
tarė lenkui: “Tau ne vaikus mo
kyti, bet pačiam reikėtų dar ke
lis metus mokyklos suole pasė-

Tai, ot, šiandien, norėdamas 
dėl tos polkos girdėtą ginčą pa
rašyti, pagalvojau ar kartais 
nebus kas nors enciklopedijoje 
parašyta. Ir iš tiesų apie polką 
tikrai rašoma, ir šitai kas rašo
ma, : “Polka. Iš čekų pulką, 
pusė žingsnio čekų (Bohemi
jos) porinis liaudies šokis, gy
vo, grakštaus pobūdžio, 2/4 tak
to. P. muzikinis pradmuo atsi
rado apie 1800. Tačiau tik 1830 
Anna Slezakova, Bohemijos 
kaimietė, išgalvojo patį šokį, 
susidedantį iš pusžingsnių (če
kiškai vad. pulką), šokiui pritai
kydama čekų liaudies dainą 
Stryček Nimra koupil šimla. 
ši p. 1837 iš r. Bohemijos pate
ko į Prahą, ir ten tais pačiais 
metais buvo atspausdinta. Po 
2 ritėtų p. pasiekė Vieną ir Pet
rapilį, o 1840 Paryžiuj sukėlė 
tikrą polkomaniją. 1844 p. pa
sirodė Londone ir Amerikoje. 
Į kultyvuotą muziką p. įvesta 
Smetanos operoje Parduotoji 
nuotaka bei kvartele “Iš mano 
gyvenimo”, taip pat Dvorako ir 
kt. Lenkijoje p. paplitusi ir ki
tais vardais: szot. przodek, oryl. 
Yra išsivystę įvairių p. tipų, pvz. 
p. koketė, figūrinė ir kt. šių 
pastarųjų tipų randame ir Lie
tuvoje.”

Tai, matot, mielas Jonai VaL 
čiūnai, šokis polka, tiesa, yra 
slaviškas, bet ne Polskas — len
kiškas, o čekiškas. Bet jau len
kui ir nebandyk įrodyti, kad tai 
ne lenkiškas šokis. Akis gali iš
draskyti.

Stasys Juškėnas

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDžlAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS- GERALDAS F. DA1M1D
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 
PATARNAVb 
MAS CIENĄ 

IR NAKTJ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

dėti’\

— Lietuviu Brighton Parko Moterų 
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

PADĖKA

BENEDIKTAS LEKSNA
Gyv. Kokomo, Indiana

Mirė 1971 metų spalio mėn. 30 dieną ir lapkričio rnėn. 4 dieną pa
laidotas Lietuviu Tautinėse kapinėse.

Velionis Benediktas Leksna negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutini patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą. Todėl mes, 
atmindami jį ir apgailėdami jo mirti, dėkojame draugams, atvyku
sioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių, pareiškusiems mums užuojau
tos žodžius ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame solistei Genovaitei Giedraitienei už giesmes ir him
nus laike laidotuvių apeigų.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriams Steponui C. Lack, ir Sūnums 
> uį rųaadagų ir tvarkingą patarbavinią. pėkojatoe karstanešiams. nu- 
nešusiems jį į amžinojo poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavu
siems giminėms, draugams bei pažįstamiems. _ O Tau, mūsų mylima
sis, sakome — Ramiai ilsėkis šaltojoj žemelėj.

Nuliūdę lieka:
Duktė Marlene Ir brolis Bolesloves.

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

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

GEORGE F. RUDKINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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DARBINGAS POSĖDIS
L. V. S. “Ramovė” Chicagos 

skyriaus valdybos ir Altos pir
mininko Dr. K. Bobelio inicia
tyva, rūpesčiu ir pastangomis 
buvo sukviestas bendras posė-
dis aptarti Nepriklausomos 
Lietuvos Kariuomenės atsikū
rimo 53 - jų metų ir Simo Ku
dirkos I -nų metų į laisvę ver
žimosi sukakčių minėjimą.

Posėdis įvyko rugsėjo mėn. 
26 d. 12 vai. Jaunimo Centre.
; Siam prasmingam ir reikšmin 
)gam minėjimui surengti ir pra
vesti sudarytas komitetas šios 
sudėties: Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų Sąjungos Centro Valdy
bos pirmininkas pulk. J. švedas,

mėn. 21 d. Jaunimo Centre. Ko- 
| mitetas prašo ir kviečia (.hiea-

L. V. S. “Ramovė” Centro Vai- gos lietuvių visuomenę tą dieną 
dybos pirmininko i. e. pareigas rezervuoti ir skaitlingai minė- 
gen. štab. pulk. K. Dabulevičius,i jime dalyvauti.
Amerikos Lietuvių Tarybos pir-j 
mininkas Dr. K. Bobelis, L. B. V] 
V. Apygardos Valdybos pirmi
ninkas J. Jasaitis, Chicagos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas J. Į 
Pakalka, L. Š. Sąjungos V. Iš-i 
ganaitis, L. S.. ! 
rio Rajono Vadas P.
D. L. K. Birutės draugijos Cent-j Įjonj() galerijoje, Chicagoje. 
rinio skyriaus Valdybos pinni-jj^us išstatyti lietuvių dailinin- 
ninkė M. Babickienė ir vicepir- paveikslai, dėl kurių bus 

galima varžytis pasirašant anl 
lapelio, padėto po kiekvienu

Varžytinės prasi-

A. Juškevičius

MENO DARBŲ 
VARŽYTINĖS

Lietuvių Foto Archyvas ruo-
Sąjungos Md'.i-pja tylias meno darbų varžyti 

Nedas, jnes lapkričio 5 —-7 d. d. Ciiir- 
Chicagoje.

minrnkė V. Kulikauskienė, 
Ramovė” Chicagos

YYYYYYYYYYYYYYY~Z'Z'Z T T T Y YYYY
2 DĖMESIO!

Į Porčiai — Garažai su durim — 
L Priestatai.
Beismantų Įrengimai ir kiti Įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 
^namų statyba, su lotu ar be loto.

Apskaičiavimai nemokamai.

TEL. — 582-7595

f

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

J CALIFORNIA SUPER SERVICE
* _ J
T Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
J 4324 So. CALIFORNIA AVE."
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Į
J

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

i

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

INVJPFD

— Vaikų iurnalui “Eglutė" 
suėjo 26 melų. Ta proga ir 
telkti lėšas tolimesniam leidi
mui šį skemadienį 3 vai. Jau
nimo centre yra ruošiama 
Meškiuko Rudnosjuko insceni
zacija ir kitokios programos 
jauniems ir suaugusiems. -

— Edvardas Baskys išrink
tas Amerikos Legiono CWV 
1048 posto vadovybėn istoriku.

Skyriaus Valdyba: J. Kulikaus- paveikslu
kas, K.^Leknickas.-J. Litvinas,peni<tatnenit lapkričio 5

7 vai. vak. ir baigsis lygiai Iatsargumo
’oi /I i n IniA -

kas, K. Leknickas,-J. 1 
V. Sonda ir A. Juškevičius.

Posėdyje buvo nutarta kiek 
galima iškilmingiau, įspūdin
giau ir prasmingiau surengti ir 

'pravesti Nepriklausomos Lietu
vos Kariuomenės atsikūrimo 
52-jų metų sukakties minėji
mą, prisiminti jos garbingus 
žygius, kovas, darbus, pasiauko
jimą atkovojant tėvynei Lietu
vai Laisvę ir Nepriklausomybę.

Simo Kudirkos I - nu metu c w
laisvės siekimo sukaktį, kuris 
savo drąsą, rvžtu ir ištverme 
išgarsino Lietuvos ir lietuvių 
tautos vardą, išryškino mūsų 
pavergtos tautos priespaudą, 
kietą ir sunkią vergiją. Jis savo 
žygiu sustiprino išblaškytus po 
visą pasaulį mūsų brolius, seses, 
suteikė jiems naujo ryžto, nau
jų jėgų kovoje už Lietuvos Lais
vę ir Nepriklausomybę. Jis pri
minė laisvajam pasauliui mūsų 
tautos d įausią notą, iv tą iDermotoloaas• 1 • 1 ’lt • !• •

d.,
9 vai. vak., sekmadienį, lap
kričio 7 d. Paskutinysis pasi
rašęs po paveikslu turės teisę 
jį įsigyti už savo įrašytą kainą. 
Surinktos aukos 
remti Lietuvių 
pastangas leisti 
ninku skaidrių 
Įėjimas į varžytines laisvas.

skiriamos pa- 
Foto Archyvo 
lietuvių daili-

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkai ir Darbininkiy

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

neatlaidų reikalavimą laisvės
Lietuvai, laisvės lietuvių tautai!

Minėjimas įvyks lapkričio

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4B4S ARCHER AYENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SM32 

PHONE: 254-4478

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

t

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 Certifikatai.

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgą metą patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
BffllBMIIIWJIJ.ll. I III     JIJI.1.1 Į     ^..ĮUI — ■ ■■■■■■. M Į ..R.
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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
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
.......... ... .....
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAI3

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J
— National Safety Council 

praneša, kad kasmet darbo
vietėse žūna apie 14,500 darbi
ninkų ir tarnautojų, taip pat 
apie 2.2 milijonai sužeidžiami 
iki tokio laipsnio, kad negali 
dėl to dirbti bent vieną dieną. 
Daug nelaimių įvyksta dėl ne- 

i ar nepakankamo 
atsargumo dirbant.

WOODWORKERS
Asst, foreman for Mill-room and fini
shing dept. Some English required. 
Also experienced shaper operators. 

All company benefits.
818 W. EVERGREEN AVE.

Call: MI 2-0508

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T1XI

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j
HOLIDAY MARKET

Tuesday, November 9, pre-annual 
TOY AND BOUTIQUE SALE

THRIFT HOUSE
511 MAIN STREET

EVANSTON, ILLINOIS 
Operated by 

EVANSTON JUNIOR LEAGUE

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

— Ponia Anna . Navickas, 
Naujienų skaitytoja, gyvenusi 
ilgą laiką Miami Beach, Flo
ridoje persikėlė nuolatiniam 
gyvenimui į naują vietą ir 

Surfside, 
Iš naujosios vietos p. A. 

Naujienų 
sveikinimus

io’ 'V1111UUX 1 IJCILiJ
komplektus.j naują rezidenciją.

1 TRUMP/ 1 1

— Trijų gydytojų specialis
tų spalvotais paveikslais dro
bėje iliustruoti mediciniški 
pranešimai Jaunimo Centre 
Alvudo vakaronėje, šį šešta
dienį, / lapkričio 6 d. 6 v. v. 
punktualiai . Burnos ir dan
tų chirurgė Olga Gurvičiūtė — 
“Augusiųjų burnos negerovės” 

„ ; — odos ligų ži
novas Kastytis Jučas — “Pagy
venusiu žmonių odos tvarky
mas” ir Vidaus ligų spec. Jonas 
Adomavičius — “Dažnesnie- 
ji skrandžio negalavimai”. 
Klausimai ir atsakymai. Kul
tūriniai filmai. Mediciniška li
teratūra. Užkanda. Dalyvaus 
ir ped. Dome Petrulytė bei klin. 
psichologas prof. Albinas Liaug 
minas. Visi kviečiami. Visiems 
įėjimas laisvas. Alvudiečiai ir 
jiems prijaučiantieji renkasi 
viena valanda anksčiau — 
nuo 5 v. p. p. alvudiškų reika
lų aptarimui.

— Alfonsas ir Mikalina Pun- 
džiai, gyv. Town of Lake apy
linkėje, intensyviu darbu ir 
tvarkingu gyvenimu susitau
pė pinigų ir nusipirko 500 ak
rų ūkį gražioje Hertel, Wis. 
apylinkėje, kurioje yra apie 
300 ežerų ir ežerėlių. Ponia 
Mikalina ten išbuvo visą vasa
rą prižiūrėdama ūkį ir gyvena 
mojo namo statybą, Alfonsas 
dar tebedirba mašinistu Union 
Carbide b-je, Indianos valsti
joje. Į naująją vietą užsisakė 
Naujienas.

— Alena Devenienė, Santa 
Monica, Calif, jau atvyko Į Ame 
rikos Lietuviu Tarvbos metini 
suvažiavimą, kuris prasidės 
lapkričio 13 d. 10 vai. ryto Mid
way House viešbutyje, 5400 So. 
Cicero Ave. Apsistojo pas sa
vo dukterį Dalią ir žentą dr. 
Kaži Bobelius.

LAI NUOMININKAI MOKA SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

Fla.
Navickas atsiuntė 
bendradarbiams 
ir linkėjimus.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

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

nable. Call 521-7730.

— Su. .Jurgio lyarap. Mokyk
la ir tos mokyklos biblioteka 
Bridgeporto apylinkėje sten
giasi suindominti mokinius ir 
tėvus knygomis ir originaliais 
rankdarbiais, tinkamais do
vanoms ypač artėjančių Ka
lėdų proga. Tuo tikslu lapkri
čio 7 d. 12:30 — 5:30 vai. mo
kyklos knygyne yra ruošia
mas Mokslo priemonių festi
valis su tų dalykų parodėle. 
Bus priimami rankdarbių už
sakymai. Tuo pat metu įvyks 
Tėvų ir mokytojų draugijos 
konferencija.

— Mary B. Slakis iš Bridge
port apylinkės apdovanota 
padėkos adresu už savanoriš
ką darbą ir patarnavimą li
goniams Mercy ligoninėje.

— Amerikos Legiono Dari
aus — Girėno ir Don Varnas 
postai ruošia iškilmingus pie
tus su šokiais paminėti Vėlia
vų Alėjų prie šv. Kazimiero ir 
Tautinių kapinių » Įrengimą. 
Rengimo komitetą sudaro tų 
postų komandieriai, buvę ko- 
mandieriai ir kiti pareigūnai, 
aktyviai prisidėję prie tos pui
kios idėjos Įgyvendinimo. Vi
suomenė savo dalyvavimu pra 
soma prisidėti prie legionierių 
vykdomų darbu ir šių vėliavų 
išlaikymo. Pietūs Įvyks lap
kričio 13 d. Dariaus — Girėno 
salėje, 4416 So. Western Ave. 
Pradedama kokteiliais 7 v. v. 
Bilietus galima Įsigyti iš anks
to pas postų pareigūnus bei 
rengėjus ir pas Stanley Molis, 
tel. 585 — 8165.

litera- 
vakar 

sezoną

IŠNUOMOJAMA Marquette Parko 
apylinkėj gerai įruošta patalpa rūsyje 
su visais patogumais. Atskiras įėji
mas. Pavieniui asmeniui. Skambinti 
šeštad., sekmadienį visą dieną. Kito
mis dienomis 7 vai. vak. RE 7-5969.

2 aukštų mūras labai gerame stovyje 
su 3 butais. 6 dideli kambariai savi
ninkui, taip pat 5 kambarių ir 3 kam
barių butai paskolai išmokėti. 2 ma
šinų garažas. Labai patikima ir taupi 
karšto vandens šilima gazu. Labai ge
ra apylinkė į pietus nuo 55-tos gat
vės. žema $29,500 kaina privers jus! 
džiaugsmingai šypsotis. Skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

IŠNUOMOJAMA PIGIAI 4 kambarių 
butas Brighton Parko apylinkėje. 

Skambinti 847-0123.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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.

7884225 or 4844322
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

RESTORANAS IR BARAS 
125 sėdimos vietos. Visi įrankiai ir 
reikmenys. Gyventi patalpos. Įsteig
ta prieš 15 metų. Amerikoniškas 
maistas. Parduodama visa nuosavybė 
ir

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
. 4307 So. KEDZIE, CHICAGO

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

Tel. 652-1202

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

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
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. Kabinetu 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti musu. — 
$19,000.

9 KAMBARIU modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetu virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras šuto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High 
— $42.700.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

IŠSIPILDŽIUSIŲ SVAJONIŲ 
GROŽIS

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

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

PUKUS BUNGALOW. įrengtas

apvalius metus einantis biznis. Fox 
Lake, UI. Rašyti savininkui:

TOMAO, Box 33, 
INGLESIDE, ILL. 60041.

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 jokiu Įsipareigojimų.

Dėl informacijos skambinti
telef. 927-9552.

Neišsakomai aukštos kokybės pakel
ta ranch tipo rezidencija su 5% la
bai dideliais kambariais. 3 dvigubo 
dydžio miegamieji, pilna patogumų ir 
nepaprasta virtuvė su valgomuoju jo
je. Didžiulis beismantas, 2 mašinų 
mūro garažas. Labai gera apylinkė į 
pietus nuo 79-tos gatvės. Geriausia 
proga pasiekti savo laimę už bargeno 
kainą virš 30 tūkstančių dol. Skam

binkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
. 254-8500

ti. 77-ta prie California Ave.
MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 

Brighton Parke.
3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 

ąuete Parke.
VALGYKLA su namu ir visais iren 

gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY

436-7878

ros programa bus ketvirtadie
niais Margučio radijo progra
moje.

— Dr. Gražina Baliūnaitė — 
Austin išskrido i Japoniją 
tikslu susipažinti su Tokio 
universiteto dantų klinikomis. 
Keliaudama su vyru žada taip 
pat aplankyti Hong — Kong’ą 
ir Havajų salas. Dr. G. Austin 
dirba , odontologijos mokslo 
tyrimo srityje New Jersey.

