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WASHINGTON AS. — Atstovų Rūmų pakomitetis užsienio 
reikalams, vadovaujamas atstovo Benjamin Rosenthal iš Now Yor- 

|jj| ko, antradienį pradėjo svarstyti “sovietų žydų teisių klausimą”, 
■f Tarp įvairių pakviestų kalbėtojų, kurie kritikavo sovietų valdžią 
K dėl žydų spaudimo, buvo ir valstybės pasekretorius Europos rei- 
■kalams Richard Davies. Jis užpylė šalto vandens ant Amerikos 
į žydų propagandos, nurodymas, kad žydų padėtis Sovietų Sąjun- 

L$£Oje per paskutinius keleris metus nepablogėjo ir jie negyvena 
GH nuolatiniame terore, kaip bandoma pristatyti.

DEMOKRATU SUSKILIMAS DIDINA 
NIXONO VILTIS LAIMĖTI RINKIMUS

ČIKAGA. — Antradienį Čikagos respublikonų vadai, sutraukę 
1,580 asmenų į Conrad Hilton viešbutį pietum, kurie kainavo po 
500 dol., turėjo žymius svečius: prezidentą Nixona ir viceprezi
dentą Agnew. Respublikonų partija surinko iš tų pietų ateinan
tiems rinkimams 790,000 dol. Kituose miestuose tuo pačiu metu 
Įvykę pietūs atnešė iš viso partijos iždan 4.5 mil. dol.

■ t

it Davies pareiškė: “Visi sovie- 
|tų piliečiai, ne vien žydai, ken- 
| čia nuo sovietų vyriausybės ka- 

ringo ateizmo ir nuo jos politi- 
Z kos, kuri emigraciją laiko ne 
g žmogaus teise, bet reta privile- 
Igija”. Pasekretorius Daviės nu- 

SKrodė, kad pradedant svarstyti 
žydų klausimą Sovietų Sąjungo
je reikia turėti stiprią ir realis
tinę bazę.

Valstybės departamentas iki 
šiol ^atsisakydavo tarti žodį apie 
tą “žydų klausimą Sovietų Są
jungoje?,, nes sovietų valdžia la
bai jautriai į tą klausimą rea
guoja. Neabejojama, kad Ame
rikos žydų grupės spaus prezi
dentą Nixona, kad jis, nuvažia
vęs į Maskvą, užtartų sovietų 
žydus.

Pasekretorius Davies sutiko, 
kad žydų apribojimas Sovietijo- 

-
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tų religijų piliečių, nes “žydišku
mas” laikomas svetimesnių reiš
kiniu, negu ryšys su ketomis reli 
gijomis. Tačiau jokiu būdu w" 
galima lyginti dabartinės žydų 
padėties štf Stalino žydų perse
kiojimais. Yra perdėjimas tvir
tinti, kad sovietų žydai gyvena 
terore. Jis nurodė, kad daug so
vietų žydų užima svarbias vie
tas ekonomikoj, žurnalizme, 
moksle, medicinoj ir kultūros 
Tuštyje. Jų skaičius svarbiose 
Vietose žymiai didesnis už jų 
nuošimtį bendram gyventojų 
skaičiuje, žydai yra geriausiai 
išmokslinta mažuma Sovietų Są
jungoje. Sovietų režimo propa
ganda prieš sionizmą dar netapo 
antisemitizmu ir pogrominiu vi
sos bendruomenės mentalitetu. 
Sovietai daro skirtumą tarp lo
jalių žydų namie ir sionistų už
sienyje. Paskutiniu metu žydai 
yra laimėję dėl užsienio spaudi
mo kai kurių lengvatų. Jie gau
na “macų” savo Passoverio šven
tėms ir žydų dramos teatrai vei
kia daugelyje miestų.

Komiteto pirm. Rosenthal nu
stebo išgirdęs tokį valstybės de
partamento pareigūno padėties 
vertinimą. Jis pareiškė savo nu
sivylimą. Tada Davies pakvietė 
savo žodžius paremti iš Sovie
tų Sąjungos grįžusį diplomatą 
Sol. Polansky, žydų kilmės Ame
rikos ambasados Maskvoje tar
nautoją, buvusį trejis metus 
Maskvoje. Polansky pareiškę, 
kad iš patyrimo jis galįs tvirtin
ti, jog yra perdėjimas sakyti, 
kad sovietų žydai gyvena tero
re. žydai su juo atvirai kalbėję 
apie padėtį. Sinagogos daugely
je miestų visada esančios pilnos 
tikinčiųjų žydų.

Toliau pasekretorius Da
vies nurodė, kad šiais metais 
7,000 sovietų žydų gavo leidi
mus išvažiuoti, iš jų 134 atvyko 
į Ameriką, kada pernai tokių bu
vo 78 asmenys.

Komunistai puolė Kambo
dijos sostinės aerodromą ir nu
šovė 25 gynėjus, sužeisdami dar 
30. ' x

♦ Pakistanas giriasi atmušęs 
Indijos kareivių puolimus trijo' 
se vietose. Kovose žuvę 57 in
dai.

DETROITAS. — Vyriausybė 
leido Chsyslerio bendrovei pa
kelti užsienyje gaminamų auto
mobilių Colt ir Cricket kainas.

RABATAS — Maroke buvo su
imtas dar vienas, jau šeštas val
džios ministeris už korupciją. 
Be to, suimti trys žymūs žydų 
veikėjai, vienas milijonierius, 
ardų tarybos pirmininkas David = 
Ben Amar. Iš viso šioje teisin
gumo ministerijos akcijoje su
imta jau 13 žinomų veikėjų ir 
biznierių. Maroke yra apie 31,- 
000 žydų.

KARTAUMAS. — Sudane pa
skelbtas teismo sprendimas vo- ‘ su 
kiečių- karininkui Rolf Steiner, 
kuris vadovavęs pietinio Sudano 
negrų kovai prieš arabų valdžią. 
Steineris gavo 20 metų kalėjimo. 
Jis anksčiau yra tarnavęs pran
cūzų Svetimšalių Legijone, vė
liau už pinigus tarnavęs Kongo 
sukilėliams,- Biafros sukilėliams 
Nigerijoje ir, dabar, Sudane.

DACCA___ Pakistano karinė
valdžia paskelbė -bengalams, kad 
visiems kaimams bus uždėtos 
kolektyvinės baudos, jei toje vie
toje įvyks šaudymai ar kiti veik
smai prieš vyriausybę. Jei kur 
ant namo sienos bus prieš val
džią atsišaukimas, tas pastatas 
bus nugriautas. Namai, kurie 
neturės iškėlę Pakistano vėlia
vos irgi bus sugriauti. Atenta
tai prieš pakistaniečius padažnė
jo ir bengalai kasdien užmuša vi
dutiniškai šešis.

LONDONAS. — Britanijos 
užsienio ministeris Douglas- 
Home paskelbė vyksiąs vėS į 
Rodeziją tartis su jos valdžia. 
Bus bandoma rasti išeitį , iš už- 
sisenėjusio Britanijos-Rodezijos 
ginčo.

MANILA. — Filipinų kalėji
mo kaliniai bandė išsiveržti iš 
kalėjimo, tačiau tik penkiems 
pavyko. Sargybiniai nušovė 14, 
o vienas buvo sunkiai sužeistas.

i

Indijos premjerė Indira Gandhi su prezidentu Nixon u ir ponia Nixoniene Baltųjų 
Rūmy balkone. Prezidentas rodo viešniai sostinės vaizdus.

LONDONAS. — Britanijos vyriausybė svarsto, ką daryti 
šiaurine Airija, kurioje vis daugiau plečiasi teroro veiksmai. 

Daug kas siūlo panaikinti pusiau nepriklausomą š. Airijos parla
mentą ir perimti tos srities valdymą pačiai britų vyriausybei, pa
skiriant komisiją sudarytą iš protestantų ir katalikų, kasdieni
niams provincijos reikalams tvarkyti, šitokiai “direct rule” pri
taria dauguma šiaurinės Airijos katalikų, kuries nepatinka da
bartinė protestantų dominuojama vyriausybė.

Belfaste gyvenimas po smur
to pradžios smarkiai pasikeitė. 
Daug pastatų turi lentomis už
kalinėtus langus. Kai kurie vieš
bučiai, teatrai, šokiĮ> salės visai 
uždarytos. Dažnos Viešos laido
tuvės -sustabdo- šio. :100,000 gy
ventojų miesto judėjimą. Gat
vės temstant ištuštėja, girdi
si tik britu šarvuočiu motorai 
ir patruliuojančių kareivių žing
sniai. Biznis Belfaste sumažėjo 
40% per paskutinius 3 mėne
sius. Kai britai pradėjo suimi
nėti be teismo Įtariamus airius, 
per tris mėnesius jau žuvo 61 ci
vilis, 28 kareiviai ir 7 policinin
kai. . /

Šiaurinės Airijos ateičiai dar 
blogesnis yra gyventojų bėgimas 
iš miesto. Daug profesionalų, 
mokytojų išvyksta į Australiją 
ar Pietų Afriką. Išvažiuoja ir 
amatininkai, ši emigracija 
kenks Š. Airijai daugiau 
krautuvių sprogdinimus.

Katalikų vadai norėtų,
Britanija pati imtų valdyti š. Ai
rijos provinciją. Nors dauguma 
katalikų siekia susijungimo su 
laisva Airija, britų tiesioginė 
valdžia būtų žingsnis reikiama 
kryptimi. Vienas katalikas pa
reiškė: “šiaurinė Airija yra lyg 
50 metų užsitęsęs danties skau
dėjimas. Tiesioginis britų val
dymas būtų lyg ėjimas pas dan
tistą. Niekas to nenori, tačiau 
dantistas yra geriau, negu amži
nas skausmas”.

pa- 
už

kad

Buvęs Palto viršininkas Winton Blount 
paliko vyriausybės darbą ir žada kan
didatuoti į senatą is Alaba mos val< 

it i jos. ~

Kongr. Derwinski 
su pabaltiečiais

BATUNo (Baltic Appeal to 
the United Nations) iniciatyva, 
pirmadienį, lapkričio 15, 7 vai. 
vak., Estų namuose. 243 East 
34th Street, New Yorke, įvyks 
visų pabaltiečių organizacijų at
stovų susipažinimas su kongres- 
manu Edward J. Derwinski, ku
ris šiuo metu yra JAV delega
cijoj Jungtinėse Tautose.

Kongr. Derwinski yra iš Či
kagos, gerai pažįsta lietuvius ir 
yra didelis rėmėjas kovoje už 
Lietuvos ir kitų pabaltojo kraš
tų nepriklausomybės atstatymą.
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Pekine įvyko Kambodijos 
šventės minėjimas, kuriame 
princas -Sib.anoekasį gyvenąs eg- 
zilėje Pekine, pakėlė tostą už 
Mao ir premjerą Chou. Jis pra
leido Mao Įpėdini Lin Piao. Iš 
to sprendžiama, kad jis yra iš
valytas iš partijos hierarchijos. 
Kitas ženklas, kad Pekine pasi
keitė vadovybės eilė, yra kinų 
žinių agentūros paskelbtas sąra
šas kinų pareigūnų, dalyvavusių 
Albanijos komunistų partijos 
minėjime. Trečioje1 vietoje mi
nimas 73 m. amžiaus maršalas 
Yeh Chien Ying, kuris anksčiau 
kinų politbiure būdavo septin
toje vietoje. Mao Tse Tungo 
Įpėdinio Lin Piao riešai niekas 
nematė jau nuo birželio mėn.

♦ Vengrija paskelbė, kad Ku
bos diktatorius Fidel Castro pri
ėmė pakvietimą atvykti į Ven
griją.

♦ Saigone bomba užmušė ži
nomą politiką Van Bong numa
tytą būti premjeru. Be jo žuvo 
du palydovai ir 8 buvo sužeisti. 
Jis vadovavo antikomunistiniam 
tautiniam judėjimui.

♦ Ekvadoras sulaikė 4 ame
rikiečių tūnos laivus, gaudžiu
sius žuvį toli nuo kranto. Ekva
doras pripažįsta 200 mylių te
ritorinius vandenis, o Amerika 
— tik 12 m.

Lėktuvo piratas, grasinda
mas bomba, privertė lėktuvą nu
sileisti Moline, III. Policija jį 
suėmusi jokios bombos nerado.

♦ .Valstybės departamentas 
apeliavo į kongresą priimti už
sienio paramos Įstatymą, nes 
nuo pirmadienio nebebus lėšų 
kai kurioms paramos agentū
roms net tarnautojų algoms su
mokėti.

šio pirmojo susitikimo proga 
su pabaltiečiais New Yorke, 
kongr. Derwinski patieks įdomių 
informacijų apie dabartinę padė
tį Jungtinėse Tautose ir atsaki
nės į visus jam pateiktus viešai 
klausimus, kas liečia Pabaltijį 
ir Jungtines Tautas.