GERIAUSIAS INVESTAVIMAS CI
CERO. 4 butai ir krautuvė. S445 pa
jamų mėnesiui. Graži mūrinė nuo
savybė 56-tos ir 25-tos gatvių apylin
kėje. Modernios vonios. Nauja gazo 

šilima, naujas boileris. $32,100. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

Tel. LA 1-7038

PRIE MORTON rytų apylinkės 6 kam
barių apkaltas bungalow su pilnu 

rūsiu, žemi mokesčiai.
Kaina $17,900.

SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

4

A. & L. INSURANCE & REALTY

'.V.W.'.VJr.'.WW.WAW?

SKAITYK "NAUJIENAS"z—

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

APYNAUJIS 2-ju butu gražus mūr., 
po 3 mies.. alūmin. langai, karstu van* 
deniu šilnma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500 '

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

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum; 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke? $36.500. . ;

GRAŽUS 4 BUTU mūr!. alum, dan
gai. karštu vandeniu ąįiLgazu, mo
dernios vonios. Mūk garažas. Mar
quette Parke. $52.000. •- ;

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

JOS TEIKIA GERIAUSIAS
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

iš Balio 
rinkinio

— Pelkių Žiburėlio 
tu ir aktorių sambūris 
pradėjo 11-tą veiklos 
Margučio radijo programoje.
Akt. Zita Kevalaitytė - Visoc- 
kienė skaitė ištraukas 
Sruogos eilėraščių
Alpėse”. Ta puiki Ii tėra tū-

fe

Naujoji Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Centro Valdyba. Sėdi: Vladas Butėnas, Algirdas Pu
žauskas, Vytautas Kasniūnas, stovi kun. Juozas Vaiinys, S. J. (pirm.) ir Jurgis Janulaitis.

Foto J. Gaižučio

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildy mo pečius ir 
air-conditioning j naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu 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
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WASHINGTQNAS, — Prezidentas Nixonas patvirtino pre
kybos susitarimą, kuriuo Sovietų Sąjunga pirks iš Amerikos didelį 
kiekį pašarinių javų: du milijonus tonų kukurūzų, 600,000 tonų 
miežių ir 300,000 tonų avižų. Javų pirkliai apskaičiavo, kad so
vietai turės sumokėti už tuos javus apie 150 milijonų dolerių. 
Prekybos sekretorius Maurice Stans pareiškė padėką Amerikos . 
uostų darbininkams, be kurių sutikimo šis biznis nebūtų įmanomas.

or
KainaVOL. LVni Chicago

AMERIKA PARDUODA SOVIETAMS
•r One Million Lithuanian In TLa Uril

17U9 So. Halsted Street, Chicago, HL 00008 
HAymartet 1-3100

IŠ VISO PASAULIO

Vliko Tarybos posėdyje, įvykusiame New Yorke š. m. spalio 
29 <L be Vliko Pirmininko dr. J. K. Valiūno pranešimo apie jo ke
lionę į Europos bei Afrikos valstybes, Juozas Audėnas ėjęs Vliko 
pirmininko pareigas, Tarybą painformavo apie Vliko veiklą, Pir- | 
mininkui buvus užsienio kraštuose. Vliko Valdyba nuo rugsėjo 10 
d. savo posėdžiuose daugiausia rūpinosi busimojo Vliko Seimo 
ruoša. Svarstyti Seimo darbotvarkėn įrašytini klausimai ir jiems 
nušviesti pranešėjai. Kaip ir anksčiau buvusiuose Seimuose, klau-1 
Biraus, referuos ne tik Valdybos nariai, bet ir iš šalies pakviesti' 
asmenys. Tuo būdu siekiama į Vliko darbus įjungti platesnį kom- ■! 
petetingų asmenų skaičių. Seimas įvyks š. m. gruodžio 4-5 d. De
troite, Lietuvių Namuose. Technikiniai ruošos darbai jau atlikti. 
Pirmininkui dr. Valiūnui grįžus iš ilgesnės kelionės užsieny, ne
trukus bus baigta paruošti Seimo darbotvarkė.

Tautos Fondas, Vliko

Vlikas ir religinis genocidas 
Lietuvoje

' Vliko veikla vyksta be per
traukos. šalia pačios Vliko įstaL 
gos, aktyviai veikia ir visos Vli
ko institucijos bei įvairūs parei
gūnai — Tautos Fondas, Vliko 
atstovybės, biuletenių redakci
jos, radijo valandėlės ir kt . Pa
staruoju metu buvo pertvarky
tos Vliko atstovybė Veneeueloje 
ir Tautos Fondo atstovybė Ang
lijoje;

J. Audėnas toliau pažymėjo, 
jog į pasaulio viešą iškilo oku
panto vykdomas releiginįs geno- 
cidas Lietuvoje, šiais metais 
buvo;suimtas Prienų klebonas 
kun. Juozas Zdebskis. Jis buvo 
apkaltintas ruošęs savo parapi
jos vaikus prie pirmosios komu
nijos. Dėl to subruzdo Prienų 
parapijiečiai katalikai., Jie jpa-
ruošė memorandumą' dM^rebgp- parlamente pralaimėjo bal- 
jos persekiojimo Lietuvoje? su- 
rrnko' apie 2,006 parašų ir~rastų 
pasiuntė Kremliaus valdžiai Mas- 
kvoje. r. ' ...

Ryšium su tais įvykiais, Vii- 
kas pasiuntė raštą Amnesty In
ternational (Anglijoje), kuri rū
pinąs! politinių -kalinių gelbėji
mu.;Prašyta jos pagalbos kun. 
Zdebskim; ir,pakartotinai, Š. 
Kudirkos byloje. Gautas atsaky
mai, 'kad įstaiga Londone gerai 
susipažinusi su Kudirkos byla. 
JL’rtn^musi dėmesin kun. Zdebs. 
kio atvejį,-papiašė naujų žinių. 
Vlikas panašų raštą pasiuntė ir 
J. Tautą žmogaus Teisių Komi
sijai. : Be to, “The New York 
Times” dienraščio straipsnio 
apie Prienų tikinčiųjų žygį bei 
kitų straipsnių dėl religijos ar 
aplamai antikomunistinių fotos- 
tatai išsiuntinėti visai eilei laik
raščių bei žurnalų redakcijų.

J. Audėnas, ėjęs Vliko Pirmi
ninko pareigas, dalyvavo bei 
Vliko vardu sveikino JAV Liet. 
Bendruomenę jos 20 m. sukak
ties minėjimuose, š. m. spalio 
8-10 d. Vlikas telegrama pasvei
kino Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos suvažiavimą 
Toronte, spalio 23-24 d.
Iš Vliko atstovybės Australijoje 

veiklos
Vliko atstovo Australijoje J. 

Lapšio pranešimu, jis Eltos In
formacijų pateiktą žinią apie 
Prienų katalikų protestą išver
tė į angių kalbą ir ją pateikė 
Adelaidės katalikų laikraščiui 
“Southern Cross” — ji paskelb
ta spalio 22 d. laidoje. Lapšio 
pastangomis žinią apie S. Ku
dirkos nuteisimą š. m. spalio 4 
d. visai Australijai perdavė 
“Commonwealth Service radijas. 
J. Lapšio iniciatyva Australijos 
lietuviai pradėjo suartėjimo su 
ukrainiečiais žygius. Ukrainie
čiai mielai pritarė lietuvių ini
ciatyvai. Spalio 23 d. Lietuvių 
Namuose Adelaidėje įvyko pir
masis abiejų tautybių vadovų 
Busitikimas.

ROMA. — Europos Bendros 
rinkos užsienių reikalų minis
terial susitarė šaukti visų Vaka
rų Europos valstybių galvų kon
ferencija, kuri svastytų ekono
minius reikalus ir valiutos klau
simus. Europos valstybės aptar
tų santykius su JAV ir su Sov. 
S-ga. Valstybių galvos bandytų 
susitarti dėl bendros linijos svar
biais tarptautinias klausimais.

WASHJNGTONAS. — Indi
jos premjerė Gandhi pareiškė 
spaudai, kad nežiūrint Indijos 
sutarties su sovietais, Indija ir 
toliau liekanti neutrali, nesusi- 
rišusi su pasaulio blokais.

OTTAWA. —Kanados vyriau
sybės kritikai, kaltinę Trudeau 
pagadinus santykius su Ameri-

savimą 60-134 balsais. Parla
mentas išreiškė pasitikėjimą 
Trudeau politika. Debatuose pa
aiškėjo, kad Kanadoje vyksta 
stipri propaganda prieš JAV, ta
čiau vyriausybė prie tos akcijos 
neprisidedanti.

HONG KONG. — Japonijoje 
20 jaunų porų buvo sutuokti di
dėliame keleiviniame lėktuve — 
vokiečiu Lufthansos 747, lėktų- 
vui skrendant iš Tokijo į Hong 
Kongą.

NEW YORKAS. — šešios val
stybės, jų tarpe Sov. Sąjunga, 
pareikalavo Jungtinėse Tautose 
debatų dėl diplomatų saugumo 
New Yorko mieste. Be sovietų, 
skundžiasi ir Afrikos negrai di
plomatai, kuriems New Yorke 
taikoma diskriminacija.

Daugiau lėšų Tautos Fondui, 
laisvinimo reikalams

Vliko Finansų Valdytojas J. 
Valaitis pranešė Tarybai apie 
Tautos Fondą. Taryba priėmė 
nutarimą, kuriame pažymėta: 
Lietuvos laisvinimo reikalai la
bai reikalingi lėšų, todėl Vliką 
sudarančios organizacijos, jų 
nariai gyveną įvairiuose lietuvių 
telkiniuose, kviečiami dar spar
čiau įsijungti į lėšų Tautos Fon
dui kaupimo darbą.

Dr. B. Nemickas kalbėjo apie 
veikiančias baltų organizacijas. 
Pasiūlyta Vliko Valdybai pasi
teirauti, per jose dirbančius lie
tuvius, apie kai kurių organiza
cijų veiklą.

Minutės susikaupimu pagerb
ti neseniai mirę: buvęs Lietu
vos ministeris pirmininkas dr. 
Leonas Bistras, Lietuvos Konsu
las Čikagoje dr. Petras Daužvar- 
dis ir žymus politikas, advoka
tas Zigmas Toliušis, prisidėjęs 
Vliką Lietuvoje steigiant.

Tarybos posėdžiui pirminin
kavo dr. J. K. Valiūnas, Ūkinin
kų Sąjungos atstovas, sekreto
rium buvo Pranas Vainauskas, 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjungos atstovas. (E)

PiętV Korėjoje valdžia buvo priversta uždaryti universitetus studentai pradėjo demonstruoti ir puldinėti ka
riuomenę. Studentai fotografijoje puola kariuomenės sunkvežimi, atvykusį raminti riaušininku.

KINIJA SVEIKINA SOVIETU LIAUDĮ Didėja Įtempimas
REVOLIUCIJOS SUKAKT

MASKVA. — Sekmadienį Sovietų Sąjunga šventė savo re- 
! voliucijos 54-tą sukaktį. Ta proga Kinija atsiuntė sveikinimo 
raštą sovietų valdžiai. Sveikinime neminimi dabartiniai sovietu 
valdovai, tik sveikinama pati sovietų “liaudis”, kuri esanti lojali 
“didžiajam Leninui”. Kinai prideda, kad nesutarimai dėl princi
pinių dalykų, kurie esą tarp abiejų šalių, neturėtų kenkti santy
kiams tarp abiejų valstybių.

Apžvalginį pranešimą šventės 
išvakarėse Maskvoje padarė po- 
litbiuro narys Viktor Grišin. Jis 
plačiai apžvelgė po revoliucijos 
Sovietų Sąjungos nueitą kelią ir, 
vadinamus, laimėj irtus. Kada 
Grįš Inaspriėjo prie1santykių"su 
Kinija ir pareiškė, kad Kinija 
veda propagandą prieš Sovietų 
Sąjungą, kad Kinijos vadai lai
kosi principų, kurie nesiderina 
su leninizmu, salėje atsistojo ir 
išėjo iš jos Kinijos charge d’af
faires su pavaduotoju ir du Ki
nijos žinių agentūros korespon
dentai.

Vakar Maskvoje įvyko didelis 
šventės paradas.

Jūros krantų 
specialistai

Rugsėjo 13-14 d. Palangoje 
vyko Lietuvos tyrinėtojų suor
ganizuota, “visos Sovietų Sąjun
gos konferencija jūrų krantams 
tyrinėti”. Tie lietuviai moksli
ninkai atstovavo Lietuvos Moks
lų akademijos Geografijos sky
riaus Okeanografijos komisiją. 
Lietuvos mokslininkai Nidoje 
įvykusiame posėdyje skaitė 12 
pranešimų. Pagal rugs. 14 d. 
“Tiesą”, lietuvių mokslininkų 
temos buvo: smėlėtų Baltijos jū
ros krantų dinamikos procesai, 
jūros nešmenų judėjimas, pajū
rio kopų vystymosi dėsningumai 
ir kt. Iš viso buvo skaitoma dau
giau kaip 70 pranešimų.

Be jūrų krantų dinamikos spe
cialistų, konferencijoje dalyva
vo įvairūs kiti specialistai bei 
įvairių ministerijų atstovai.

Lietuvių, tyrinėjančių jūrų 
krantus yra nedaug, bet jų kai 
kurie pasiekimai žinomi ir užsie
ny. čia paminėtini mokslų kan
didatai V. Kirlys, V. Minkevi
čius, R. Srauskaitė, moksliniai 
bendradarbiai S. Močiekienė, Z. 
Janukonis it kt. (E)

I

— Bulgarijoje, Plovdiv mies
te, įvykusioje tarptautinėje fo- 
toparodoje bronzos medaliais ap
dovanoti du lietuviai foto meni
ninkai J. Kalvelis ir č. Montvi
la. ‘ (E)

: PROGA

Sovietų agentas
D. Britanijos vyriausybei ne

seniai “išprašius” tiš krašto 105 
sovietų diplomatus^bei kitųjį pa
reigūnus, "N. Y. Times” spa
lio 3 d. laidoje paskelbė pavar
des devynių sovietų “pareigūnų’,’ 
anksčiau KGB ar GPU agentais 
buvusių JAV-se. Jų tarpe yra 
ir Ričardas K. Vaigauskas, 1960 
-63 m., pagal dienraštį, buvęs 
priskirtas prie J. Tautų sekreto- 

• riato.
Tai dar vienas įrodymas, kad 

sovietų diplomatai, J. Tautų mi
sijų nariai ar spaudos atstovai 
eina agentų pareigas. (E)

V. Daunoras laimėjo
Lietuvis ‘esolistas Vaclovas 

Daunoras, dalyvavęs spalio mėn. 
Tulūzoje, Prancūzijoje įvykusia
me tarptautiniame vokalistų 
konkurse, gavo aukščiausią įver
tinimą — “Grand Prix”. Jį ga
vo ir maskvietė solistė G. Fomi
na. Varžybose dalyvavo 127 daL 
nininkai iš 12 kraštų. Didžiąją 
dalyvių dalį sudarė baritonai ir 
bosai. Daunoras, šalia kitų dai
nų, išpildė ir č. Sasnausko 
“Giesmę”.

V. Daunoras, būdamas Pran
cūzijoje, dainavo ir Prancūzijos 
televizijoje bei gavo pakvietimų 
atvykti gastrolių. Solistas anks
čiau yra dalyvavęs dviejuose 
vokalistų konkursuose ir abie
juose laimėjęs laureato vardus 
— 1962 m. vykusiame M. Glin- 
kos vokalistu konkurse ir 1966 
m. — Čaikovskio vardo konkur
se Maskvoje.

Daunoras, atsivežęs dovaną — 
porceliano vazą, spalio 12 d. buvo 
pasveikintas jam lėktuvu grį
žus į Vilnių. (E)

— Lietuvos foto menininkai 
apdovanoti premijomis, tarp
tautinėse parodose Prancūzijo
je (V. Butyrinas), Italijoje, Sa
lerno mieste (A. Streleckis, J. 
Veselovas), Čekoslovakijoje, Ru- 
žumberoko mieste (A. Sutkus, 
A. Macijauskas ir J. Valvelis).

(E)

prie Suezo
TEL AVIVAS. — Izraelis pa

skelbė, kad du Egipto lėktuvai 
Mig-23, — patys moderniausie
ji Egipto aviacijoje — dideliu 
greičiu perskrido virš Sinajaus. 
Izraelio lėktuvai pakilo jų vy
tis, tačiau egiptiečiai sugrįžo į 
savo teritoriją.

Egipto prezidentas Sadatas 
pasiėmė vyriausio Egipto kariuo
menės vado pareigas ir persi
kraustė gyventi į generalinio 
štabo rūmus. Izraelis įsakė sa
vo kariuomenei būti parengties 
padėtyje, nbrs užsienio reikalų 
ministeris Ebanas pareiškė, kad 
Sadato žygis nepakeičia Egipto 
pajėgumo. Egiptas norįs padi
dinti įtampą, tačiau jis negalįs 
dar pradėti prieš Izraeli sėkmin
go karo. /. V-' ‘ ■■

Egipto valdžios laikraštis sa
ko, kad Amerikos parama Izrae
liui nėra amžina. Amerika ne
turinti amžinų draugų, tik — 
amžinus interesus. Kada Ame
rikai bus naudinga palikti Izrae
lį Dievo valiai, ji taip ir padary
sianti, panašiai, kaip ji padarė 
su Tautine Kinija.

Šiandien atvyksta 
Pekino pareigūnai
TOKIJO. — Kinijos premje

ras Cho En Lajus pareiškė ja
ponų korespondentams, kad jis 
nesitikėjęs, kad Albanijos rezo
liucija Jungtinėse Tautose lai
mėtu du trečdalius visu nariu 
balsų. Balsavimas dėl Kinijos 
priėmimo buvęs Kinijai netikė
tumas.

Kinija pranešė Jungtinėms 
Tautoms, kad šį pirmadienį še
ši kinai, JT delegacijos nariai, 
atvyks atlkti paruošiamųjų dar
bų, o pati delegacija atvyks tre
čiadienį ar ketvirtadienį.

MASKVA. — Sovietai baigė 
filmą apie paskutines Hitlerio 
dienas Berlyne — “Išlaisvini
mas”. Filmas turi dvi dalis “Mū
šis dėl Berlyno” ir “Paskutinis 
puolimas”. Hitlerį vaidina Rytų 
Vokietijos aktorius. Filme yra 
Stalinas, Rooseveltas, Churchil- 
lis ir nemažai rusų generolų. Va
kariečiai parodomi sukti, Stali
nas — genialus karo vadas, o 
berlyniečiai labai draugiškai nu
siteikę “išlaisvintojams”. Hitle
ris turėjęs prievarta nunuodyti 
savo draugę Eva Brown ir pats 
nepajėgęs nusišauti. Jį pribaig
ti turėjęs jo adjutantas.

Amchitkos bandymas 
nesukėlė nelaimių
AMCHITKA. — Saloje prie 

Aliaskos šeštadienį giliai žemėje 
buvo išbandytas stiprus bran
duolinis užtaisas, kuris suvir
pino žemę nemažiau už stiprų 
žemės drebėjimą. Švedijos Upp- 
salos seeismografai užregistravę 
drebėjimą 7.4 laipsnių. Kitų val
stybių aparatai užregistravo 
drebėjimo stiprumą tarp 6.75 
ir 7.4. Sprogimas įvyko po pen
kių valandų, kai Aukščiausias 
Teismas atsisakė sprogdinimą 
sustabdyti. Dėl šio sprogdinimo 
protestus Amerikai pareiškė 
Kanados ir Japonijos vyriausy
bės.

Mokslininkai paskelbė, kad 
sprogdinimas įvyko pagal planą. 
Jis nesukėlė žemės drebėjimo ar 
nepaprastų bangų. Radioakty
vūs krituliai neišėjo iš rūpestin
gai po žeme paruoštos olos, ku
rioje bomba buvo 6,000 pėdų gy
lyje. Netoli Amchitkos, jūroje 
plaukiojo trys JAV karo laivai 
ir skraidė 6 lėktuvai. Apie 75 
mylios nuo sprogimo vietos plau
kiojo ir. sovietų žvalgybos lai
vas.

šis penkių megatonų bombos 
išbandymas buvo pats stipriau
sias Amerikos po žeme sprog
dintas užtaisas. Sovietų stipriau
sias požeminis sprogdinimas 
turėjo 6 megafonus, tačiau jų 
atmosferoje išsprogdinta 1963 
m. bomba buvusi 58 megatonų 
stiprumo.

avalynės kokybę
“Avėsime gerais batais”, ne

seniai, rugp. 22, “Komj Tiesai” 
pareiškė okup. Lietuvos lengvo
sios pramonės vadinamasis “mi
nistro” pavaduotojas E. Gutaus
kas. Taigi net 25 metams pra
slinkus nuo ištisinės (be pertrau
kos) okupacijos, Lietuvos gy
ventojams teikiama viltis: gali 
būti, jūsų avalynės kokybė pa
gerėsianti... Jau žinoma, kad dėl 
Lietuvoje gaminamos avalynės 
gyventojai nusiskundžia jau vi
sa eilė metų.

Avalynės gamyba priklauso ir 
nuo darbininkų kvalifikacijos, 
bet, klausia Gutauskas, “ką da
ryti, kai darbininkų kvalifikaci
ja žema ir jų dar trūksta?” Ma
tyt, manoma, profesinio techni
nio mokymo įstaigos turėtų ge
riau ruošti specialistus odos ir 
avalynės pramonei ir ruoštų 
daugiau — bent 400 specialistų 
per metus.

Pažadai seka pažadus... Giria
masi įvairiais patobulinimais ir 
gyventojai raminami: jau gerės 
batų kokybė, nusiraminkite. Ta
čiau čia pripažįstama, kad sinte
tinių pakulnių trūksta ir dau
giausia gaminami ...mediniai pa- 
kulniai. Savo ruožtu, laimėjimu 
laikoma tai, kad dar šiais metais 
tikimasi klijuoti guminius padus 
prie dirbtinės odos avalynės. Ar 
pareigūnų pažadai nuramins
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NAUJIKUOS

Sekretorius pareiškė, kad pre
kybos ryšiai su sovietais bus 
naudingi abiem pusėm. Tas biz
nis būšiąs naudingas Amerikos 
ekonomikai, užsienio prekybos 
balansui ir bus naudingas Ame
rikos ūkininkui.

Vyriausybė turėjd gauti uos
tų darbininkų unijos pritarimą, 
nes panašus biznis 1963 metais.; i 
ir 1966 m. susilaukė unijų gra- > 
sinimo, kad jos nariai javų į lai- 4 
vus, plaukiančius į Sovietų Są
jungą, nepakraus. Unijos 1963 
m. nusileido tik tada, kai buvo 
susitarta, kad mažiausia pusė 
javų (tuo metu sovietai pirko 
kviečius), bus gabenami į so
vietų uostus amerikiečių bendro
vių laivais.

Šiais metas Amerikos ūkinin
kai išaugino apie 5.4 bilijonus 
bušelių kukurūzų. Ūkininkams 
nebūtų jų kur 
susitarimą jie 
giausia naudos 
turės Vidurio 
kai. Ši sutartis ir numatomi par
duoti kiekiai sudarys 15% visų 
pernai parduotų pašariniii javų.

padėti, todėl šį 
sveikiną. Dau,- 
iš to pardavimo 
Vakaru ūkinin-

vaisių pramonėje - -
Praėj. vasarą obuoliai Lietu

voje ypatingai gerai užderėję. 
Nuo sezono pradžios ūkiai bei 
paskiri gyventojai konservii ir 
vyno pramonei pristatė apie 10,- 
000 tonų obuolių, šią vasarą 
buvo supirkta apie 3,000 tonų 
daugiau kaip pernai. Obuolius su
pirko Vilniaus ir Kauno konser
vų fabrikai bei Tauragės vaisių 
ir daržovių perdirbimo kombi
natas.

Tokios oficialios/ Vilniuje pa
skelbtos žinios." Iš tikrųjų, Lie
tuvos gyventojai obuolių kon
servų beveik nemato, be to, dėl 
menkos organizacijos, net ir ge
ro derliaus nepaisant, miestuose 
vis pasigenda daržovių bei vai
sių. ' (E)>

Lietuvoje sutriko dienraščių 
pristatymas kaimuose — apie 
tai net vedamajame nusiskundė, 
rugsėjo 30 d., “Tiesa”. Pasak 
partinio organo, “tarybiniai žmo
nės myli spaudą”, bet kai špau- 
dos pristatymas buvo patikėtaš' 
paštui — Ryšių ministerijai (ji 
—- sąjunginė — respublikinė)»- 
pasirodo, sušlubavo ypač dien-. 
raščių pristatymas kolchozinin- 
kams ir kitiems ūkių gyvento
jams.

Vykdomieji komitetai provin
cijoje įpareigoti, kad laiškinin
kai turėtų transportą, bet... dau
geliu atvejų tie komitetai tuo 
transportu nesirūpina. - Pasiro
do, kai kuriems ūkiams visai nėr. 
rūpįs spaudos pristatymas, jos 
platinimas. Dėl to partija rim- L 
tai susirūpinusi ir ji pirmoje ei
lėje puola partinius darbuotojus 
ūkiuose. (E) ,

Lietuvos gyventojus, vis tiek nu- 
siskundžiančius menka avalynės 
kokybe? Tenka labai abejotų

- (E)
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Budžiy įgulos vado - 
tvirtinimas

Pagal “Baltijos Jūros” tunto 
įsakymus, šių metų spalio 25-tą 
dieną budys v. v, Algis P. An- 
kus, ėjęs laikinai Kapt. Kukučio 
jaunųjų budžių įgulos vado pa
reigas, buvo patvirtintas kaipo 
nuolatinis Budžių įgulos vadas. 
Naujam vadui linkime sėkmės 
ir ryžtingumo jo naujose parei
gose.

Baltijos Jūros Tunto
Vadi ja

Lietuvos kariuomenes 
. šventė

Lietuvių Jūrų Skautijos Va- 
dija ir “Baltijos Jūros” Tunto 
Vadovybė praneša visiems savo 
-nariams; kad š. m. lapkričio mėn. 
21 d. kuo gausiau dalyvautų Lie
tuvos Kariuomenės Dienos šven
tėje prie Jaunimo Centro Namų.

L. J. S-jos ir “Baltijos Jūros” 
vėliavos su palyda dalyvaus šioje 
šventėje. Vadi ja

Jachtos vardo 
pasirinkimas

Kaip jau aukščiau buvo šiose 
žiniose pranešta, L. J. S-jos “Bal
tijos Jūros” budžiai dar šių me
tų pradžioje įsigijo burinę jach
tą Coronado 25 tipo, su kuria 
jau šią vasarą padaryta visa ei
lė kelionių, šiam vasaros cezo- 
nui pasibaigus, susirūpinta pa
rinkti šiai jachtai tinkamą var
dą. Dėl to buvo atsikreipta į bu
džių įgulos narius dėl vardo pa
siūlymo.

Atsiminimai iš Perkūno Kalno” stovyklos
(Tęsinys)

Sekančią - dieną- man prisiėjo 
pravesti praktiškus buriavimo 
užsiėmimus su mūsų budžiais 
kandidatais. Kadangi buriavimą 
buvau pamėgęs nuo jaunų skau- 
tavimo dienų, todėl jau anksti 
rytą, susiradęs man priskirtus 
tris brolius, pradėjome ruoštis 
dienos programai, šį kartą buvo 
nutarta vykti į netoli esantį Red
stone ežerą, išbūti ten visą die-

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto' laisvė ir lietu- 

I vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
f čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

L rod« Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
I intymūs duomenys apie 'bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose, 
j i :Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymasapie Simo 
! Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 

darbiautoj ų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitų, miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio „dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., Setais viršeliais, kai
nuoja 6 dol. - ;

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 

, lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
Išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
ssmerus. 270 psL, S4J00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakhiose, 

i Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbai girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 

j išversta į anglų kalbą.
D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. KeBonės 1 Lfetu- 

I vą Įspūdžiai, nhistmota foto nuotraukomis. 331 pst $3.00.
j * ; D. Kuraiti^ KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Atb

tortatts pastabumą neapgauna iijlurisb/ tr agitpropo propaganda bei 
uzjnaskavnnai. Ąbi knygos parašytos, lengvu,’gražiu stiliumL

i L <T V;r Maciūnai, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49
1 pslį’ SLOO. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 

ridį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jw> 

kmgi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psU SL00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALSTED STW CHICAGO, ILL. «O6OS 

j t atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
£ čeki ir piniginę perlaidą. L'

_——---------------— -■ ■ - ■ ■■ ■ - —- -—— ---------------------- -—-—„———_ jffis

š. m. spalio mėn. 25 d. įvyku
sioje Kpt. Kukučio budžių įgu
los sueigoje buvo pasiūlyta visa 
eilė'vardų: Baltija, Nemunas, 
Banga, Budys ir Partizanas. 
Slaptu balsavimu iš visų šių pa
siūlytų vardų daugiausia pasi
sakė už vardą “Budys”, kuriuo 
ši Čikagos Lietuvių Jūrų Skau
tijos jachta ir pavadinama, kas 
viešai ir skelbiama visuomenei.

Organizuojami vandens 
nardymo kursai

Visame pasaulyje, o ypač 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, yra plačiai paplitęs nardy
mas vandenyje. Kaip paskuti
niu laiku paaiškėjo, yra atsira
dę daug nardymo mėgėjų ir lie
tuvių tarpe. Patirta, kad dar 
daugiau yra tokiu asmenų, ku
rie, pasitaikius gerai progai, no
rėtų * išmokti nardymo po van
deniu meno.

Lietuvių Jūrų Skautijos, Či
kagos “Baltijos Jūros” Skautų- 
čių Tunto Vadovybė, atsižvelg
damas į šiuos pageidavimus, nu
tarė pavasarį pradėti vandens 
nardymo ir nardymo saugumo 
kursus, šiuos kursus vesti ir 
parengiamuosius darbus atlikti 
sutiko neseniai iš U. S. kariuo
menės grįžęs ir užaugęs L. J. S. 
narių eilėse, budys v. v. Eugeni
jus Kniukšta, kuriam bus parink
ti dar keli padėjėjai.

Tam tikslui numatoma įsigyti 
scuba nardymui reikalingos 
priemonės, kad tie kurie jų ne
turi, galėtų laikinai jomis pasi
naudoti. Tuo reikalu ateityje 
bus skelbiama smulkesnių in
formacijų.

na ir tik vakare grįžti į stovyk
lą. Prisikabinome prie mašinos 
laivo priekabą, ant kurios gu
lėjo tingiai mūsų burlaivis ir 
pradėjome krauti reikalingus 
daiktus. Nors diena žadėjo bū
ti karšta, dėl visako pasiėmėme 
šifrus rūbus, transistorinį radi
jo aparatą, žuvavimo įrankius, 
maudymosi kostiumus ir iš vir
tuvės maisto davinį visai dienai.

Čikagos "Baltijos Jūros" tunto budžiu jachta susitiko Michi gano ežere su Čikagos Jūrų šau
liu jachta Gen. T. Daukantas. Ant Į. skautu jachtos stiebo matosi L. J. S-įos didysis vim

pelas, o ant jury sauliy laivo vėliavos stiebo jury sauliy laivo vėliava.

Pritrūkus burlaivyje vietos, te
ko iškelti mažą motoriuką ir jo 
benzino dėžę, nes priėjome išva
dos, kad tai bus visai nereika
linga tokiame mažame ežere ir 
be reikalo vežiosime nereikalin
gą balastą.

Važiavome prie ežero.per lau
kus ir miškuotas vietoves, o po 
pusvalandžio išvydome ir patį 
Raudonojo Akmens ežerą. Ap
link ežerą ėjo kelias ir mes įsu
kome į jį, nes reikėjo mums su
sirasti laivų nuleidimo (ir iš
traukimo) rampą, kad be vargo 
galėtumėm įsileisti į vaindenį 
savo burlaivį, o po buriavimo jį 
ten pat ištraukti. Pagaliau pieti
niame ežero gale, kur taip pat 
buvo aukštos užtvankos pylimas, 
o vanduo krito su ūžesiu apie 40 
pėdų žemyn, radome laivų įleidi
mo vietą, kuri šiuo metu buvo 
užimta, nes du pagyvenę vyrai 
irgi ką tik leido į vandenį savo 
laivelį, su kuriuo vyko ežeran 
žvejoti Pasikeitėme su jais po
ra žodžių, palinkėjome laimės 
žvejyboje ir jie, užsivedė savo 
užbortinį motoriuką, nupuškėjo 
į jiems žinomas žuvingas vietas 
ežere, o mes, atsirišę nuo prie
kabos savo supančiotą laivą, at
bulai įsistūmę priekabą rampa 
žemyn, įleidomę savo burlaivį į 
vandenį, kur jis- tuoj pat atgi
jo, pradėdamas vikriai suptis ir 
net veržtis vėjelio stumiamas to
lyn nuo kranto. Iškrovę iš au
tomobilio visą mantą, ištraukė
me iš vandens priekabą, kuri da
bar be laivo atrodė kaip vergin- 
gas geležių rezginys ir su maši
na pastatėme nuošaliai pailsėti, 
kol gal vakare vėl grįšime.

Kadangi visiems yra gerai ži
noma, kad vežant ant prieka
bos burlaivį, jo stiebas būna nu
leistas ir pritvirtintas prie laivo 
liemens, tad dabar reikėjo jį lai
ve įstatyti, kas mums keturiems 
jauniams greit pasisekė. Po to 
priveržėme šoninių vantų ir prie
kinės štagos veržles, išdėstėme 
laive, kad nesipainiotų po kojo
mis, laivui priklausančius daik
tus, k. a. gelbėjimosi liemenes, 
irklus, inkarą su virvėmis, švie
są, vandens išsėmimo indą, įran
kių dėžę, o be to ir savo asme
niškus daiktus, rūbus ir maistą.