Kinijos premjero 
sąlygos Japonijai
TOKIJO. — Japonų laikraščio 

Asahi Shimbun redaktorius tu
rėjo ilgą pasikalbėjimą su Ki
nijos premjeru ir dabar spausdi
na jo pareiškimus. Kinijos prem
jeras aiškiai pabrėžė sąlygas, ku
riomis Kinija užmegztų su Ja
ponija diplomatinius ryšius. Ja
ponija pirmiausia turėtų pripa
žinti, kad Kinijos Liaudies Res
publika yra vienintelė teisėta 
Kinijos vyriausybė. Ji turėtų 
pripažinti, kad Taivanas yra ne
liečiama, integrali Kinijos da- 
lis._ Trečia, jąponąh turėtų at
šaukti savo 1951 metų sutartį 
su Kinijos nacionalistais ir jų 
režimu Taivane.

Šis Kinijos premjero reikala
vimas paskelbtas tuo metu, ka
da Japonijos trys opozicijos par
tijos įteikė parlamentui rezo
liuciją, reikalaujančią tų pačių 
dalykų, kaip reikalauja kinai.

Premjeras Šato pareiškė,, kad 
derybos su Kinija dėl santykių 
užmezgimo turėtų prasidėti ne
statant jokių sąlygų nei Kinijai 
nei Japonijai.

Kinijos premjeras ypač griež
tai atmetė bet kokį Taivano ne
priklausomybės klausimą. Ja
ponijoje ir Amerikoje yra ne
mažai Taivano emigrantų, ku
rie siekia nepriklausomo Taiva
no, nepriklausančio Kinijai ir ne
valdomo Chiang Kai Sheko.

Sutinka atlyginti 
žvejams nuostolius
WESTPORT. — Naujosios 

Anglijos vėžių bendrovės prezi
dentas Joseph Graziano paskel
bė, kad Sovietų žvejų laivyno 
Atlante direktorius Babajevas 
sutiko atlyginti nuostolius, ku
riuos sovietų žvejų laivai padarė 
vėžių tinklams, lynams ir ki
tiems įrengimams.

“Prelude” vėžių Įmonė turėju
si nuostolių 377,000 dol. Ji ieški
nį buvo padavusi sovietams per 
valstybės departamentą, tačiau 
iš Maskvos atvyko “SovRybFlot” 
direktorius Babajevas ir pasiūlė 
viską sutvarkyti be vyriausybių 
ir be teismų. Valstybės departa
mentas neatsimena tokio atve
jo, kad sovietai nuostolius atly
gintų šitokiu keliu, per priva
čius asmenis.

“SovRybFlot” direktorius Ba
bajevas kelis kart pareiškęs, kad 
jo organizacija esanti privati, 
nepriklausanti nuo valdžios, to-

Šiandien atvyksta 
kinų delegacija

PEKINAS. — Antradienį Ki
nijos delegacija išvyko per Šan
chajų ir Paryžių Į New Yorką, į 
Jungtines Tautas. Delegaciją iš
lydėjo apie 3,000 žmonių minia. 
Dalyvavo visi diplomatinio kor
puso nariai ir pats premjeras 
CJiou En Lai. Grojo karinis or
kestras ir aerodrome kalbėjo šū
kis: “Tegyvuoja Pirmininko Mao 
Didžioji Revoliucinės Diplomati
jos. Pergalė!”

Šiandien Kinijos delegacija at
vyksta Į New Yorką. Jungtinė
se Tautose, delegatų valgomam 
kambaryje jau buvo atsilankę 
trys kinai, atvykę paruošti dele
gacijai vietos. Jie užkandžiavo 
su savo draugais albanais, tačiau 
sveikinosi ir su kitų draugiškų 
šalių delegatais. Jungtinėse 
Tautose kinai praleido dvi va
landas.

Kinija pranešė JT sekretoria
tui, kad šioje sesijoje ji neskirs 
atstovo į Tarptautinės Teisės ko
misiją, kurioje yra 25 teisės eks
pertai.

Indija padidino 
ginklų užsakymus 
NEW DELHI. — Indija padi

dino savo ginklų užsakymus So
vietų Sąjungoje ir tie ginklai jau 
pradėjo oro keliu plaukti Į In
diją. Indijos vyriausybė labai 
nenoriai apie tuos pirkinius kal
ba, tačiau neslepia fakto, kad 
ginklai perkami.

Kaip žinoma, Amerika nusto
jo siųsti ginklus Pakistanui, ta
čiau Indija toliau ginkluojasi, 
nors, jos karinės jėgos yra lai
komos jau dabar žymiai prana
šesnėmis už Pakistano, šis ne
gaudamas ginklų Amerikoje, 
bando juos pirkti šiaurės Korė
joje, Rumunijoje ir Kinijoje, ta
čiau ir čia negauna, ko reikia.

Amerika nuo 1954 metų davė 
Pakistanui ginklų už 2 bilijonus 
dol., tačiau ginklų tiekimą su
stabdė 1965 m. ir dabar davė 
tik atsargines dalis.

Indija paskelbė, kad jos da
bartiniai užsakymai Sov. Sąjun
goje pradėti kai New Delhi lan
kėsi sovietų viceministeris Fir- 
jubinas ir aviacijos maršalas 
Kutachovas. Indija pati turi pa
prastų ginklų ir amunicijos fa
brikus, tačiau jai trūksta karo 
lėktuvu, raketų ir sunkiųjų tan
kų.

dėl ir derybas jis galįs greičiau 
užbaigti, be biurokratų kišimo
si. Valstybės departamentas ta
čiau Babaj’evą atsimena iš 1964 
metų derybų dėl žūklės teisių. 
Jis atstovavo sovietų žuvinin
kystės ministerijai. Manoma, kad 
sovietai nenori šiuo metu ga
dinti su Amerika santykių dėl 
vėžių tinklų ir jų savininkų ieš
kinio.

Prezidentas savo kalboje mi
nėjo naują Amerikos ekonominį 
žydėj imią, taiką, kuri užsitęsian- 
ti visą gentkartę ir kaltino de
mokratų dominuojamą kongre
są dėl svarbių reformų vilkini
mo. Pi*ezidentas sakė, kad Ame
rikai žengiant į taiką, reikia tu
rėti stiprias karines jėgas, rei
kia tęsti paramą užsieniui.

Nixonas įspėjo per daug nesi
tikėti iš jo kelionių į Pekiną ir 
Maskvą, jis turįs naudotis šia 
proga tartis su komunistinėmis 
valstybėmis.

Privačiame pasitarime su Illi
nois respublikonų vadais prezi
dentas išreiškė pasitikėjimą, kad 
jis bus 1972 metais perrinktas 
prezidentu. Jis laimėjo illinc’s 
valstijos daugumą balsų 1968 
m., tačiau anksčiau, 1960 m. jis 
buvo pralaimėjęs nedideliu bal
sų. skirtumu.