Visos įgulos akys ir veidai nu
švito kuomet pasikėlę bures atsi- 

stūmėme nuo kranto ir pradėjo
me tyliai tolti nuo prieplaukos 
į ežero pločius. Visi laikinai ap
tilo ir klausėsi netoliese krintan
čio vandens krioklio ūžesio, ste
bėdami aplinkumą, nes buvo gra
žu gamtoje ir jautėmės laimingi 
širdyse. Laivas plaukė į ežerą 
siauru išėjimu, kurio statūs ir 
aukšti krantai susidarė iš rus
vos bei raudonos spalvos uolie
nų, o iš jų kur-ne-kur augo įvai
rūs krūmokšniai, kurių šakos ka
bojo virš vandens. Gerokai pa
plaukę šiuo lyg kokiu tuneliu, 
pagaliau išplaukėme į atvirą eže
rą, ir mūsų burlaivis tiek pagy
vėjo, kad net kai kurie laisves
ni daiktai pradėjo keisti savo 
vietas, nes laivas pakrypo ir įga
vo greitį. Nors diena buvo sau
lėta ir ant žemės prakaivome, 
bet čia, ežere, buvo vėsu, nes ant 
vandens pūtė gana stiprus vė
jelis iš vakarų; o ’kai kurios di
desnės bangelės net per pakilusį 
bakbortą mėgino aplaistyti įkai
tusią įgulą.; Pučiant palankiam 
šoniniam vėjui, įgula keletą kar
tų pasikeitė pareigomis prie vai
ro, prie didžburės ir foko sotų 
bei laivo balasto ir netrukus ta
po pasiektas antras ežero galas, 
čia nutarta sustoti ir pasimaudy
ti, o po to, pajutus beveik vi
siems tuščius.skilvius ir pradė
jus seilėms kauptis, kai tik-kiek 
pagalvoji apie, iš virtuvės gautą 
maistą, tapo sočiai pavalgyta. 
Ežero krantai; buvo įdomūs, nes 
vietomis tarp miškų baltavo va
sarnamiai, vietomis paežeryje 
matėsi balto smėlio paplūdymiai, 
o laiveliai kai kur plūduriavo pri
rišti pakrantėse, o kai kur gulėjo 
ištraukti ant kranto. Taip pat 
ten ir šen matėsi rusvu uolu sta
tūs ir aukšti krantai, kurių apa
čios buvo išskalautos amžino 
vandens bangavimo, o viršuje iš 
plyšių ir įdubimų augo krūmokš
niai bei medžiai.

Po užkandžių ir trumpo poil
sio vėl buvo pradėta buriavimo 
praktika, šį sykį nebuvo pasi
tenkinta paprastu buriavimu, bet 
nuburiavus maždaug ežero vi- 
durin, pradėjome praktikuotis 
burlaivio privedime prie bojos. 
Tam tikslui tuščia plastikinė ga
liono didumo bonka, kuri atsto
jo “boja”, tapo užinkaruota ant 
ilgo lyno ir įgulos pasikeičiant 
turėjo privesti burlaivį prie bo

jos iš įvairių krypčių — erdviu 
vėju, prie vėjo, prieš vėją ir su 
vėju (pavėjui). Besisukinėjant 
apie boją, buvo praktikuojami 
teisingi vendai ir taip .pat tyčia 
buvo daromi šiaip savaime pavo
jingi halsų posūkiai. Vis tiks
liau ir be skubos buvo prieina
ma iš įvairių krypčių prie bojos, 
kuri kiekvieną kartą turėjo būti 
pagriebiama.

Nejučiomis atėjo jau ir pavaka 
rys, todėl užsiėmimai buvo baig
ti, mūsų “boja” tapo ištraukta 
ir mūsų jolė Nida II pasuko kur
su į prieplauką, kur laukė lai
vo priekaba su automobiliu. Visų 
nusiminimui vėjas ne tik gero
kai aptilo, bet dar kiek pakeitė 
savo kryptį, nes dabar pūtė be
veik iš ten, kur-mums reikėjo 
plaukti. Pradėjome zigzaguoti, 
bet dėl mažo kampo ir silpno vė
jo darėme mažą progresą, be to, 
šitokiu atveju atsiranda ir žy
mesnis dreifavimas. Laikui ne
sustojant slenkant ir laivui vis 
pamažiau judant, nutarėme nu
imti bures ir irkluoti tiesiu kur
su į prieplauką. Deja, atstu
mas didelis, o raumenų jėga tai 

It’s easy to forget that emergencies 
do happen. And when there is. a 
crisis, you’ll need a nest egg to faE 
back on.

The Payroll Savings Plan is one of 
the easiest vrays to make sure you’ve 
something saved for ^hen you need 
money fast. When you participate in 
the Payroll Savings Plan whefe you 

. ’vork, an amount you designate viU 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s 
an effortless way to build up a 
reserve.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—far 
E Bonds, when held to matn- 
lity of 5 years, 10 .months (4% the 
first year)! That extra payable 
as a boons at maturity, applies to all

Bonds issued since June 1, 1970 .

ne gamtos begalinė jėg^i — Ve
jas, todėl mes visi greit privar
gome. Nors irkluotojai keitėsi, 
bet laivas slinko vis lėčiau, o par-, 
siekus sąsiaurį su stačiais uolie
nų krantais iš abiejų pusių, at
sidūrėme kaip kokiame tunely
je, kuriuo laukų vėjas, patekęs 
į siaurą praėjimą, sustiprėja ir 
pučia viena, deja, mums prie
šinga, kryptimi. Dabar atsimi- 
nėma stovykloje mūsų paliktą 
užbortinį motoriuką, nes šiuo 
momentu jis būtų brangiausias 
daiktas ant laivo. Taip pat pri- 
siminėme, jog galėjome taip pat 
paimti dar vieną porą irklų, nes 
tik su vienu irklu iš kiekvienos 
laivo pusės varomas prieš vėją 
mūsų laivas judėjo vos inčais 
pirmyn. Ant kranto išlipti nega
lėjome, nes krantai buvo iš sta
čių uolų su pagraužtom apačiom, 
atgal pasileisti nebuvo jokio tik
slo, nes mums reikėjo pasiekti 
prieplauką, kad galėtumėm grįž
ti į stovyklą, burių pasikelti ne
galėjome, nes skersavimui buvo 
per siaura vieta. Todėl liko tik 
viena išeitis, iš visų jėgų 
kapstytis pirmyn, nes iki prie
plaukos liko tik gal koks vienos 
mylios nuotolis.

Išsiėmėme laivo kablį ir su 
kartele padėjome irtis. Dar kP 
tas paėmė vandeniui semti indą 
ir kabinosi su juomi. Tuo laiku 
užpakalyje pasigirdo užbortinio 
laivo motoriuko stuksėjimas ir 
netrukus pamatėme atplaukiantį 
nedidelį motorinį laivelį, kuris, 
matyti, irgi skubėjo į prieplau
ką ištraukimui. Mūsų džiaugs- 

Prof. Vaclovo Biržiškos
S E N Ų J Ų LIETUVIŠKU 

K N Y G Ų 1ST OR U A
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame'22& pusi 
Abu tomai mirkštuose viršeliuose parduodami už 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gansrte, jei pinigus pasiųsite tokie adresu:

N A U J IEN OS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois <

all older Ifonds.

waters in your future. But remember,

n yrwr t. Tta wry W de&rrad

įnui atpąjfincHųe lųos pa|lua|ve- 
juš, su kuriais Iš ryto ’prieplau
koje susipažinome. Jie iš karto 
suprato mūsų sunkią padėtį ir 
užklausė, ar mums nereikia pa
galbos: iNors kaip mes buvome 
visą dieną išdidūs ir džiaugėmės 
mūsų burlaivio jautrumu ir pa
jėgumu šauti kietai į vėją, bet 
dabar, beveik išsimušę iš pasku
tiniųjų jėgų, veik vienu balsu su
šukome, kad reikia mums pagal
bos. žvejai tuoj priplaukė prie 
mūsų burlaivio, paėmė iš musų 
virvę ir mus neužilgo ištraukė į 
prieplauką. Kol nuleidome stie
bą, ištraukėme savo jolę, pritvir
tinome’ją prie priekabos ir susi
tvarkę daiktus pajudėjome sto
vyklos link, jau visai sutemo. 
Vakarienė mums visiems buvo 
labai gardi ir jos metu aptarę 
šios dienos įvykius, priėjome iš
vadą, kad ateityje pirmoje vie
toje pasiimsime užbortinį moto
riuką.

Nuo to laiko niekuomet nesigai- 
lėjau pasiėmęs su savimi šį pa- 
gelbinį burlaiviui motoriuką, 
o ypač tą dieną, kada netoli ma
nęs buriuojančiai jolei nulūžo 
stiebas ir aš su savo burlaiviu 
ją nutempiau į. uostą, ir tą-die
ną, kuomet prie stipraus vėjo 
nulūžo mūsų: burlaivio, vairolaz- 
dės šakutė nuo vairo pelėko.-kak- 

-lo ir man nelabai sekėsi su palai
du irklu išvairuoti šėlstantį bur
laivį į uostą, bet su skubiai už
dėtu motoriuku viskas greit su
sitvarkė. Tačiau apie tai -gal ki
ta karta. ~ '

stud. v. v. b. Vytautas Kubilas

L
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Čikagos L. J. S-jos "Baltijos Jūros*' tunto budžiu naujai įsi
gyta burinė jachta, kuriai parinktas vardas "Budys".
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Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity. '
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vni
(Tęsinys)

Jfovai prieš Dr. šliupą kunigams 
tikslas pateisina visas priemones 

į' Dr. šliupui įsikūrus Šenadory- 
ję (Shenandoah) pas jį užėjęs 
.tūlas jo geras pažįstamas M. J. 
Andriukaitis radęs daktaro re
volverį tyčia ar netyčia nusišo
vė. Dabar Dr šliupo priešai bu
vo tikri turį rankose kozirį dak
tarui sunaikinti ir ne tik palei
do piktus visokius gandus apie 
Andriukaičio mirties priežastis, 

.’bet dar sukurstė tamsių fanati
škų minią pačias Adriukaičio lai
dotuves paversti pikčiausiu far- 
Au. Apie tą incidentą ir iš jo 
kilusią bylą plačiau aprašo kun. 
■M. Valadka savo knygoje “Už 
laisvą lietuvį” 20-22 psl.
“i Pastabose ir pataisose prie 
Prano Lavinsko knygos “Mai- 
.nerio atsiminimai” Pranas živa- 
fas tuo reikalu parašė:
U “Ten aprašyta visai kitaip ne
gu pats Dr. J. šliupas pasakoda
vo, kaip kunigų sufanatizuoti 
žmonės puolė apversti vežimą, 
kuriuo Andriukaičio kūnas bu
vo vežamas' palaidotu Jis pasa
kodavo, kad jei ne trys protesto- 
tių kunigai, kurie buvo atėję pa
gelbėti, tai ta katalikų gauja 
Ųūtų vežimą apvertusi, nes mies
telio policija buvo airių valdoma 
ir visa pasislėpė. Pagal paties 
'Ųr. šliupo ir kitų, kurie tuo me
tu .buvo šenadoryje Shenan
doah) patikrinimus, buvo sukel
tos tikros fanatikų riaušės tikslu 
lavoną išversti į gatvę.
t i Andriukaitį palaidojus, Dr. 
šliupas nuvyko į Shenandoah 
miešto tarybos .posėdį ir parei
kalavo pasiaiškintu dėlko poli
ai j a nedarė tvarkos Andriukai
tį laidojant, reikalaudamas 
triukšmadarius nubausti. Ta
rybos nariai pareikalavo, kad Dr. 
šliupas išvardintų to triukšmo 
Įyderius. žinoma, Dr. šliupas jų' 
išvardino visa gaują. Išvardintie. 
ja nuėjo pas aldermanus ir išėmė 
garantus šaukti Dr. šliupą į teis-i 
rną pasiaiškintu Byla atsidūrė- 
Pottsville, ’. Pa.,"'teisine' ir truko 
tris savaitės.' Kunigai j au try
nė rankas.’kad dabar jau tikrai 
'Šliupo' atsflęratys..'Ypač jįė’įnu- 
džiugb, kaHeisme-teko prisiekti, 
khip priimta,-ranką ant Biblijos

’Kžu.^at^pj^ė Dr/šliu- 
pui prisjeWuW^tsis^ke prisiek-/

ti Biblijai. Visi Šliupo priešinin
kai pasidžiaugė, kad teismas 
šliupą pripažins esant anarchis
tu, ir kad tada, aišku, jam bus 
“galas”.

Teismas pasirodė savo paskir
ties vertas. Buvo suneštos visos 
teisių ir įstatymų knygos suras
ti, ar būtinai liudininkas teisme 
privalo prisiekti “ant Biblijos” 
ir pasakyti i‘so help me God”, Vi
sose knygose neradus, buvo at
siklausta Washingtono teisių de
partamento, iš kur gauta atsa
kymas, kad galima prisiekti for
mule “affirm”. Taip Dr. Šliu
pas buvo prisaikdintas, ir visi 
jam galo velytojai nuleido nosis.

Priesaikos reikalą atlikus pra
sidėjo liudininkų apklausinėji
mai, kurie tęsėsi per 3 savaites. 
Kunigų pusė turėjo 4 ir 5 advo
katus, o beturtis šliupas turėjo 
vienui vieną, kokį tai Broom ar 
Brummer, nebepamenu. Bylai 
besitęsiant ir įkaistant teko Dr. 
Šliupo advokatui susipykti su 
katalikų advokatais, net iki tiek, 
kad vienas kitam kumštimis į 
nosį taikė,-. Ir atsitiko, kad vie
nas katalikų advokatas, iš visų 
jauniausias, kurs kaip tik su šliu
po advokatu kumštimis dalino
si, susitaikė ir pats perėjo Dr. 
Šliupo ginti drauge su šilupo ad
vokatu. Teismas rado Dr. šliupą 
nekaltą ir nubaudė visus jo skun
dikus, priteisdamas jiems sumo
kėti apie 3 ar 4 tūkstančius dole
rių teismo išlaidų.

Kaip Dr. šliupas lietuviškas 
parapijas steigė

“Ar buvo tada lietuviškų pa
rapijų ir organizacijų, kai čia 
pradėjo važiuoti paprasti kaimo 
berneliai ir mergelėsjcurie dau
gumoje neturėjo nė 20 metų 
amžiaus ir pakliuvę į lenkų pa
rapijas ir organizacijas mums 
žuvo? Tiesa, buvo lietuviško
mis pavardėmis kunigų, kaip 
antai Mašiotas, Juodišius, Ser- 
vetka, Varnagiris ir pan., bet 
niekam verti. Jie buvo lenkiškų 
parapijų klebonai ir visais bū
dais priešinosi, kad lietuviai 
skirtųsi nuo lenkų, nes tuomet 
mažės jų parapijonai ir pajamos.

Dr. J. Šliūpas, niekas kitas, 
pirmasis suorganizavo dvi pir
mąsias lietuviškas parapijas, 
vieną New Yorke, kitą Brookly-

Spalio 24 d. Grand Rapids mieste buvo susitikusios bu/usioji ir naujoji Lietuviu Žurnalistu Sąjungos centro 
valdybos. Naujoji perėmė iš senosios sąjungos archyvus, dokumentus ir kasą. Ta proga J. Gaižutis, detroi- 
tiškės CV narys, visus nufotografavo. Iš kairės: V. Kasčiūnas, A. Pužauskas, V. Alantas, kun. J. Vaišnys, SJ., 

R. Selenis, P. Turuta. Antroje eilėje: V. Butėnas, A. Nakas, V. Mingėla ir J. Janušaitis.
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gas, bendruomenės reikalais Į kojimu atlikti visits iškylančius

JURGIS JANUŠAITIS

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES
TARYBA PO METŲ

C.

Praėjusių metų spalio mėn.
24 - 25 d. d. Clevelande įvyko
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SLA
_ _ Hetnviū visuomenei ir išmokėjo dau-

s 7-Sū‘Jįaįir ŠEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus-

ŠLA — dfcfiiausla lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvf’ 
bis apdrsvdą ir Hgo|» pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindą

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
• v. . tad jo: apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 

Sun įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
i tiopoo.oo. •

- gr.A __jaunimui duoda gerą Tsupomąią Apdraudę • Endowment In
surance/ kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

(SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama Hetuviškv KLUBŲ Ir draugijų ne
riama. Už $1,000.00 aktidentalės apdraudos mokestis $2.00 

L . i metus. •
? SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 1 kuopų 

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. T. 10001

I

ne. Pirmosios klebonu patapo i 
kun. Varnagiris, antrosios kun. 
Juodišius, o Dr. šliupas buvo tų 
parapijų sekretorium, ėjo pas 
vyskupą prašyti leidimo statyti 
bažnyčias ir atskyręs nuo len
kų dalį lietuvių Brooklyne 
kūrė Šv. Juozapo draugiją.

Kodėl iširo Dr. šliupo ir 
kun. Burbos santykiai?

..Dr. Šliupas važinėdamas
varganas pirmykščias lietuvių 

kolonijas, kur buvo susispietę iš 
rusų tamsybėje ir vergijoje lai
komos Lietuvos sveika bet tam
si kaimu žalesa — berneliai ir 
mergelės, aiškino jiems nieka
da negirdėtas naujienas, kad jų 
tėvynė Lietuva yra buvusi didi 
ir galinga valstybė, apgynusi 
Vakarų krikščionybę nuo Azijos 
barbarų ir apsigynusi nuo krikš
čioniškų barbarų iš Vakarų — 
vokiečių kryžiuočių, pasakojo 
jiems apie didžiuosius Lietuvos 
karalius ir kunigaikščius ir jų 
didvyriškus žygdarbius, štai 
dėlko pirmosios lietuvių draugi
jos greta su šventųjų vardais 
buvo pradėtos pavadinti didžių
jų Lietuvos kunigaikščių var
dais.

Kiek sukvailinti buvo tie Lie
tuvos laukų berneliai ir merge
lės, rodo kad ir toks pavyzdys. 
Dr. šliupas parsikvietė iš Lie
tuvos savo gerą artimą pažįs
tamą kunigą Burbą, žinodamas 
jį kaip gerą kalbėtoją ir patrio
tą, kad padėtų išeivijos lietu
vius gelbėti iš lenkiškos miglos 
apsupimo. Kada vieną kartą jie
du nuvažiavo kalbėti į Baltimorę, 
Md., Dr. šliupui ir kun. Burbai 
drauge išėjus į sceną kalbėti ki
lo didžiausias triukšmas. Mat, 
žmoneliai buvo prieš Dr. šliupą 
sugundyti iki aukščiausios įtam
pos, o, čia į estradą su juo drau
ge išėjo ir kunigas! Tad pra
dėjo rėkti, kad kunigo vieta 
pamokslus sakyti esanti bažny
čioj, o ne čia, ir puolė scenon 
mušti, bet šliupas ir kun. Burba 
spėjo laiku išsprukti pro užpa
kalines duris.

Kun. M. Valadka, kurs Dr. 
šliupo gadynę Amerikoje yra 
gerai išstudijavęs, apie Dr. šliu
po ir kun. Burbos santykių su
irimo priežastis sekančiai pasa
koja;

“Pradžioje jų santykiai buvo 
šilti, draugiški, tačiau laikui bė
gant ir lenkams veikiant, jiems 
kelią perbėgo juoda katė! A. 
Burba pastatė sąlygą, girdi, jei
gu toliau norėsi su manim dirb
ti Lietuvos ir lietuvių labui, tai 
turi eiti išpažinties ir lankyti 
bažnyčią.

J. šliupas statydamas tautybę 
ir liaudies švietimą aukščiau vis
ko, priėmė kun. Burbos sąlygas, 
ėmė lankyti bažnyčią ir atliko 
išpažintį pagal visas apeigas. Ta
čiau A. Burba, užuot apsidžiau
gęs atsivertėlio grįžimu į ave
lių žardį, šį J. Šliupo žygį panau
dojo apjuokai bei patyčioms, ne
trukus per pamokslus ėmė skelb
ti klausytojams, kaip bedievis iš
sižadėjo savo klaidų ir grįžo 
prie Dievo. Be to, jis girdavosi 
savo parapijiečiams, jog J. šliu
pas dabar jo valioje: trepters 
koja ir daktaras mirs badu, nes 
tikintieji jo nesišauks ligoje, va
dinasi galima bus jį lengvai už 
nosies vedžioti. Tatai pasigavę 
kiti kunigai taip pat viešai iš
juokdavo J. Šliupą, kardami ant 
jo šunis...”

Kaip Dr. Jonas šliupas 
atsirado Skrantone

šeštosios Lietuvių Bendruome
nės Tarybos pirmoji sesija. Tai
gi ši Taryba oficialiai tuo laiku 
ir pradėjo savo darbą.

Sekant sesijos posėdžių eigą, 
buvo numanu, kad ši Taryba 
dirbs išsijuosusi, jungsis į bend
ruomeniškus darbus savose 
apylinkėse, apygardose, gyvai 
domėsis lietuvių kultūrinio gy
venimo įvairiomis šakomis ir

Jau išėjo seniai laukta
>‘ u Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čekj ar Money orderi tokiu adresu:

Kada Dr. šliupas 1894 metais 
baigė savo- bylą su kunigų- su
fanatizuotais lietuviais šenado- 
ryje (Shenandoah), jam, aišku, 
nebebuvo įmanoma mediciną ten 
praktikuoti ir jis pradėjo dairy
tis, kur išsikelti. Jis bandė kel
tis į Plymouth, bet ten tuo me
tu klebonavo kunigas A. Burba, 
kurį šliupas buvo į Ameriką par
sitraukęs, kad padėtų kovoti 
prieš lenkus, bet kurį laiką sėk
mingai veikę drauge susipyko 
ir kun. Burba prieš daktarą Šliu
pą panaudodamas banyčios sa
kyklą jį kaip 4<bedievį” su pra
garais maišė, taigi ir Plymouth e 
jam jokia medicinos praktika ne
buvo įmanoma. Tad Dr. šliupas 
apsisprendė keltis iš Shenandoah 
į Scrantoną turėdamas viso pen
kiolika centų kišenėje.

Pasitaikė, kad į Scrantoną at
važiavo vėlai vakare ir jau buvo 
tamsu, šliupui reikėjo surasti 
savo gerą draugą Pijų Pasecką, 
kurį jis pažino New Yorke atva
žiavęs iš Lietuvos ir su kurio pa
galba jis suorganizavo Lietuvių 
Susivienijimą Amerikoje. Nors 
turėjo Pasecko adresą, bet nak
ties metu svetimame mieste su
rasti nėra taip lengva. Kur ki
tur eisi informacijos klausti, jei 
ne į saliūną.

Eidamas Susquehanna Ave. 
jis pamatė ant durų užrašą J. 
Bonin, Polish Saloon, ir užėjo. 
Aišku, eidamas į saliūną turi 
turėti minimum penketuką (pen
kis centus, nikelį. Tais laikais 
tiek užteko!); be penketuko sa- 
liūnininkas visai nesikalba. Už 
vieną nikelį užsisakęs bokalą 
alaus daktaras paklausė, ar ir 
kaip jis galėtų surasti tūlą P. 
Pasecką? Pasitaikė šalia prie 
baro stovėjęs žmogus, kurs pa
sisakė gyvenąs greta Pasecko ir 
galįs svečią nuvesti. Daktaras 
už antrąjį penketuką savo paly
dovui užfundijo alaus bokalą ir 
kišenėje beliko vienas penketu
kas.

Taip Dr. šliupas atsirado 
Skrantone.

Netruko prabėgti metai. Sa
vaime suprantama, kad didelių 
kalnų Tarybos nariai gal ir ne
galėjo nuversti ar bent kiek 
stipriau pajudinti. Tačiau sekant 
iš arti Lietuvių Bendruomenės 
gyvenimą galima justi, kad šeš
toji Taryba judėjo įvairiose dar
bu sritvse.

Chicagoje kaip tik reziduoja 
VI Tarybos prezidiumo daugu
ma: pirmininkas Vytautas Ka
mantus, vicepirmininkas dr. A. 
Razma ir sekretorius V. Kleiza. 
Taigi prezidiumo branduolys. 
Visi trys darbštūs ir ilgamečiai 
bendruomenės darbininkai, 
šiems vyrams tenka koordinuo
ti JAV LB VI Tarybos darbus, 
darbus visose komisijose, bei 
talkinti Centro Valdybai, kurios 
priešakyje, vienbalsiai išrinktas 
Tarybos sesijoje, stovi Vytau
tas Volertas, ramus, kultūrin-

Du Tarybas prezidiumo na- 
1 riui: dr. Ed. Lenkauskas ir dr. 
SL Matas gyvena kituose mies
tuose, toliau nuo Chicagos. Su 
jais ryšiai palaikomi ir proble
mos sprendžiamos pasitarus 
raštais ar telefoniniais pokal
biais. O dažnu atveju į prezidiu
mo posėdžius ir jie atvyksta.

Ir ką gi ši šeštoji Taryba vei
kė metų slinktyje? Ogi jau turė
jo dvi sesijas, 3 korespondenti
nius posėdžius ir palaikė ryšius 
bei informavosį bendruomeniš
kais reikalais bendralaiškiais, 
kuriu buvę keletą .

Daugelis Tarybos narių dirbo 
įvairius apylinkėse darbus, ak
tyviai dalyvaudami LB savo 
apylinkių susirinkimuose, bei 
apygardų veikloje.

Be to, skaitė įvairiose vieto
se paskaitas, aktyviai reiškėsi 
spaudoje, keldami ir ugdydami 
LB idėjas. Keliavo po JAV lan
kydami LB vienetus ir lankėsi 
kitų kraltij bendruomenėse ir su 
veikėjais turėjo įvairius pasita
rimus. Atstovavo LB instituci
jas įvairiuose suvažiavimuose, 
telkė lėšas LB darbams, talkino 
Centro valdybai ir kitoms LB 
centrinėms institucijoms. Ats
kiroms taryboms, kaip švietimo 
ir Kultūros Fondo darbams va
dovauja Tarybos nariai. O kiek 
sunkaus darbo tyliai ir kantriai 
atlieka Švietimo Tarybos pirm. 
J. Kavaliūnas, kurio darbų gau
sos net niekas neužsimena. O juk 
švietimo sritis viena iš svarbių
jų Lietuvių Bendruomenės sri
čių. Kultūros Fondo pirminin
kas Anatolijus Kairys rūpinasi 
Jaunimo teeatru, ruošiamu Ant
ruoju teatro festivaliu. Prie pro
gos apie tas institucijas teks už
siminti atskirai, o net būtina 
apie jas pakalbėti dažniau, kad 
visuomenė žinotų, kokius dide
lius ir sunkius darbus atlieka 
sakysime Švietimo Tarybos 
žmonės.

žodžiu, šeštoji Taryba savo 
darbus atlieka gerai, nors gal 
galėtų kai kuriais atvejais atlik
ti dar geriau.

.Šia proga norėtųsi užsiminti 
ir apie L Tarybos narių atsako
mybę ir pareigingumą.

Juk renkant Tarybon narius, 
kiekvienas balsuotojas suteikia 
išrinktajam pasitikėjimą ir įpa
reigoja sėkmingai, ryžtingai ir 
pilnu bendruomeniniu pasiau-

ar jam duotus darbus. >,
Bet kartais nutinka kiek ki

taip. Vienas kitas Tarybos na
rys, be apsilankymo ar dalyva
vimo Tarybos sesijoje, daugiau 
nieko ir nebando veikti, tik ne
šiodamas Tarybos nario titulą.

Pasklaidžius užrašus štai ran
du, kad korespondentiniuose 
posėdžiuose net ne risi aktyviai 
dalyvauja ir nesprendžia prezi
diumo pateiktų problemų. Iš 
paskutinio posėdžio (korespon
dentinio) gaunasi įspūdis, kati 
net trečdalis Tarybos narių neat
sakė į jiems pasiųstas anketas. 
O ten buvo gana rimtų klausi
mų, kaip antai, kada šaukti Ta
rybos sesiją, kur, kelių dienų, 
ką svarstyti.

Iš 60 Tarybai priklausančių 
narių savus atsakymus atsiun
tė 40. Jų tarpe, malonu pažymė
ti, sprendimuose aktyviai daly
vavo ir patys jauniausieji Tary
bas nariai, apie kuriuos kartais 
bandoma užsiminti, kad jie esą 
neveiklūs, nesidomį bendruome
nės reikalais, štai iš Chicagos 
Tarybos narių jauniausieji na
riai — J. Jasaitytė, V. Ruibytė, 
E. Bradūnaitė, R., Sakadolskis 
bene pirmieji anketas sugrąži
no. O juk tie jaunieji Tarybos 
nariai šiuo metu aktyviai įsi
jungę į Jaunimo kongreso ren
gimo darbus, juk taip pat bend
ruomeniškieji darbai.

20 Tarybos narių neatsakė į 
išsiuntinėtas anketas. Tai jau, 
vyručiai, užsitarnaujate pabari
mo. Į reikalus reikėtų rimčiau 
žiūrėti, pareigingumas pirmoje 
vietoje. Tai mes, rinkikai, jums 
patikėjome.

Pažymėtina, kad dauguma 
Tarybos narių pasisakė už tai, 
kad ateinančią Tarybos sesiją 
reikia šaukti 1972 metų balan- 
dkio mėn. 29 - 30 d. d.

Dar yra abejojama, ar sesija 
būtų dviejų ar trijų dienų. Tai 
priklausys nuo darbų gausos, 
nors Tarybos narių nuomonės 
pasiskirstė tuo reikalu pusiau: 
20 už dviejų ir 20 balsų už trijų 
dienų sesiją.

šioje sesijoje vienas iš.reikš- 
mingtridafbų būsiąs naujų įsta
tų priėmimas. Apie kitas prob
lemas? pakalbėsime sekančiuose 
reportažuose.

SKAITYK ■NAUJIENAS" - ' 
JOS teikia GERIAUSIAS, 
TEiSĮNGIAUSIAS' ŽINIAS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

(Bus daugiau)

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupyme Indėli*!
ApdrtvtH Iki 120,000.

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pieta om kiemas automobiliams pastatyti

Z------ ------ --------------------------—
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ALTo Konferencija
šeštadienį, lapkričio 13 dienos rytą, Chicago j e prasi

dės Amerikos Lietuvių Tarybos konferencija. Chicagon 
suvažiuos visų Amerikos lietuvių politinių grupių, fra- 
ternalių organizacijų ir kitų didesnių sambūrių įgalioti 
atstovai ir tarsis įvairiais Lietuvos laisvės ir organizuo
tos Amerikos lietuvių politikos reikalais.

Altas yra apjungęs visas didžiąsias Amerikos lietu
vių organizacijas, Alto darbui pritaria didelė daugybė 
Amerikos lietuvių klubų, draugijų ir lokalinių sambūrių 
lietuviai. Amerikos lietuviai organizuotai ir vieningai 
dirbdami, yra atlikę didelių darbų.

Kelis dešimtmečius Altui nebuvo jokios opozicijos. 
Bet laikui bėgant lietuvių tarpe atsirado žmonių, kurie 
pradėjo kritikuoti Alto vestą darbą. Tai buvo žmonės, ku
riems asmeniškas pasigarsinimas labiau rūpėjo, negu ne
laimėn patekusiai lietuvių tautai reikalinga parama. Jie 
pradėjo skelbti, kad Alto vadovybė yra persenusi, kad 
Alto metodai jau yra atgyvenę, ir kad reikalingos kitos 
priemonės ir būdai padėti rusų pavergtai lietuvių tautai.

Kritikai dar ir šiandien bando kenkti Altui, bet iki 
šio meto nieko pozityvaus ir teigiamo jie nesugalvojo ir 
nepasiūlė. Šiandien Alto priešakyje stovi visai kiti žmo
nės, bet jie tęsia vieningą ir gimtinio krašto laisvės kovai 
naudingą darbą, kuri buvo nustatyta pirmomis sovietų 
okupacijos dienomis. Alto kritikai pasakoja, kad jie ge
riau galėtų vesti Alto vedamą darbą, bet duomenų savo 
pasakojimams sustiprinti jie neturi. Jie nori, kad Ame
rikos lietuviai patikėtų jų pasakai ir leistų jiems vado
vauti. Pradžioje jie šmeižė Alto priešakyje stovėjusius 
taurius Amerikos lietuvius, o vėliau pradėjo niekinti 
Amerikos lietuvių politines grupes bei fraternalius susi
vienijimus. Paskutiniu metu jie samdo neapdairius ir 
studijuoti nesiryžtančius tingius jaunuolius, šaukia kon
ferencijas ir pasakoja niekus apie organizuotą Amerikos 
lietuvių gyvenimą. Bet jų pastangos nedavė lauktų re
zultatų. Prieš kelis metus Amerikos lietuviai dar klausė 
niekinimų, bet praeitais metais nuo niekintojų jau nusi
suko. Dabar Alto niekintojai jau pradėjo pyktis tarp

lietuvių grupės ir susivienijimai. Kiekviena grupė paren
ka pačius geriausius ir darbingiausius. Jeigu kuri gru
pė nepasiunčia "veiklaus žmogaus į Altą, tai kalta ta gru
pė, o ne Altas. Kiekviena grupė siunčia ne tiktai politi
nį savo atstovą, bet ji siunčia ir tokį žmogų, kuris moka 
sugyventi su kitaip galvojančiais, kitų organizacijų at
stovais. Altas sudarytas vieningam lietuvių darbui. Ta 
vienybė reikalinga gimtinio krašto laisvės kovai. Visi ži
nome, kad tiktai vieningas darbas gali būti didelis ir nau
dingas.

Visiems Amerikos lietuviams labai svarbu, kad kiek
viena politinė grupė ir fraternalūs susivieilijimai parink
tų ir pasiųstų pačius geriausius savo atstovus į artėjan
čią Alto konferenciją. Konferencija ne tik išklausys 
pranešimus apie atliktus darbus, bet ji nustatys gaires 
ateičiai. Reikia turėti galvoje, kad Altas bus toks, koki 
atstovai bus pasiųsti į Altą. Juo darbingesni žmonės bus

savęs.
Išgarsėti greitai norintieji vyrai ir moterys nesu

pranta, kad garso bangos pačios ritasi paskui gerus dar
bus. Jie nežino, kad Altą sudaro rinktiniai Amerikos A <. £ t __ ______ o_____________
lietuviai. Juos renka organizuotos politinės Amerikos' ten pasiųsti, tuo naudingesnis bus Alto vedamas darbas.

UŽ VIENĄ MUŠTĄ DU NEMUŠTUS DUODA, 
sako mūsŲ žmoniy išmintis

O KIEK UŽ DU MUŠTUS DUODA AR DUOS? - 
klausia losangeliškiai

Į šos korespondencijos antraš
tę įsipainiojęs klaustukas lyg ir 
skubina mane tuoj pat duoti at
sakymą. Bet tai padaryti ne taip 
jau lengva. Pirmiau reikia gerai 
apskaičiuoti, o tuos apskaičiavi
mus atslenkanti senatvė nebe
lengvai veža. Be to, didžioje ant 
raštėje uždokumentuota žmonių 
išmintis tik sako — už vieną 
muštą du nemuštus duoda, bet
nieko nesako, kaip tai paversti į 
valiutą. Taigi, atsiranda kiek 
keblumų. Tiek to.

♦

š. m. rugsėjo 30 d. Naujieno
se (Nr. 230) buvau rašęs, kad to 
pat mėnesio 18 d. Los Angelėse 
taip atsitiko, kad iš karto įsigi
jom du muštus: vieną žurnalis
tą ir vieną jo žmoną, taigi iš 
karto du. Pasakojama čia, kad 
galėję būti ir daugiau muštų, 
bet, dėkui Dievui ir šv. Pane
lei, kaip žmonės sako, tai neįvy
ko, nes vienu atveju kažkieno 
tvirta ranka nuo tokio mušimo 
sulaikiusi, o kitu — “prospec
tive” apmušamasis kitur ir į ki
tokį pagerbimą nuėjęs. Tos dė
kingos aplinkybės dėka ir mano 
apskaičiavimas kiek palengvėja, 
nes nereikia operuoti dideliais 
skaičiais — trimis, keturiais ir 
t. t.