Prezidento atsilankymo proga 
Įvyko demonstracijos, kūmose 
policija suėmė du 17 metų, vie
ną — 19, vieną — 20 m. ir vieną 
— 22 m. jaunuolius.

Politiniai stebėtojai galvoja, 
kad Nixono viltys būti 
tam/yraj. gai pagęįstagis^Bifeį 
lionės Į Maskvą ir Pekiną, jo žy-^ • 
giai kovoje prieš infliaciją pa
tinka didelei amerikiečių dau
gumai. Aktyvumas užsienio ir 
namų politikoje visada preziden
tui padeda. Tačiau didžiausią 
paramą prezidentas Nixonas ga
li gauti iš demokratų partijos 
susiskaldymo, kuris esąs nema
žesnis už susiskaldymą Čikagos 
konvencijos metu, šalia pagiūn- 
dinės, nuosaikios demokratų dau
gumos, kurios kandidatu į pre
zidentus bus greičiausiai sen. 
Muskie, yra dar dešinieji demo
kratai, kurių dauguma balsuotų 
už Alabamos gubernatorių Wall
ace. Kairioji demokratų • grupė 
išstatys sen. McGovern ar Mc 
Carthy. Americans for Demo
cratic Action vadas Joseph Rauh 
jau pagrasino partijai, kad jis 
steigs ketvirtą partiją, jei par
tijos kandidatu nebus išstaty
tas kairiųjų atstovas.

Toks demokratų susiskaldy
mas daugiausia padeda respu
blikonams.

Čilė nebegali 
atiduoti skolų

SANTIAGO. — Čilės preziden
tas paskelbė, kad Čilė prašys sa
vo kreditorių persvarstyti skolų 
sumokėjimo sąlygas. Čilė turi 
apie 3 bilijonus dol. skolų užsie
niams. Po revoliucinių refor- 
mų sumažėjo užsienio kapitalo 
investavimas. Nacionalizacija 
pakenkė vario kasyklų našumui. 
Čilė nebegali laiku atiduoti sko
lų. Tenka prašyti kitų valsty
bių, kad jos palauktų.

CATANIA. — Sicilijos mies
telio taryba nutarė pastatyti pa
minklą Amerikos dainininkui 
Frank Sinatrai, kurio tėvas bu
vo gimęs Catanijoj. Viena prie
žasčių ta, kad Sinatra nepakeitė 
savo itališkos pavardės.
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Federal. Cenzo Biuras spėja, 
kad 2,000 metais Jungtinių Vals
tybių gyventojų skaičus bus,tarp 
271 ir 322 miljonų. Spėjama iš 
to, kadangi per ateinančius 30 
metų laukiama padidėjusio mo
terų prieauglio.
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Bonds issued since Jw»ė 1, 1970... 
with a comparable impcwement fcc 
all older Bonds.

Let’s hope there are do troubled 
waters in your fttture. But renumber.

spintelę reikia 
tvarkingai už-

Jei tėvai išbalansuo- 
lietuviško auk.

E Bonds, 5į4% when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a boons at maturity, applies to all

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

o sekretorius Vytautas Braziulis, ŠLA prezidentas Po- 
sekretorius Algirdas Budreckis, SLA viceprezidentas

Iš viso šioje užei- 
Čia dar 

išgėrimo sai- 
kada ir alus 

geriama iš 
arkliais atve-

su tuščiais krepšiais grįž- 
nesigailima... Grįžtama 
iš pačio gražiojo rojaus, 
kurį tik iš Biblijos teži-
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Savo naminę vaisty 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyie parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvyktv klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Buvo aiškn ir 
jog čia paauglių 

vandališkos vagystės, 
žiūrėję per dienų die- 

negalėjo atsispirti pagun- 
išmušant 

, kuomet jie buvo 
Tačiau nežiūrint to 

Įvykio, jo žmona 
su juo tebeva- 

Nežinau, ar 
ar dėl 

bemeškerio- 
ko neprasi- 
kaip geras 
stengiasi jį

P Ari DAKTARĄ
— Prašau poną daktarą...
— Vėl pas ligonį- IŠ peklos jų 

tiek ir imas! Pasakyk, kad esu 
šuniškai nuvargęs, kad jau ke
turiasdešimt keturias naktis ne
miegojęs.

— Bet, ponas daktare, aš ne 
nuo ligonio, aš nuo pono N. Po
nas N. prašo poną daktarą ateiti 
kortomis palošti.

— A, tai taip ir sakyk! Pasa
kyk ponui N., kad tuoj ateisiu.

Jį happen- And when there is. a 
crisis, you’ll Deed a nest egg to fall 
back on.

The Payroll Savings Plan is one of 
the easiest ways to make sure you’ve 
something saved for when you need 
money fast When you participate m 
the Payroll Savings Plan where you 
work, an amount you designate will 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s 
an effortless way to build up a-

Devyniolikametis Robert Lu
cas iš Dearborn, Mich., įsimy
lėjęs šešiolikametę mergaitę ir 
įtardamas, kad ji rengiasi nu 
traukti su juo santykius, tos 
mergaitės tėvų kieme apsipylė 
gazolinu ir užsidegė. Nors mer
gaitės tėvas spėjo liepsnas 
Manketu užgesinti, tačiau vai
kinas apdegė 80 nuošimčių ir yra 
kritiškoje padėtyje.

sena ta jojo užeiga, ir pats tos 
užeigos savininkas yra gimęs 
tos užeigos patalpose irgi nebe 
jaunas. Sakėsi, jog jau ir jis 
einąs 78 metus. Bet, žinotumė
te, koks jis stiprus. Pats dir
ba užeigoje, dar vairuoja ma
šiną, o jau kai eina gatve, nie
kas jo nepralenks. Ir paaug
liai norėdami jį lenkti, turėtų 
bėgti riščia. N’enuseno ir gal
vojime. Pats iki šiol ir savo 
biznio knygas veda. Ir tada, 
kai jis grįžo toks laimingai pa
tenkintas iš miško, ir tuoj sto
jo dirbti už baro, tai pagalvo
jau, jog Juozas Ažukas, jei ko
kia liga nekibs, tikrai ilgai dar 
pagyvens. Atšvęs, tur būt, ir 
savo šimtąjį gimtadienį savo 
užeigoje dar ir stiklą, kita nu
gerdamas.

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

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių periu ir žemčiūgų mūsų mažie- 
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda -Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės E5dukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daU J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL . ■>
t 5/Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118-psl., $1.00. £

■ 6.'Alfonsas Vambutas, ’ TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., S1.00.