Grįžkime prie tiesioginio dar
bo! Prie apskaičiavimo, arba 
atsakymo — o kiek už du muš
tus duoda ar duos? Ar čia ga
lima išsiversti paprasta aritme
tika, pvz., jei už vieną muštą 
duoda du nemuštus, tai už antrą
jį prie anos dviejų sumos terei
kia pridėti du, tai ir gausim ke
turis, .— nesu tikras. Mūsų at

veju gali būti ir kitaip, nes Čia, 
sako, esanti įvelta tam tikra po
litika (veidu į kraštą?), ideolo
gija ir dar kas kitas. Tuo atve
ju peršasi orvelinis apskaičiavi
mas iš jo garsiųjų 1984 m. O ten 
juk sakoma, kad du plius du ly
gu ne keturiems, o penkiems. Ir 
tai įrodoma, bakstelėjus keletą 
adačiukių į romano herojaus 
ranką ir dar šiaip visaip jį pa
kočiojus.
Bet vėl sakau — grįžkime prie 
tiesioginės “temos” ir Žvilgte
rėkime į ją ne politinėmis bei 
ideologinėmis akimis, o tik re
porterio. O ryšium su anomis 
garsiomis geros valios' lietuvių 
muštynėmis, aprašytomis anks
čiau minėtoje korespondencijoje 
iš Los Angelių, Jūsų reporteris 
štai ką yra patyręs, kas duoda 
pagrindą tiems apskaičiavimams 
ir palengvina šio uždavinio spren 
dimą — o kiek už du muštus duo
da ar duos ?

Jūsų reporteris vietos Munici
paliniame (mūsiškai — apylin
kės, jei kas tai dar prisimena) 
teisme užtiko civilinį skundą, 
Nr. 781757. Skundėjai (plain
tiffs) — Ona ir Juozas Andriai, 
atsakovai (defendants) — Flo
rence Korsak, Does I thru III 
(drebėkite kelmai, raistai ir, gal, 
balos! — L. B. ). Ponų Andrių 
advokatas — Schnider & Schni- 
der. Skundo data — 1971.9.30. 
(Beje, beveik tuoj pat po to ga
na brangaus įvykio parapijos sa
lėje). į

Atrodytų, kad jau esame arti 
rūpimo atsakymo — o kiek, pa
galiau, už du muštus duoda ar 
duos?

Deja, to atsakymo nesulauksi
te dabar. Ir štai dėl kokios pa
prastas priežasties!

Skunde — byloj nepasakyta 
— kiek duoda, o tik — kiek ieš
koma prašoma. Prašoma 10,000 
dolerių, arba katram vienam ap
muštajam po 5,000 dolerių. Onos 
Andriuvienės ieškinys kiek su
smulkintų pozicijų — 1,610 do
lerių general damages,' 40 dol. 
medical expense, 350 dol. loss 
of wages, 3,000 dol. punitive 
and exemplary damages, dar 
vienas kitas doleriukas kitoms 
išlaidoms apmokėti, jei teismas 
ras tai reikalinga priteisti. Juo
zas Andrius operuoja tik' stamb- 
menomis — 2,000 ir 3,000 dol. 
sumomis ir dar mažu galiuku — 
kitoms išlaidoms.

Kaip matote iš to, kas ką tik 
pasakyta ar parašyta, yra'duoti 
tik rėmai visam apskaičiavimo 
paveikslui, todėl šioje pat vie
toje mielą skaitytoją atsiprašau 
už tai, kad jį palieki) netikrume. 
Atsakymas, mat, prikčlauso — 
arba teismui, arba šalių advoka
tams, jei tos šalys imtų ir su
sitaikytų, dar bylai nepatekus į 
teismo kalendorių ar ir kiek vė
liau.

II
Lygiai po mėnesio po anksčiau 

čia apkalbėto skundo įteikimo 
teismui 1971.10.30, taigi sukak
tuvinę dieną, per vietinį lietuviš
kąjį radiją į mus prabilo visų 
mūsų gerbiamas Vliko įgalioti
nis Los Angeles, Juozas And
rius, kviesdamas aukoti Tautos 
Fondui. Klausytojų tarpe pasi
girdo palengvėjimo atodūsis. 
Daugis apsidžiaugė, kad mums 
skirtasis įgaliotinis — dar, anot 
vieno senos kultūros panevėžie
čio, “živ i zdarov, kak komisar 
Petrov” (“gyvas ir sveikas, kaip 
komisaras Maceika). Mat, ne
vienas, kuris buvo susipažinęs 
smulkiau su skundu Nr. 781757, 
buvo manęs, kad ir įgaliotinis 
turėjo su anuo įvykiu salėje su
sijusių negerumų1, apie kuriuos 
skunde taip pasakyta: “..plain
tiffs were wounded, have suf
fered bodily pain and discom
fort, extreme and severe men
tal anguish and .humiliation and 
will continue to suffer great pain 
and anguish of body and mind”... 
“...skundėjai buvo sužeisti, paty
rė fizinį skausmą ir nepatogumą, 
didžiausi ir aštriausi dvasinį ken
tėjimą ir pažeminimą, ir toliau 
kentės didelius kūno ir dvasios 
sopulius...” Jūsų reporterio ži
niomis, net Aleksandras Make
donietis, smarkiausias vyras iš 
visų karingųjų, kartą atsidūręs 
(bene po vestuvių su Roksana) 
panašiuose sopuliuose, buvo ku
riam laikui sutabdę savo perga
lingą žygį per Persiją. Dar dau
giau — net mūsų valsčiaus vir
šaitis panašiu atveju atsistatydi
no. O čia, štai, pas mus jokios 

krizės. Na, ar tai nelinksma 
girdėti? (Tik kai kas kiek tą 
dieną nusivylė, kad per tą pat 
radiją nebuvo paskelbta, kiek 
iš 10,000 dol. sumos avansu per
vedama T. F. aukoms rinkti įga
liotinio — šiuo atveju Antano 
Skiriaus — sąskaiton).

III
Ryšium su tuo “atsitiktinai” 

teisme užtiktuoju skundu, Nr. 
781757, Jūsų repeorterį apniko 
rimtas rūpestis dėl vieno kito da
lyko. Ne dėl to, kad, kaip anuo- 
kart rašiau, žurnalistai ir jų šei
mos atsidūrė pavojuje, bet dėl 
to, kad mūsų losangelinis žurna- 
lizmas, o ypač scribizmas, taip 
nupuolė nuo kojų. O tai pama
tysite iš šių faktų. 1. Mano ra
šinį Naujienose (1971.9.30, Nr. 
230) ištisai persispausdino vie
tos laikraštukas, Lietuviai Ame
rikos. Vakaruose, tačiau jame 
dingo tos vietos, kurios lietė 
scribizmą. Kad ir toks nekaltas 
klausimas, kaip, pvz., “Įdomu, 
kaip būtų buvę šeštadienio vaka
re, jei LA V leidėjas būtų bu
vęs salėje?”, į LA V nepateko. 
Nepateko ir istorijos mokslu pa
grįstos išvados dėl visokių vei
klų Čikagoje nuo 1939 m. Iš
braukęs iš mano rašinio vietą 
apie Dyguldagį, Sriba, betgi, sa
vo skiltyje “Scriba budi” vėl tą 
Dyguldagį linksniuoja, kaip kad 
anais “daunoriniais” metais (t. 
y. pernai) vienas slapukas da
rė savo “poetinėje proklamaci
joje”. Ten sakė, kad Dyguldagis 
jo “poezijos” netikrinęs, o da
bar Scriba lyg ir priekaištauja, 
jog šis ne viską pastebėjęs, kas 
tą vakarą dėjęsi salėje ar lauke. 
2. Tas pats laikraštukas, LA V, 
(jo 10 nr.) pasirodė apie š. m. 
spalio vidurį, taigi, dvi savaitės 
po skundo įteikimo, — tačiau 
jame nerandame nė žodelio apie 
tą dalyką. O’ juk ir Scriba, ir 
laikraštuko leidėjas, ir redakcinė 
kolegija, ir skundo-bylos kėlė
jas laikosi beveik viename ir ta
me pačiame kambaryje. Negi jie 
rašys apie tai sekančio mėnesio 
numeryj, kai bus gavę Naujie
nas su Jūsų reporterio korespon
dencija. Vietoj taip vertingos 
informacijos Scribos Scributas 
parašė menkavertį (gal patai
kaudamas burmistrui Yorty) ra- 
šinuką “Los Angeles ir Pane
vėžys — ‘miestai sesutės*”. Ma
no manymu, daugiau būtų buvę 
informacijos, jei tas pats Scri
butas būtų parašęs, nors ir pa
vardžių neminint, “Vienas pane
vėžietis broliukas ir jo žmonelė 
iškėlė 10,000 dolerių bylą los- 
angeliškei sesutei, kuri jį pami
lo ir pakočiojo”.

Pabaigai dar pora smulkme
nėlių iš skundo — bylos, kurias 
čia perduosiu pusiau anglaiškai; 

užpuolimas buvęs “on the direc
tion and advise of her co-defen- 
dants’” ir “unprovoked”. Nuo 
Šių smulkmenų narpliojimo ten
ka atsisakyti, baiminantis, kad 
teismas nebūtų paveiktas ir kad 
kas nepareikalautų bylą iškelti 
iš Los Angelių. Koks didelis bū
tų nuostolis kultūringų spekta
klių mėgėjams!

Liudas Balvočius 
Los Angeles, 1971.11.1, 
Visų šventųjų dienoje.

ELENA IR VLADAS 
PAL1UL1ONIAI PRISIEKĖ 

GYVENTI KARTU

Spalio 7 d. saulėto rudens 
pavakarį B. Pakšto salėn rinko
si vyčiai, LB Brighton Parko 
apylinkės, anglikonų ir taura
giškių klubų nariai ir svečiai į 
Elenos ir Vlado Paliulionių 
vestuvių vaišės. V. Paliulionis 
yra paminėtų organizacijų val
dybose, kuriose reiškiasi gyva 
veikla, todėl poros šimtų žmonių 
talpinamon salėn buvo sutalpin
ta arti trijų šimtų jaunųjų drau
ge

Tą pačią dieną prieš vaišes 
Marquette parapijos bažnyčioje 
moterystės sakram. juos palai
mino kun. Vaclovas Zakaraus
kas. Solo bažnyčioje giedojo so
listė Prudencija Bičkienė.

Vestuvių puotai gerai vado
vavo Bronius Polikaitis. Per vi
są vaišių eigą gražiu savo balsu 
vadovavo svečių dainoms ir ža
dino gerą nuotaiką. Garbinguo
sius svečius pristatė iškilioji mū
sų solistė Pr. Bičkienė. Vaišėse 
dalyvavo akompaniatorius Jo
nas Byanskas, muz. Faustas 
Strolia, Vyčių sk. redaktorė E. 
Pakalniškienė ir kiti.

Jaunavedžius sveikino Mar
quette Parko parapijos klebonas 
kun. Antanas Zakarauskas, Lie
tuvos Vyčių vardu Estelle Ro
gers, Chicagos Anglijos lietuvių 
klubo vardu Anatolijus Lakas, 
LB Brighton Parko apylinkės 
p - kas Šlajus ir kiti. V. Paimlio
ms yra LB Brighton Parko apy
linkės valdybos kasininkas: "

Vestuvių vaišės praėjo jaukio
je ir draugiškoje nuotaikoje. 
Taip kaip linksmai ir draugiš
kai prabėgo visų bendravimas 
vesuvių vaišėse, lygiai taip pat 
linkima Vlado ir Elenos visame 
gyvenime laimės ir saulėto 
vestuvių vaišėse, lygiai taip pat 
džiaugsmo. Jšl.

help your
HEART FUNdV 

help your HEART

ZIGMAS JONYNAS

GYVENIMO KELTAIS
G

Turtingesnieji žmonės išsipardavė 
visas brangenybes, puikius kailinius, nes 
atsidūrė be jokio darbo ir pragyvenimo 
šaltinio. Laikraščiai rašė apie mirusius 
gatvėse iš bado žmones su kunigaikščių 
•titulais... Buvo klaikiausi laikai. Su kor
telėmis gyventojai gaudavo ketvertį svaro 
duonos parai. Duona buvo blogiausia, su 
priemaišom, kyšodavo iš jos šiaudagaliai. 
Kartą ir aš nusipirkau iš spekulianto neva 
litrą grietinės. Jie atveždavo maistą iš to
limiausių vietovių. Parsinešiau namo ir 
su šaukštu mėginau valgyti, šaukštą grie
tinės pasukau ir savo katei. Žiūriu, katė 
palaižė ir neėda. Negalėjau ir aš grietinės 
valgyti. Po kiek laiko grietinė išdžiūvo, 
bet nesumažėjo. Parodžiau dr. Rabinovi- 
čiui. Pasirodo, kad tai nebuvo grietinė, 
bet kažkokia košė, atskiesta išrūgomis, 
kurios priminė pieno kvapą... Lietuvoje 
šitokių dalykų nebūdavo, kad ir sunkiau
siais laikais.

Sunku man dabar išdėstvti kiek nuošir
džiausios meilės parodė tėvai, broliai ir 
seserys. Grįžęs tesvėriau 56 kilogramus. 
Per dvi savaites priaugau septynis kilogra
mus. Kas sode rado nunokusią kriaušę, 
kas obuolį, vis man skyrė. Geriausį kąs- 
nelį mėsos ir kitų maisto dalykų taupė 
man.. Tai buvo šviesiausios mūsų šeimos 
dienos. Meilė ir vienybė rišo šeimą į neat

skiriamą vienetą. Nuo to laiko vienų šei
mos narių parama kitiems neišblėso iki 
pat šių dienų. Tai sudarė pagrindą mūsų 
šeiniai ūkiškai stiprėti. Pasitvirtino amži
nasis dėsnis — vienybėje galybė.

Turėjau persiorientuoti naujose gyve
nimo sąlygose. Neseniai buvęs amžinasis 
priešas — vokietis karys tikrino primelžtą 
pieną, žandarai slampinėjo kieme. Jie 
man buvo nemalonūs: daug metų prieš vo
kiečius kariavau, o jie dabar skriaudė 
mano tėvus, brolius ir sesris. Atiminėjo 
visokias gėrybes, o primesdavo tik pfeni- 
gius. Stengiausi nesirodyti ir jų nematyti. 
Po dviejų mėnesių apsipratau. Mano ne
apykanta okupantams vokiečiams suma
žėjo. Atsilankiau Vilniuje. Pastebėjau, 
kad Lietuvių Tarybą vokiečių valdžia ig
noruoja. Supratau, kad ši lietuvių įstaiga 
gyventojams mažai gali padėti. Artinosi 
rudeninė vokiečiams duoklių pristatymo 
diena. Prireikė pataisyti santykius su vie
tine valdžia, čia pat Lauckaimyje Tup- 
čiauskų ūkyje gyveno žandarai. Pakvie
tėm juos į svečius. Motina paruošė paukš
tienos. Atsirado degtinės. Susipažinom, 
pasikalbėjom apie politinius įvykius ir iš
siskirstėm. Po kokios savaitės vežiau į 
Virbalį iš anksto nustatytos duoklės pen
kias avis. Parinkau iš kaimenės prasčiau
sias. Suėmimo punkto kontoroje radau 
tuos du žandarus. Jų viršininkas pamatė 
mane pirmą kartą ir paklausė žandarų, 
kas aš per vienas, žandarai papasakojo 
apie mūsų ūkio prastą būklę, karo metu 
sudegintus trobesius, kad esą mes geri 

žmonės ir t. t. Viršininkas pasiūlė išsirink
ti tiek avių, kiek aš atvežiau... Išsirinkau 
iš daugybės suguldytų avių geriausias ir 
vykstu sau namo... patenkintas. Santy
kiai su žandarais vystėsi sugyvenimo link
me.

POKARINIUOSE SŪKURIUOSE
1918 metų pabaigos ir 1919 m. pradžios 

pasauliniai Įvykiai rutuliojosi gana sku
botai. Vyko didžiuliai pasikeitimai. Bol
ševikai pasidarė Rusijos viešpačiais. Jie 
laimėjo obalsiais: taika be aneksijų ir kon
tribucijų betkokiomis sąlygomis, visiems 
neribota laisvė plėšti neva prisiplėštą tur
tą ir t. t. Rusų tauta atsidūrė nesuvaldo
moj anarchijoj, bado ir vargo sunkiau
siuose išgyvenimuose. Caristinės Rusijos 
valdžios prispaustos tautos siekė nusikra
tyti buvusią vergiją ir skelbė savo atskiras 
nepriklausomas valstybes. Atsirado ir lie
tuvių tautai palankios sąlygos atsižadėti 
svetimųjų jungo ir 1918 m. vasario 16 d. 
paskelbti atstatymą nepriklausomos ir de
mokratinės Lietuvos valstybės su sostine 
Vilniuje. Jauste jautėsi vokiečių kaizeri
nės valdžios pasimetimas ir okupacinių 
varžtų susilpnėjimas, bet kartu buvo sie
kiama Lietuvą supančioti visokiomis kon
vencijomis, kurios prilygo pavergimui. 
Valstybės Taryba atsisakė kvietimo į Lie
tuvos sostą vokiečių kunigaikščio Ura
cho ir siekė pilnos nepriklausomos Valsty
bės, kurios demokratinius pagrindus ir 
ryšius su kitomis valstybėmis privalėjo 
nustatyti juo galima greičiau visų gyven
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tojų demokratiniu būdu išrinktas Lietuvos 
Steigiamasis Seimas. Vokietijos okupaci
nė valdžia sušvelnėjo tik pralaimėjusi le
miamus mūšius Prancūzijoje, ties Verde- 
nu, kur pirmą kartą pasirodė sąjungininkų 
tankai. Fronte kilo panika, vokiečiai kapi
tuliavo ir priėmė sąjungininkų karo bai
gimo sąlygas. Pačioje Vokietijoje kilo re
voliucija. Rusijos pavyzdžiu įsikūrė dar
bininkų ir kareivių tarybos. Kaizeris pa
bėgo .Olandijon. Vokiečių kariuomenė 
traukėsi iš rytų Į “faterlandą”.