♦

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra^daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. J ‘ 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

Jo užeiga bus. rodos, pati 
pirmoji lietuvių užeiga Bridge 
porte. Kai pirmąją Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią statė, 
tos bažnyčios komiteto 
riai tos užeigos svetainėje 
sudžiaudavo. Tiesa, ir jo 
va s. 
vienas iš 
narių 
Kili net užėję stebėdavos 
jo neuždarė, nes nuo 
čios šventoriaus tik 
lika žingsnių 
Uždarytų, bet negali 
ryti. &i užeiga buvo 
anksčiau, įnei pati 
čia atsirado. Kitaip 
ne karčiama buvo 
prie bažnyčios, bet

Gražy, šiltą šį grybų rude
nėlį turėjome. Spalis buvo toks 
šiltas, kad, rodosi, net lenkty
niavo su buvusia karštoka va
sara. Buvo dienų, kad šiluma 
šoktelėdavo vįrš devyniasde
šimt laipsnių. Metereologai — 
oro stebėtojai, nors mus iš 
anksto nebuvo įspėję, bet da
bar viešai pripažino, jog šių 
metų spalis pralenkė visus ki
tus rudenius, ir tai toks vie
nintelis per pastarąjį šimtme
tį. Nereikėjo dar nė švarko 
vilktis ant pečių. O kiek jis su
taupė kui'o namų savininkams. 
Trynė jie rankas iš džiaugsmo, 
kad pats dangus pasirūpino 
tuo jų kišenės taupumu ir dar 
pečkurius užvadavo. Supran
tama, tokiomis šiltomis dieno
mis į miškus nuklydus grybau 
ti ir ! 
tant 
kaip 
apie 
home

nes jo kepama duona rado pla
čią rinką lietuvių ir pabal[ie
čių tarpe. Tas pats pasiseki
mas jį lydėjo, kaip ir Kaune 
su jo kepamais pyragaičiais, 
tortais ir kitais skanumynais. 
Bet laikas nestovi vietoje.

Jo sūnus Antanas iš Kauno 
išvvko dar tokiuose vvro me- 
tuose, kad neprisimena, ko
kia buvo jo tėvo cukrainė — 
kavinė, nęi kaip atrodė pats 
po Vilniaus svarbiausias mūsų 
miestas — Kaunas. Jau čia 
Amerikoje, mokėsi, lankė li
tuanistinę mokyklą, studija
vo. Mėgo sportą, dalyvavo lie 
tuviškos jaunimo organizaci
jose. Bet, matyt, tėvas šalia 
viso to bus norėjęs, kad jis ga
lėtų jį pakeisti ir profesiniame 
darbe. Dar be.simokydamas jis 
jau traukdavo į talką tėvui ke
pyklos darbe. Atrodė, kad ir 
Antanas nesikratė tos profesi
jos ir gerai išmoko kepti gero

raugo ir skonio juodą duoną, 
o taip pat ir kitus skanumy
nus. Suprantamą, kas jauniems 
atsitinka. Susipažįsta, susi
draugauja, b kai grožis ir mei
lė išsikeroja širdyje, aišku, ir 
veda. Jaunas dar būdamas 
Antanas vedė Nijolę ir, aišku, 
šeimos rūpestis jį arčiau suri
šo ir su pačiu kepyklos verslu. 
Atrodo, lyg Feliksas Mackevi
čius to tik telaukė ir po kele- 
rių metų pervedęs kepyklą 
jauniesiems, pats išsikėlė į 
šiltesnius kraštus.

Išsigando, manė, kad nieko 
neberas, bet viduje viskas bu
vo kaip buvę. Žinoma, trūko 
tik lange išstatytų puikiųjų 
meškerkocių 
be įtarimų, 
būta 
Žiūrėję 
n as. 
dai juos pasičiupti 
langą naktį 
išvažiavę, 
vandališko 
ir dabar kartu 
žiuoja prie ežero 
tai dėl didelės meilės 
baimės, kad jis 
damas ir daugiau 
manytų. Tad yi, 
namu žandaras, 
apsaugoti nuo bet kokių pa
gundų. Ir dabar, kai grybų 
sezonas prasidėjo, argi jis gali 
atsispirti savo rūpestingajam 
angelui sargui. Ypač žinoda
mas, jog rasis dar laiko ir pa
žuvauti. Taip dažnai dabar, 
dar rytui neprašvitus. Barvy- 
džių automobilis, trindamas 
ratais gatvėse -pabirusius la
pus, išslenka į Mičigano ar \Vis- 
konsino miškus.

Bruno Dabkus. Jis, matyt, anks 
čiau mėgdavo grybauti. Ir da
bar žino, kur daugiausia tų 
grybų galima rasti. Pernai jis 
buvo išsivežęs ir mano buvusį 
bosą Juozą Ažuką. Nežinau, 
kaip ta netrumpa kelione bu
vo patenkintas Bruno Dabkus, 
bet jau mano buvęs bosas tai 
kaip po linksmų vestuvių. Nors 
kažkur į tvoras, matyt, buvo 
Įkliuvęs ir rūbus apsidraskęs, 
bet kai jo krepšiai buvo pilni 
grybų, tai jo ir akys švietė taip 
giedriai, kaip gerą pinigą 
skaičiuojant. Tur būt, taip 
džiaugėsi, kad jo laimė 
nėra nuo jo nusigrįžusi. O 
prieš dešimt — penkiolika 
tų jis buvo nepataisomas 
džiotojas ir žnvautojas. 
tiesą pasakius, jis ir laimę 
džioklei turėjo nepaprastą. 
Niekada, tur būt, iš medžiok
lės negrįždavo be didelio gro
bio. Ir kas dar stebėtina, kad 
J. Ažukas savo jaunystės ir 
vaikystės metais dėl nelaimės 
yra praradęs ranką. Bet jo 
akis buvo tokia taikli, jog nė 
vienas žvėris iš\po taiklaus jo 
šūvia nepasprukdavo. Tai yra 
tikra tiesa. Jo užeigos sienos 
nukabinėtos žvėrių kailiais, 
galvomis, ragais. Ir tai ne ko
kie smulkūs, čia gali kiekvie
nas matvti stirnų, laukinių 
kačių, meškų kailius, brie
džių — elnių galvas su šakoto
mis ragų karūnomis. Ir visos 
tos jo geros akies aukos. Se
nieji ir dabar dar pasakoja, 
kaip jie ten žvėrienos tiek pri- 
sipuotaudavo. kad nereikėda
vo nė šeimininkėms namuose 
vargti su pietumis, vakarienė
mis. Stebisi ir dabar svečiai į 
jo užeigą atsilankę, kaip į ko
ki muziejų 
goję jaučiama senovė 
gali matyti tuos 
kus -- uzbonus, 
ir degtinė buvo 
ąžuoliniu bačkų.
žarnų, nes tais laikais dar au
tomobiliu visai nebuvo. Turė
jo jis laimės ir didžiuose van
denynuose. Jis prie Havajų 
salų buvo kažkaip nučiupęs to
kia didele žuvi, kuri ar ne 
šimtą trisdešimt aštuonis sva
rus svėrė. Žinoma, jos ir gal
vą teko kirsti gerai išgaląstu 
kirviu. i

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolsevikmeti Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti 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 J 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., kietais 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 POStDIS. Minučių tikslumu aprašyta i 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką Ji ten matė, kokias 
kalba* girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., 31,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražia stiliumi.