Kybartų apylinkėje okupacijos parei
gūnai slėpė nuo vietos gyventojų tikrąją 
tarptautinę padėti ir stengėsi juo ilgiau iš
silaikyti ir kiek Įmanoma daugiau prisi
plėšti žemės ūkio bei kitokių gėrybių. Gy
ventojai stebėjo nuo Vilkaviškio plentu 
slenkančius vokiečiu kariu būrius, kuriu 
dalis buvo be šautuvų, bet dauguma pri
sikimšę i kuprines maisto ar kitokių ver
tingesnių daiktų, kai kurie vedėsi geresnę 
karvę ar net arklį... Prasidėjo spontaniš
ki gyventojų susirinkimai. Juose ir aš 
pradėjau dalyvauti ir •Riešai kalbėti apie 
okupantų sauvalių, plėšimus, gyventojų 
žudymus. Siūliau organizuotis ir vienin
gai gintis. Mano kalbos vokiečiams nepa
tiko. Lauckaintio Tupčiauskų ūkyje įvy
ko platesnė apylinkės gyventojų susirinki
mas. Dalyvavo apie 400 žmonių. Kalbėjau 
apie skaudžius vietos reikalus. Savo kal
bą baigiau. Priėjo abudu vokiečių žanda
rai ir mandagiai paprašė pas juos užeiti 
pasikalbėti. Supratau kuo tai kvepia. Sek

damas paskui žandarus ėjau per žmones 
ir į abi puses kartojau:

— Vyrai, nesiskirstykite 1 Jie mane no
ri areštuoti! Vyrai, ''nesiskirstykite! Jie 
mane nori areštuoti!

Įėjęs vidun Į žandarų gyvenamąjį na
mą, nustebau pamatęs sėdinčius 5 senyvo 
amžiaus vokiečių karius su .šautuvais ran
kose. Vienas žandarų pastūmėjo kėdę Į 
vidurį kambario ir pasiūlė atsisėsti. Atsi
sėdau iš visų pusių apsuptas 7 ginkluotų 
vokiečių, kurių abudu žandarai dar turė
jo už diržų leabančias po dvi granatas... 
žandarai prikalbėjo mane vykti pas vo
kiečių karo komendantą pasikalbėti.' Aiš- 

-kinausi, kad šiandien esu labai pavargęs, 
žadėjau sekančią dieną nuvykti pasikal
bėti su komendantu ir 11 Mano atsikalbinė 
jimai buvo šabloniški, rūpėjo kaip nors 
ištrūkti iš labai pavojingos situacijos. Pa
žiūrėjau pro langą. Minia nesiskirstė. Pil
nas priebutis žmonių iki pat žandarų durų.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
“NAUJIENAS” 

Jos visad rašo



DR. ANNA BALIUKAS 
akių, ausų, nosim 

IR gerkles ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso telef.: P Respect 8-3229 
Rezid. t s let.: WAtbrock 5-5078

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai, vak. Treč, uždaryta.

nr nt tot

R«z. t«L 2394683

OR. K. G. BA1UKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

Fox Valley Medical Canter 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

“ Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

VĖLIAVA !
1971 m. spalio mėn. 17 d. Šv. 

Jurgiu parapijos bažnyčioje 
pašventinta Karininko Juozapa
vičiaus vardo šaulių kuopos vė
liava. Šventinimo apeigas atli
ko parapijos klebonas kun. B. 
Ivanauskas. Prie šventinimo 
apeigų dalyvavo; LŠST Centro 
Valdybos pirmininkas V. Tamo
šiūnas, Centro Valdybos nariai, 
Clevelando šaulių kuopos pir
mininkas Dr. K. Pautienius ir 
vėliavos, šventinimo kūmai: 
visiems lietuviams gerai žino
mas šaulys Alfonsas Mikulskis 
ir vėliavos mecenatė šaulė Irena 
Kapčienė.

Lygiai 10 vb 30 mn. ryto į 
bažnyčią buvo įnešta 12 vėliavų 
su palydovais ir išrikiuota prie 
didžiojo altoriaus grotų. Centre 
atsistojo Clevelando šaulių kuo
pos vėliaya. vėliavnešio garbė 
atiteko vėliavos mecenatui šau
liui Jonui Kapčiui.

Kun. Ivanauskas, vėliavos 
šventinimo proga, pasakė pri
taikintą pamokslą, kurio pak
lausyti prisirinko pilnutėlė baž
nyčia. Besiklausant pamokslo 
dažnam kilo mintis, kad kun. 
Ivanauskas tikriausiai pats yra 
šaulys, > nes pašaliniam žmo
gui ir dargi dvasiškiui, lyg ir 
neįprasta būtų taip giliai supras
ti šaulių ideologiją, sunkią įsi
kūrimo pradžią, šaulių kovas

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

1 4
LŠST garbės narys;

5. Prof. Dr. Vaicfievutis Man-

t

dėl Lietuvos laisvės ir jų 
tus erškėčiais klotus kelius. Pa
mokslininkas gražia, sklandžia 
lietuvių kalba pavaizdavo, kiek 
šauliai kaip lietuvių tautos vi-, 
sumos dalis drauge su savo 
tautiečiais turėjo iškentėti ir 
pergyventi. Pamokslininkas ne 
vieną klausytoją privertė per
kelti savo mintis į šiurpią Lie
tuvos praeitį ir ją pergyventi.

Kas šiandien gali pasakyti, 
kiek rusai sunaikino kalėjimuo
se lietuvių tame skaičiuje ir šau
lių. Kai 1940 m. birželio mėn. 
rusų saugumo gaujos užplūdo 
Lietuvą, susipratusius lietuvius 
pradėjo suiminėti ir grūsti į ka
lėjimus, o kitus tremti į Sibirą, 
tremiamųjų skaičiau pateko ir 
daug šaulių. Kiek jų šiandien

nuei- 6. Teisininkas R. Skipitis, LŠST 
garbės teismo pirm - kas;

17. Nepriklausomos Lietuvos
generolas Jonas Černius;
8. Nepriklausomos Lietuvos
generolas K; Musteikis, neprik
lausomybės laikotarpyje Kraš
to Apsaugos Ministeris, 
žvaigždės ordino tarybos pirm

9. N. Kersnauskaitė ir V. Stat
kus, Neringos ir Pilėnų tunto 
skautų vardu;

10. šaulių Kuopa Montrealy-

negali pasakyti.
1944 m. raudonųjų siaubui vėl 

artėjant prie Lietuvos sienų, di
delė dalis lietuvių, kuriems grė
sė pavojus iš raudonųjų pusės, 
viską palikę pasitraukė į vaka
rus — daugiausia į Ameriką, ir 
čia pradėjo kurti gyvenimą iš 
naujo. Šių tremtinių tarpe buvo 
daug šaulių.

Nepriklausomybės laikotarpy 
Lietuvos Šaulių Sąjunga buvo

11. Šaulių Kuopa Bostone.
12. Stasio Butkaus vardo šau

lių kuopa Detroite;
13. Jūrų šaulių kuopa Mont- 

realyje;
14. Martyno Jankaus vardo 

šaulių kuopa Brock tone;
15. DLK Kęstučio šaulių kuo

pa Wisconsine;
16. Simo Kudirkos

šaulių kuopa New Yorke;
17. Liet. Krikščionių Demok

ratų Sąjungos skyrius Cleve- 
velande;

18. Aleities klubas, Clevelan- 
de;

19. Amerikos lietuvių tauti
nės Sąjungos Clevelando sky
rius;

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 tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ ŠPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

i

FONOGRAFAS
NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

PERK KAUSTYMAI

LtidinMl — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
S įvairi* atstvaa*. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place - 

Tel.: F Rentier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — Šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 8:30 vaL

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tek 925-8296

Valandos:' 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir. nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieni ai g 

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ l»pot 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

CHICAGO. ILL. 60629*

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71sf STREET 
Ofise telef/ H E na lock 4-2123 

x Rezid. Glbeen 8-61R5
Priima Hgontas pa£>l susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

,. p. silbkis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

SZ Aparatai - Protezai Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojom* 

* (Arch Supports) ir L L
Vai - p—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicage, IIL 60629 

Telef.: PRospact 6-5084

a kjkbsts rcruRi 
B D4 TOUR. HANDS

..t.ii.Li.' bd^uaydjUUMs aktoriaus 
vaidybos, kiekvienas jautė ir 
pergyveno drauge su aktorium 
pavergtos, suniekintos Lietuvos 
kančias. Jautė mirtinas partiza
nų kovas dėi Lietuvos laisvės. 
Nėra brangesnės Lietuvos lais
vės kovų relikvijos, kaip parti
zanų kūryba, — jų dainos, jų 
eilėraščiai. Aktoriaus Peckaus 
montažu buvo baigtos vėliavos 

dabar šventinimo iškilmes ir kuopos 
pirmininko visi buvo pakviesti 
prie stalų vaišių. Malonios šau
lės rūpinosi svečiais ir skaniai 
juos pavaišino. Visiems bendrai 
bešnekučiuojant, jaukiai ir 
greitai prabėgo laikas. Po valan
dos kitos svečiai pradėjo ruoš
tis kelionėn, kad suskubtų laiku 
grįžti prie savo kasdieninių dar
bų.

Apie save ar sau artimus ge
rai būtų lyg ir nekuklu rašyti, 
nes priklausau Clevelando šau
lių kuopai. Vienok tikiu, kad 
niekas nepaskaitys tuščiu pasi
gyrimu, jei pasakysiu, jog vėlia
vos šventinimo iškilmės praėjo 
sklandžiai ir gražiai. Bet visa 
tai neduoda jokios teisės Cleve
lando kuopos šauliams po at
siektų gražių rezultatų “snuste
lėti’. Priešingai, — jeigu kuopos 
šauliai parodė savo organizacinį 
pajėgumą, savo darbo gražius 
rezultatus, tegul tai tik skatina 
imtis savo darbo dar energin
giau, kad būtų Įgyvendinti duo
ti pažadai būtent: artimiausio
je ateityje po tik ką pašventin
ta kuopos vėliava sutelkti nema
žiau 150 šauliu. 4-

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

IGUŽAUSKŲj
GĖLES VISOMS PROGOMS >

BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA | 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

vardo

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. . .. ; -.,r. .- . ižu. inz. Raimundas kudukis,bene viena is skaitbngiausių ne- „ , ,..... . .. — . Perk Komiteto vardu;politinių organizacijų. Tremty-, 
j e šauliai vadovaudamiesi pra-' 
ei ties darbų patirtimi ir esamom į 
tradicijom, pasiryžo buvusią 
Lietuvos Šaulių Sąjungą atkur
ti. Šaulių tremtinių tarpe Šau
lių Sąjungos atkūrimo idėja ra
do gyvą atgarsį, šios idėjos ; __ 
vendinimui buvo organizuojami kūlimus, padaryta trumpa po- 
LšSA klubai, kurie greitu laiku sėdžio pertrauka, po kurios sekė 
išsivystė į kuopas. Kuopų skai
čius dėl parodyto šaulių didelio 
prielankumo greitai daugėjo.
Daugėjo kuopose ir šaulių skai
čius. štai šio spalio mėn. 17 d. 
LŠST jau pašventino Karininko 
Juozapavičiaus vardo šaulių į klausytojams Danutės Bankai- 
šešioliktosios kuopos vėliavą' tytės atliktas kanklėmis solo. 
Clevelande. Tuo šaulių kuopų Klausytojai jaunai kanklininkei 
skaičius dar nebaigtas. Paskuti- sukėlė tiesiog ovacijas. Ilgų ka- 
niu metu gauta, iš New Yorkojtučių .įsusilaukė ir Bankaičių 
pranešimas, kad tenai sufor- j kanklių kvartetas. Tą stebėtiną 
muota jau septynioliktoji Simo pasisekimą Bankaičių šeima pa- 
Kudirkos vardo šaulių kuopa, j siekė savo ir savo mokytojos 

’ šaulės Mikulskienės dideliu, il
gu ir kruopščiu darbu. Kas bu
vo išgirsta skambinant kanklė
mis, nei iš vieno kito instru
mento išgirsti neįmanoma.

Čiurlionio ansamblio vyrų 
choras, diriguojamas maestro 
A. Mikulskio, padainavo ketu
rias kariškas dainas. Apie dar
niai ir žavėtinai padainuotas 
dainas galima pasakyti, kad 
buvo atliktos taip gerai, jog 
reikia tik džiaugtis, kad išeivi
joje turime Čiurlionio ansamb
lį, kuris yra mūsų pasididžiavi
mas Amerikos kontinente.

Aktorius Zigmas Peckus atli- 
t “Tėvynės meilė 

partizanų kūryboje”. Tenka 
stebėtis aktoriaus gabumais ir 
ištverme tokį ilgą veikalą sukur-

| 21. Z. Peckus, Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio vardu;

22. Darnusis, Liet.
Bičiulių vardu;

| 23. M. Blynas, ALT’o Cleve
lando skyriaus vardu.

’ iCl”lįgy-Į Paskelbus gautus kuopai svei-

Fronto

sėdžio pertrauka, po kurios sekė 
meninė dalis.

LŠST Centro Valdybos narys 
Algirdas Budreckas 
savo sukurtą jautrų 
eilėraštį “Trispalvė”..

Labai gilų Įspūdį

Kiek dar Saulių kuopų bus su
formuota, daugiausia priklau
sys nuo mūsų pačių. Lietuvio 
darbštumas, jo Įgimtas kūrybin
gumas, laisvės troškimas Lietu
vai ir jos pavergtai tautai, nega
li būti užgniaužtas jokios paša
linės jėgos. Visos kliūtys, truk
dančios būti laisvais savo gim
tajame krašte, bus nugalėtos.

Atlikus vėliavos šventinimo 
iškilmes bažnyčioje, visi susi
rinkusieji buvo pakviesti para
pijos salėn, kur kuopos pirmi
ninkas, dr. Pautienrus, susirin
kusius pasveikino ir LŠST Cent
ro Valdybos pirmininką bei at-

perskaitė 
patriotini

padarė

J. Krygeris

spintelę reikia 
tvarkingai už-

Savo naminę vaistų 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas be n kūtes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gafi būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERI/’LTAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

EUDEIKIS
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

D 0 VYD AS P. G AIDAS GERALD AS 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

vykusius iš kitur šaulių kuopų (k° montažą 
atstovus ir vėliavos šventinimo 
kūmus pakvietė iškilmių prezi
diumam

LŠST Centro Valdybos pirmi-^i ir taiP gražiai jaudinančiai jį 
ninkas V. Tamošiūnas kreipėsi 
Į susirinkusius, trumpai išdėstė 
visus LŠST liečiančius klausi
mus ir jų darbų apimtį, pabrė
žė, kad savo darbuose reikia 
saugotis nukrypti nuo Lietuvos; 
laisvinimo idėjos, vengti žalia-! 
gos įtakos iš šalies ir visas savo J 
jėgas pašvęsti vien 
laisvinimui.

Prezidiumo narių 
pasibaigus, sveikinimo 
rė birutiečių Dr - jos vardu, bi- 
rutietė p. Budrienė.

Pasibaigus kalboms, buvo 
paskelbti sveikinimai Clevelan
do šaulių kuopai gauti raštu. 
Sveikino šie asmens bei organi
zacijos:

1. USA Senatorius TafL
Išgirdę tokio garbingo ir di

delio politiko sveikinimus. Šau
liai buvo ne tik nustebinti, bet 
tiesiog pritrenkti dėl pareikšto 
jiems dčąnesip ir draugą’ pagar
bos.

2. St. Barzdukas, PLB Centro 
Valdybos pirmininkas;

3. Sofija Mantautienė, LŠST 
garbės nares;

— Utenos Apskrities Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradienį, lap
kričio 9 d. 7:30 vai. vak. Hollywood 
svetainėj, 4317 W. 43rd St. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug vi
sokių reikalų aptarti ir pakalbėti apie 
klubo parengimą, kuris įvyks sekma
dienį, lapkričio 28 dieną.

V. Juška, nut. rast.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS

Lietuvos'

kalboms 
žodį ta-

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

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

ADOLF E. JASUTIS
Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 5 dieną. 1:30 vai. popietų. Hollywood, 

Florida, sulaukęs 62 metų amžiaus. Gimęs Melrose Park, Illinois.
Paliko nuliūdę: sesuo Josephine Papiemiak ir jos vyras Frank; 

brolis Anton Jasutis ir jo žmona Sandra; sesers vaikai: Robert Pa- 
pierniak, jo žmona Kathleen; Daniel Papiemiak, jo žmona Christine 
ir Alan; brolio vaikai: John, Joanne ir James Jasutis ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Colonial koplyčioje. 6250 North Milwaukee 
Avenue.