V. Maciūnai VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., SLOO. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju-h 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psU S1XX).

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

čeki ar piniginę perlaida

ir nešėsi tų skanumynų į na
mus ir, manau, jog Feliksas 
Mackevičius jau buvo padaręs 
ir gero pinigo. Bet, žinoma, 
užplūdę raudonieji skėriai nu
šlavė ir jo kavinę — cukrainę, 
tai niekais pavirto ir visos 
santaupos, žinoma dėl to ne
buvo laiko graužtis. Džiaugėsi 
kiekvienas, kuriam pavyko 
išvengti Sibiro. Turėjo nema
žai bėdos dėl to ir Feliksas 
Mackevičius. Atvykęs jis į 
Ameriką po kurio laiko pirko
si lietuviškos duonos kepyklą 
Brighton Parke. Matyti, jis 
nebuvo pamirkęs lietuviškos 
juodos dnonbs^yaugo ir skonio,

Tad dar tokiomis prakaitu 
varvančiomis, dienomis infor
macijos reikalais buvau nuvy
kęs pas Antaną Mackevičių, 
Brighton Bakely’ savininką. 
Vykdamas, žinoma, visai ne
žinojau. jog pataikysiu į jau
nų grybautojų šeimą. Pažino
jau dar nepriklousomos Lietu
vos laikais jo tėvą Feliksą Mac 
kevičių. Jis toje mūsų laiki
nojoje sostinėje turėjo cukrai
nę — kavinę. Kepė tokius ge
rus pyragaičius, sausainius, 
jog apie tai žinojo visas Kau
nas. Gausiai lankė jo cukrai-

grybavi- 
portą atidėjo iki kito ru- 

Dar pavažiuoja Stepas

Tiesa 
Laurvnas Ažukas. buvo 

pagrindinių komiteto 
šios parapijos steigėjų, 

kad 
i bažny- 
os kelio- 

skersai gatvės, 
to pada- 
alidaryta 
bažnyčia 

tariant, 
atidaryta 
bažnyčia 

užeigos. Taigi

metu su krepšiais į miškus 
grybauti. Moterys išjudina 
tais ir ne taip paslankius šiam 
sportui vyrus. Taip, sakysime, 
savo žemaitiško nerangumo 
atsisakvdavo ir Vladas Mikutis. 
Tik šiemet jis truputį kartais 
nesveikuoju, tad ir 
mo s 
dens.
Paulauskas, kartais ir Jonas 
Stuikys. Galėtų jis ir dažniau 
pavažiuoti, nes jis moka gry
bus taip gerai paruošti, kad ir 
geros šeimininkės galėtų jam 
to pavydėti. Susigundytų pa
grybauti ir Vincas Urbonas, 
bet, deja, jir dabar taip pri
rištas prie darbo ilgoms valan
doms, jog ir galvoti apie tą 
malonumą nebelieka laiko. 
Tos moterys kartais sugundo 
ir rinitai visuomeniškai nusi
teikusius vyrus. Esą, kartą j 
miškus — i tą grybų karalystę, 
buvo išklydęs ir Bridgeporto 
Lietuvių Bendruomenės galva, 
Antanas Būga. Ar tai tiesa, 
negalėčiau tvirtinti, bet pažu
vauti jis mėgsta, ir jam sekasi. 
Esu kartą matęs ir aš jo pagan 
tą tokią didelę žuvį, kad 
vonią netilpo, — galva ir

Taigi daug važiuodavo ir dar|de8a Hko už kraštų, 
tebevažiuoja auksinio rudens Pavažiuoja retkarčiais



i. Laiškai kaip medžiaga istorijai
- Pakartotinai verta raginti 
tautiečius. Mes, kaip lapai atža- 
diavę savo sezoną pageltę nu- 
.krisime, bet tauta kaip ąžuolo 
stuobris liks; ji bus amžina. Ga
lima įsivaizduoti, kaip vėlesnėms 
įkartoms brangus yra anksty
besniųjų kartų rašytinis paliki- 
mas, iš kurio tauta semiasi me
džiagą savo istorijai. 
-• Atrodo istorija vos prieš 
^ęntkartę pergyventas lakotar- 
pis, jau spėjęs apsitraukti ma
žesne ar didesne sentimentaliz
mo aureole, priklausomai nuo lai
ko senumo ir vietos tolumo.
* Viena tokia vieta yra Wyo
ming Valley Pensilvanijoje, Su
squehanna ir Lackawanna upių 
slėniuose, Apalachų kalnuose, 
kur nuo praeito šimtmeio pabai
gos tebeegzistuoja ten prasidė
jusi ir -be pretenzijų bet ryžtin
gai įsikūrusi originali Amerikos 
LietuVa. šiandien mums jau da
rosi įdomus, dėlto brangus, kiek
vienas iš ten išgirstas gyvas, o 
juo labiau rašytas lietuviškas žo
dis, kadangi jis aidi jau kaip 
praėjusios ar praeinančios epo
chos istorija.
• Deja, deja, nemokėjo mūsų 
angliakasių epocha branginti sa
vo dvasinio kraičio, ir šiandien 
nuvažiavus jo rasti ir, kiek be
galima “išgelbėti”, atsakymas 
yeik-.visur buvo, “Tai kad nebė
ra”. Vieni, pasenę, jau seniai 
išdalino savo turėtas knygas, ki
tam mirus jo literatūrinis pali
kimas buvo sunkvežimiu išvež
tas į “gerbedžių”... Kaip šiandien 
džiugu sakysim pas kun. M. Va-

ladka rasti Prano (Frank J.) ži- 
vato laiškų nuorašų bylą iš ku
rios pavyzdžiui čia ištisai per
spausdinamas jo laiškas A. J. 
Banišauskui — iš Scrantono į 
Mar-kin-la:

Mielas Tautieti,
Laišką iš Tamstos iš rugp. 8 d. 

1957 m. gavau. Ačiū ir labai 
ačiū. Tas Tamstos laiškas labai 
daug nušvietė apie Dr. J. šliupą 
ir M. J. Andriukaičio Mirtį ir jo 
laidojimo incidentą. Matai ką 
gali padaryti per kunigus sufa
natizuotų gaivalų gauja, o antra 
gauja tai saliūnininkai, dėlto, 
kad jiems kunigai įpasakojo ir 
dėlto, kad saliūnininkai iš to da
ro gerą biznį. Juk ta kvailių gau
ja, paskui vaikščiojo po saliū- 
nus pasigirti kaip jie “puikiai” 
pasielgė, o kas saliūnininkui pa
statyti statinę alaus. Saliūni
ninkai žinojo, kad tie kvailiukai 
jiems atneš kur kas daugiau sa
vo sunkiai uždirbtų centų. Ku
nigai gi žinojo, kad juo parapi- 
jonai kvailesni, juo klusnesni, 
žinoma, nemanau, kad taip būtų 
dabar, nes šiandien net tokiame 
Šenandory žmonės kitaip galvoja.

Klausyk, Tamsta Banišauskai! 
Kaip jau esu minėjęs, kad Pijus 
Birštonas dabar, tur būt, eina su 
kunigų šaika. Kadaise aš jam 
rašiau laišką (tuo pačiu reika
lu, kuriuo dabar su Tamsta susi
rašinėju), tai jis man atsakė 
nei šiaip net taip. Girdi, gal būt 
būtų ir daktarui šliupui sarmata 
apie tai rašyti. Paskiau aš ra
šiau St. Gegužiui, prašydamas, 
kad jis pakalbėtų su P. Birštonu

M*

Kas tik turi gerą skonį

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPON1S
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

■ 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL .

KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!
L z. * r . _ • . ■ . . . ■ . . ■

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

, . Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
S20.CO0

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOdADOK

Traukinio H Long Island į New York* keleiviai gali, 
iei nori, keliones metu baigti universitetu. Traukinio 
bendrovė įvedė kelis vagonus, kur keleiviai neskaito 
lai kratei y ir nesnaudžia, bet klauso Adelphi universi- 

Seif-profesorių paskaitų. Dešinėja matome prof, 
man, aiškinantį biznio knygvedybos kurse.

aisymas V. M. "Istorija verta Solženicino plunks
nos" straipsnyje paskelbtu iškraipytų faktų

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

ARCHER AYENUE
CHICAGO, ILLINOIS SM3Z 

PHONE:

6%
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

apie tai asmeniškai, ką jis ma
no sakydamas esą būtų sarma
ta Dr. šliupui, jei tas reikalas 
būtų iškeltas viešai. Man Ge
gužis atsakė tą patį, būtent, kad 
P. Birštonas nenori tą reikalą 
viešai kelti, Tamsta ir tą patį sa
kai, kad Pijus Birštonas visiš
kai neprilankus tą dalyką ieš
koti. Kame čia dalykas? Ar tik 
ne kunigai prikalbėjo, kad jis į 
tą reikalą nesikištų? Nes jie ži
no, kad tam dalykui patekus 
istorijon jiems bus sarmata ir 
gėda, kad šiame civilizuotame 
amžiuje tokį barbarizmą skati
na sukvailintų biednų žmonelių 
tarpe. Gerai jiems buvo taip da
ryti 14,15, 16, 17 ir pradžioje 18 
amžiaus, bet nebe šiandien. Juk 
skaitei Simono Daukanto Lie
tuvos Istoriją, kur aiškiai pa
rašyta, kaip 16-17 ir 18 šimtme
čiais kunigai bendravo su dvar
poniais ir kaip elgėsi su papras
tais žmoneliais; ne tik mainika- 
vo ir pirko kaip gyvulius, bet 
dar jaunus vaikinus ir merginas 
pardavinėdavo turkams ir toto
riams. Surinkdavo jaunus vai
kinus ir merginas ir pėsčius iš 
Lietuvos varydavo į 'Maskvą, o 
kad nepabėgtų, tai ant pečių už
dėdavo kartį ir per pažastis pri
rišdavo. Jaunus vaikinus išro
mydavo ir pastatydavo jų hare
muose liokajais, o merginas pa
dėdavo tuose namuose tur
kų sugulovėmis. Žinoma, Sima- 
no Daukanto toks aprašymas ku
nigams nepatiko. Manau, kad 
Tamsta skaitei ar girdėjai, kad 
tuometinis vyskupas Valančius- 
Valančauskas buvo Daukantui 
žadėjęs jo tą Lietuvos Istoriją 
išleisti, bet kai rado apie tokį 
Lietuvos jaunimo pardavinėji
mą, tai atsisakė padėti. Juk pas 
mus Žemaitijoje ir daina buvo 
sudėta, kad “Kalenda Viduk- 
liškis ir Streleckis Nemakštiš- 
kis parduoda žmones kaipo jau
čius: jem (ima) pinigų po tris 
šimtus ir t. t. Kalenda buvo Vi
duklės parapijos klebonas, pats 
iš dvarponių kilęs, o Streleckis 
Nemakštiškis, taip pat dvarpo
nių kilmės, buvo Nemakščių kle
bonas. Kunigą Aleksandrą Ka
lendą aš pats gerai pažinau, nes 
buvo tik du verstai nuo mano 
gimtinės. Mirė sulaukęs 94 me
tu amžiaus. Galbūt, būtų ne
miręs, bet pasilipo ant kėdės su
gedusio laikrodžio taisyti ir nu- 
sprūdo.

Klausyk, broluži Banišauskai! 
Man gaila, kad aš Tamstai tiek 
daug klapato padarau. Ne tik

klapato, bet ir išlaidų. LTž tai 
labai ir labai ačiū, žinoma, juk 
tai yra ne man, o Lietuvos isto
rijai. Juk Tamsta gerai žinai, 
kad čia Amerikoje jei ne Dr. 
J. šliupas, kas kitas būtų tiek 
daug padaręs dėl Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių tautiniu klau
simu. Žinai, kaip kunigai buvo 
sulenkėję Lietuvoje ir lietuvius 
lenkino. Čia atsikėlę ir gi no
rėjo su lenkais išvien eiti, štai 
vienas toks pavyzdys.