Antradienį, lapkričio mėn. 9 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Adolf E. Jasutis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami1 dalyba a ti laidotuvėse ir suteikti' jam paskutinį patar
navimą it atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sesuo, brolis ir jų vaikai.

Laidotuvių Direktorius P. J. Ridikas. Tel. 927-1911.
-----------

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS .
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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sako, 
je yra “kažinkas”, l 
siekia ar turi siekti,

VIENA SAULĖ DANGUJE
* Akademinio Skautų Sąju- vomis taškosi, kąs žino, tačiau, 
tlžio filisterių sąjunga šią va- kaip sakoma 'lapkričio 3 d. 

poezijos “Drauge”, korespondencijoje iš 
Marijos,Bostono, poetė Marytė Saulai

tytė abu savo rinkinius parašė 
ir išleido dar dėvėdava vie
nuolės apdarą Putnaine”. Ša
lia čia aptariamos “Vienos 
saulės danguje” poetė parašė 
ir “Kai mes nutylam”. Minėto-- 
je korespondencijoje autorius 

kad Saulaitytės poezijo-| 
žmogus 

Oiumd £11 llll 1 .11V IX 11, ko ieško, 
ką josjbet nesuranda. Tačiau tie da

lykai yra ir juos galima pajus
ti, tik

Ilgai vartės ir 
laitytės knygą, 
rasti tą “kažinką”. 
sipažinsiu, 
sų pirma man niekada nebuvo 
aišku, kaip abstraktūs daili
ninkai ar modernieji poetai 
parenka savo paveikslams ar 
eilėraščiams pavadinimus. Daž 

kad pavadinimai 
buvo surašyti ant mažų korte
lių. o eilėraščiai — ant mažų 
popieriaus lapelių. Viską su
dėjus i vieną maišą ir gerokai 
pakračius, po to, jau trau
kiama iš maišo po vieną eilė
raštį ir po vieną pavadinimą.

Pavadinimai Saulaitytės po
ezijoje tik jos vienos paslaptis. 
.Štai, visas eilėraštis 82-tram 
.puslapyje: “Tėviškė, ežeras, 
kalnai. Ten gimiau. Ten su
grįšiu, kai suskils many uola”. 
Taip, čia visas eilėraštis, dai
giau nėra... Kūrinys pavadin 
tas — “Petras”.. Kodėl ne Jo
nas ar Adomas? Poeiė, aišku, 
žino, bet skaitytojas niekad 
nežinos.

Poetė popieriaus netaupo. Dau
gelis eilėraščių — tik šešios ar 
keturios trumpos eilutės, virš 
kurių, puslapio viršuje, pa
kabintas eilėraščio vardas.

Saulaitytei pavyksta sukurti 
ir stiprių vaizdų. Štai “Kirti
mas”:

Sarą išleido dailią 
knygutę, parašytą 
Jurgitos Saulaitytės — .“Viena 
Saulė danguje”. Knyga.96 pus
lapių, eilėraščių skaičius 78. 
Iliustruota dail. Zitos Sodei- 
kienės. Skautai akademikai, 
matyt, pasiryžę leisti ir dau
giau knygų, nes jie įsteigė ir 
savo leidyklą “Gaivą”. Knyga 
dailiai atrodo. Dalininkės 
iliustracijos yra balta — juoda, 
todėl sunkų pasakyti, 1 
knygelei priduoda ar nepri
duoda, nebent pabrėžia gan 
tamsią poetės nuotaiką, pra
siveržiančią daugelyje jos kū-

< Saulaitytė yra tikrai moder
ni poetė, o tai dažnai reiškia, 
kad jos kūriniuose nereikia nei 
fimo nei ritmo, o tik jautrių

reikia susimastyti”.
skaitęs Sau-' 

bandžiau su-i 
_____ tačiau, pri-l 

, man nepavyko. Vi-I

Patty Duke neseniai tapo motina 
koma, kad ji dabar bus sukalbamesnė, 
nes ji filmu pasaulyje jau spėjo pa
garsėti savo prastais nervais ir skan

dalais.

Sa-

prof. B. Kubilių jo 80 m. sukak- WANTED _
Reikia Darbininkų ir Darbininkly

godžių ir jų Įmantrių kombina
cijų. Jeigu “žemininkais” va
giname tuos, kurie rašo apie nai atrodo, 
jejnę, tai Saulaitytė tikrai tik
iu šiai etiketei, nes paskaičia- 
tūs (a la Nakas), kiek kurie 
žodžiai pasikartoja, žemei 
tenka 25, saulei — 22, mėnu
liu — 6 atvejai. Dar labai mė
giami poetės žodžiai: dangus, 
gėlės, vanduo (arba lietus), 
upė. ugnis (arba dūmai), me
džiai, žiema (arba speigas), 
fėjas, duona, akmenys ir gat- 
|ėš.
J Kodėl poetė tamsiomis spal- 
<__________________ ________ _

“SIDABRINĖ DIENA”) 
su simfoniniu orkestru, Daina
vos ansamblio statoma šeštadie
ni, gruodžio 11 d., 8 vai. vak., 
ir sekmadieni, gruodžio 12 d., 
2:30 vai. po pietų Marijos aukšt. 
Mokyklos Auditorijoje.

Bilietai: po S3, S7, S6, S5, S4, 
$3 į abu pastatymus 
"Marginiuose", 2511 
St. Tel. PR 8-4585.

Toliau gyvenantieji
gali įsigyti paštu, pasiuntę čeki, 
arba Money orderį, nurodant 
dieną ir kainą, šiuo adresu, 
"Dainava", 7217 Sc. Fairfield 
Ave., Chicago, III. 60629.

(čia realistas grybautojas 
galėtų pridėti: “Ir bušeliai kel
mučių”.).

Arba “Nusirpo vynuogės”.

“Nusirpo vynuogės, 
šešėlyje ilsėdamies, 
Kalbėjome apie vasarą. 
Ir saulę. .
Ir valandų stebuklą.
Kol vynas pro rankas
Tekėjo,
Saulėlydžiu pavirtęs”,

Stiprus ir jos leidinio pirma
sis eilėraštis “Kai broliai iške
liavo”. rv

Jaunoji poetė dar turi prieš 
save daug metų skaitymui, ra
šymui ir išgyvenimams, be ku
rių poetai negimsta. Dar jai 
nereikia kalbėti apie “Pasku
tinę valandą”, nereikia “prisi
glausti prie rudens” ir “pasa
koti apie kadaise buvusią bai
sią neviltį” ar apie “medį, nu
kirstomis šaknimis”. Patartu
me poetei rašyti apie “Mimozo
mis apaugusią žemę” ir apie 
“neišsapnuotus pavasario sap
nus”. A. P.

čiai paminėti surengtoje pramo
goje”.

Pasirodo, kad ne lik bendrau
jama, bet ir bendradarbiauja
ma !

Kitoje vietoje praneša, kad 
J. Kreivėnas, Cicero lituanisti
nės mokyklos vedėjas, organi
zuoja Jaunimo ekskursiją į Lie
tuvą. Esą, jaunimas ten praei
siąs 3 - 4 savaites jaunimo sto
vyklose.

O gal J. Kreivėno inieiatyva 
tas pats musų jaunimas bus nu
vežtas aplankyti ir masines, 
okupantų nužudytų lietuvių 
kapines Rainiuose, Pravieniš
kėse ir kitur! ?

Vėl praneša, kad Vasiliauskai 
(Kazys, Elena) su dviem sūnu
mis prieš septynerius metus iš 
Ciceros išvykę nuolatiniai apsi
gyventi Lietuvoj, “per didelį 
vargą gavo leidimus grįžti į 
Ameriką ir jau apsigyveno Chi- 
cagoje.” ‘ _•

Ot, tau ir devintinės! Keikė 
Ameriką, bet vėl į ją grįžo. Ma
tyti, ruso okupanto spaudžia
moje ir engiamoje Lietuvoje 
prastai gyventi.

O Vytautas Sirvydas baisiai 
užpykęs ant Laisvos Lietuvos 
rašo: “Ir Laisvoji Lietuva tevai- 
dina tik tą, ką Bačkausko Saule 
su savo ant kuilio jojančio Ta- 
radaika.”

O gal Vytautas Sirvydas kitą 
kartą parašys, ant kokio kuilio 
joja ir pati Vienybė?

Stasys Juškėnas

Dr. Petras Zalatoris serga

Dr. Petras Zalatoris, ilgus 
metus tvarkęs ir rašinėjęs i 
SLA Tėvynėje’ “Sveikatos sky
rių”, pats susirgo.

Dr. Zalatoris kelias savaites 
praleido Mother Cabrini ligo
ninėje, kurioje- jis pats ilgus 
metus dirbo, o paskutiniu me-

MISCELLANEOUS 
Įvairūs 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 
Nuomos

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

nable. Call 521-7730.

IŠNUOMOJAMA Marquette Parko 
apylinkėj gerai įruošta patalpa rūsyje 
su visais patogumais. Atskiras įėji
mas. Pavieniui asmeniui. Skambinti 
šeštad., sekmadienį visą dieną. Kito
mis dienomis 7 vai. vak. RE 7-5969.

gaunami
W. 69th

’bilietus “Iškirstos šaknys — 
ir kas liko
Nevaisingi liūnai, 
susmelkę. savyje, 
ir beprasmiškas alsavimas 
lietaus”.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

E. Juškys pamilo 
ciceriečius

Prieš kuri laiką Cicero j e Atei
tininkų Pavasario šventėje lan
kėsi E. Juškys. Dabar ir vėl Vie
nybė nr. 85 praneša: “Edmun
das Juškys, T. Sąjungos Wa
shingtone konsulas, spalio pra
džioje lankėsi Ciceroje ir Chica- 
goje. Aplankė ir Spaudos kny
gyną Ciceroje. kuriam vadovau
ja J. Dainauskas ir J. Kreivė
nas. Taip pat viešėjo ir pas pri
vačius- asmenis. O Mildos salėje 
pasveikino pažangiųjų veikėją

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS

PETELIS KAZANAUSKAS, FreridenUa
2212 W. Cermak Road Chicago, lit Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

BRIDGEPORTE IŠNUOMOJAMAS 4 
kambarių butas netoli Morgan ir 
33-čios gatvės. Apžiūrėjimui skambin

kite WA 8-0365 po 6 vai. vakaro.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY-

JOSEPHINE MILERIŪTė'

i 
f

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

K
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai-, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo

tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Ęusė bloko nuo 
parko. $46,000. ' ' '• t

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

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

Valdis Real Estate
f 051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

paskutinę spalio dieną išskrido Į 
Australiją, kur Sidney mieste 
įvyks kelionių agentų draugijos

tu taiso susilpnėjusią sveikatą konferencija. Apskaičiuojama, 
Wheatcm Ill ocan/inncn __1 - a_ x_ if* __ i_ • _ •Wheaton, Ill., esančiuose ligo
nių priežiūros namuose.

Dr. Zalatori lanko brolis, 
žmonos giminės’ ir artimesni 
pažįstami. Daktarą kankina 
cukrinė ir kraujagyslių sian- 
rėjimas, bet jis, gavęs vaistų 
ir gerą priežiūrą, pasitaisė ir 
gerai jaučiasi. Kiekvieną die
ną išeina saule pasidžiaugti ir 
mielu noru pasikalba su atvy
kusiais pažįstamais. Rep.

kad į Australiją suskris apie 
3,000 žmonių. Mileriūtė yra 
American Travel Bureau Įstai
gos vedėja.

Praėjus konferencijai, Mile- 
riūtė skris Į Adelaidę ir Melbour
ne miestus, kur tikisi aplankyti 
ten gyvenančius savo giminie
čius. Vėliau kelioms dienoms 
sustos Havajų salose ir 
džiaugs gamta. Tai bus josios 
atostogos.

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32p8’/2 W. 95th St.

GA 4-8654

ran t*»m

pasi-
tKlulAMCt L 7

State Farm Fire and Casualty Company

*

2 PO 4 MŪRINIS, sxienas ir pasto
gė. eentrinissšildymas, garažas. Brigh 
Un Parke. \

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

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke. \ -

3 BUTAI ir biznio patalpa • Mar-
,quete Parke. \ ■

VALGYKLA su namu ir visais Įren 
gimais. Judri vieta. A

ŠIMAITIS REALTY

“>436-7878 ''

SAVINGS
HOME
LOANS

j — Alfonsas Baika, So. Bos
ton, Mass., išrinktas SLA 43-čios 
kuopos finansų sekretorium. 
Šios kuopos pirm, yra Aleksas 
Chaplikas.

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

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

— Rašyt. Alė būta - Arbienė, 
Los Angeles, Calif., pakviesta 
žurnalo “Lietuvių Dienos” lite
ratūros skyriaus redaguoti.

j — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — MONDAY, NOVEMBER 8, 197'

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 

-4as tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių
site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Naujienų bankete gražiai susirinkusiems pašoko Zapolio va- 
dovauįami Lietuvos Vyčių šokėjai. Jaunimą šokti dar moko 
Helen Pius ir Cecilia Matui. Grupės akordeonistas yra Ed

ward Gudonis. šokėjai paliko labai grąžai jspūdj.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

v Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-9209
> I ....... . ............. . ... . -- ------------

NAUJIENOS 
1739 So. Halffted Street, Chicago, niinoli 60608

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

Didelis pasirinkimas įvairių pinklų.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

rSTEMYISS

ir progai ačmo tiktai pa-

NAUJIENAS

— Leonas Baltrūnas, gyv. 
Australijoje, Melbourne mies
te, buvęs Lietuvos valstybinės 
krepšinio rinktinės žaidėjas, 
aktyviai dalyvauja vietos lie
tuvių gyvenime ir sportinėje 
veikloje. Jo pastangomis buvo 
Įsteigta sportininkų organiza
cija “Varpas”.

— Algirdas Brazis, Jonas Ev
ans ir Emilija Pakalniškis at
stovauja Lietuvos Vyčių orga
nizacijoms Amerikos Lietuvių 
Taryboje. Tarybos metinis su
važiavimas Įvyks lapkričio 13 
d. Midway House viešbutyje, 
Chicago j e.

— Vladas Išganaitis, buv. 
šaulių Sąjungos Tremtyje pirm, 
ir garbės narys, dalyvaus Lie
tuvos karių savanorių ir lais
vės kovotojų minėjime ir pa
gerbime atstovaudamas šią or
ganizaciją. Minėjimas su aka 
demine ir menine programa 
Įvyks lapkričio 14 d., 4 vai. po 
piet, Balzeko Lietuvių kultū
ros k muziejuje. r

— Sen. Frank D. Savickas 
(D 27) dalyvavo Chicagos piet 
vakarių apylinkės mokytojų 
unijos susirinkime, išdėstyda
mas savo ir balsuotojų pažiū
ras i auklėjimo ir švietimo rei
kalus.

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

S,... -

pietus su šokiais tikslu pagerb- 
titi visus aukotojus ir prisidė
jusius prie šio darbo Įgyvendi
nimo, taip pat telkti lėšas tų 
Vėliavų Alėjų tvarkingam iš
laikymui. Bilietai yra gauna
mi pas rengėjus ir komiteto 
pirmininką Stanley Molį, tel. 
585 — 8165. Parengimas Įvyks 
lapkričio 13 d. 7 v. v. Dariaus- 
Girėno posto salėje.

♦ Antanas Vaisvalavičius, Pet
ro sūnus, išvykęs į Ameriką 1914 
metais. Ieško 
Ročkauskienė. 
niai prašoma 
W. Giedraitis, 
Canada. (Pr).

sesuo Pranutė 
Kas žino, malo- 

pranešti adresu: 
Carberry7, Man.,

♦ Brightonparkiečiams Br. 
Čižikaitei, R. Zakarui, B. Lun- 
giui, Br. Leščinskui, J. Kijaus- 
kui, J ir N. Zakarams, Alg. Pu
žauskui, R. Sakadolskiui ir P. 
Guzikauskui, prisiuntusiems so
lidarumo mokestį ir pridėju- 
siems auką, dėkojame. L. B-nės 
apylinkės valdyba prašo pasek
ti šį gerą pavyzdį ir kitus, dar 
neužsimokėjusius Bendruome
nės mokesčio ir pataupyti val
dybos narių laiką, kad ateitų į

— Philomena D. Pakel, at
stovaujančiai Chicago Savings 
& Loan b-vę ir W. Clement 
Stone yra paskirti specialūs 
pažymėjimai už ypatingai di
deles aukas Įrengiant Vėliavų 
Alėjas Lietuvių šv. Kazimiero 
ir Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Don Varnas ir Dariaus — Gi
rėno postai ruošia iškilmingus namus prašyti. (Pr).

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mieg., alumis, langai, karštu van
deniu šiluma gazu.: ,2ųų aptojn. gara
žas. '■ KSifežioje Vietoj'’ ■ jparkoz —
$40.500.»i S *---■

6 KAMĘĘ.. 
vonia, alum ___ ....
šild. gazu. Marquette Parker $21.500.

APYNAUJIS V6 .ank^p mūr., alum, 
langai^ šiluma-gazii, '■ jtėhgtas”': Tūsys.

rtuvė ir 
■andeniu

Gražus 4 botU mur.; aumLian- 
gai. karštu vandeniiL 3Rdjį»2azu, mo
dernios vonios. Mūri*gžraBS. Mar
quette Parke.' ; $52^00.4'^ ’ •

VIRŠ 50 PĖDU4>toao, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų buttj(namui. Oak
lawn. Teiraukitės. ; f

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS’ 
Namų Statyba ir Remontas <

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai: senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
ai'r-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie-■ 
karnas 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