Kai aš čia atvažiavau 1893 
metais į Skrantoną, patekau pas 
čia jau gyvenančius lietuvius, 
kaip mes pratę sakyti “ant bur- 
do” pas tokį Jurgį Sartanavyčią 
nuo Vilniaus. Po kelių dienų, 
nuėjęs viršun gulti, girdžiu kaip 
ta Sartanavičienė moko savo 
vaikutį prieš paguldant poterius 
kalbėti. Kaip žinai, yra kalba
ma pirma Tėve mūsų, paskui 
Sveika Marija ir ant galo Tikiu 
į Dievą tėvą. Kol pirmuosius 
du mokė, kad ir iškraipytai, bet 
ne taip bjauriai. Ale kai pradė
jo mokyti Tikiu į Dievą tėvą, 
tai nebegalėjau iškęsti ir nuli
pęs .pasakiau jai; Missis, kodėl 
taip bjauriai ištari tuos nei lie
tuviškus nei lenkiškus žodžius? 
Kodėl vietoje sakyti “visagalin
tį sutvertoj ą” sakai “sikmogon- 
cego tvardiciele”. Ji man sako, 
kad ją pačią taip išmokė. Nors 
lenkiškai nemokėjo, bet į bažny
čią lenkišką knygą nešėsi. Tad 
jei ne Dr. šliupas, kas kitas bū
tų galėjęs lietuvius nuo lenkų at
skirti.

Kunigai visai nė nebandė lie
tuvius nuo lenkų skirti, nes kai 
vieni ir kiti eis į bendrą bažny
čią, parapija bus didesnė ir paja
mos didesnės.

Prieš keletą savaičių teko kal
bėtis apie lietuviškus reikalus ir 
tautinį sąjūdį su vienu lietuvių 
kunigu iš Romos katalikų baž
nyčios, tai jis pasakė: “Kas bū
tų buvę, jei tokio šliupo nebū
tų buvę tarpe Amerikos lietu
vių?” Jis pridūrė: “Nors su jo 
religinėmis pažiūromis mes ne
galėjome sutikti, bet kas liečia 
lietuvybę ir lietuviškus reikalus, 
tai tik jam ir jam vienam pri
klauso kreditas. Jei ne jis, tai 
vargu būtų atsiradęs kitas toks 
lietuvis, kurs būtų pašventęs 
tiek laiko ir darbo lietuvybės kė
limo reikalams”... J. Pr.

SKANAUS PIENO RAKTAS
Vienas ūkininkas Hamiltone, 

Naujojoj Zelandijoj, pametė sa
vo automobilio raktą, šiomis 
dienomis tas raktas buvo rastas 
pieno miltelių dėžutėje Peru val
stybėje, kitapus okeano ir už ke
lių tūkstančių mylių. Ūkininkas 
Brian Quin pasakė, kad jo rak
tas buvo atpažintas ir jam grą
žintas kadangi prie jo buvo pri
jungtas metalinis jo automobi
lio registracijos numeris.

RADO ŠVENTĄ IPOLITĄ

Romos archeologas, universi
teto profesorius Pasquale Tes
tini pranešė Vatikano pontifika- 
linei archeologijos akademijai, 
kad jo įsitikinimu atrastas šven
to Ipolito kapas. Romos miesto 
aerodromo aikštėje atkasta 700 
metų senumo bazilika, kur po 
didžiuoju altorių rastas sarko
fagas. Kadangi bazilka buvo 
tam šventajam pašventinta ir 
buvo pastatyta arti tos vietos,, 
kur šv. Ipolitas (Hyppolytus) 
buvo įmestas į šulinį, spėjama, 
kad jo lavonas buvo palaidotas 
tame sarkofage.L .. .

ELGETA TURTUOLIS
Italų policija vienoje puoš

niausių Romos gatvių sulaikė be. 
elgetaujantį skurdžių, kurio ki
šenes pakraščius rado du mi
lijonus lirų ($3,200 vertės).

(b. d.)

today s FUNNY
JBpidST , ~ 
MK -H<we 
■B CAM 
H. HARDLY 5

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui pastų reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

Tbenx te 
W. F. Deffk i
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1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608
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Mane labai nustebino Naujie
nų 231 numeryje (spalio 1d.) iš
spausdintas Jūsų rašinys, liečian
tis mano santykius su Makaus
kais. Nurodote, kad mudu su 
vyru, išvykdami š Lietuvos 1940 
m., V. Burkevičiaus prašėme pri_ Į man gydytis pas vieną iš geriau- 
žiūrėti namą. Tai yra netiesa, j šių respublikos akių ligų specia- 
Mums išvykstant, jo nebuvę na- lisčių dėl sunkaus mano akies 
muose ir mano vyras jo visai ne- susirgimo, o ligoninėje ji drau- 
matė, o butą ir jame esantį tur- ge su savo vyru nuoširdžiai lan- 
tą raštišku įgaliojimu paliko 
saugoti savo giminaitei.

Rašote, kad iš Sibiro grįžusią, 
Makauskai mane skriaudė. Klys
tate. Dar tebesant Sibire, jie 
siuntė man pinigus, rūbus ir 
maistą, išgelbėjo nuo bado mir
ties, išrūpino Vyriausybės leidi
mą man sugrįžti į Lietuvą. Ma
nęs niekas nebaugino, kaip kad 
Jūs kaltinate A. Makauską. Ma
no vyro namas niekada nebuvo 
nacionalizuotas. Jokių fiktyvių 
sutarčių ir mano perkraustymo 
į negyvenamas patalpas nebuvo.

Į Argentiną išvažiavau pati, 
sesers kviečiama ir trokšdama su 
ja pasimatyti, o ne Makausko 
prikalbėta, kaip Jūs nurodote. 
Makauskų šeima man nėra toli
ma, kaip Jūs teigiate, o priešin
gai, — yra labai artima. Makaus
kienė yra mano vyro sesers duk
ra. A. Makauską dėl jo charak-

terio teigiamų ypatybių aš ir ma
no vyras gerbėme ir mylėjome. 
Su šia šeima visą laiką iki savo 
išvažiavimo artimai bendravaus 
ir kartu gyvenau. Jų dukra Ž. 
Makauskaitė - Čepulienė padėjo

kė ir globojo mane. Tarp kitko, 
Jūs neteisingai nurodėte šeimų 
sudėtį — Čepuliai yra atskira 
nuo Makauskų šeima, gyvenanti 
drauge su vyro motina ir dviem 
savo mažamečiais vaikais.

Rašote, kad man išvykus į Ar
gentiną, A. Makauskas iškraus
tė V. Burkevičių į pirmą aukštą. 
Daugiau negu dešimt metų prieš 
mano išvažiavimą V. Burkevi- 
čius persikėlė į pirmą aukštą 
pats su visa savo biblioteka, ku
rios niekas nenaikino. Nežinau, 
iš kur ėmėte faktus savo kores
pondencijai, bet esu įsitkinusi, 
kad kitų žmonių apšmeižmas ne
pagerbia velionio V. Burkevi- 
čiaus, kuris, jeigu būtų gyvas, 
taip pat nepritartų Jūsų pareikš
toms neteisingoms mintims.

N. Žilinskienė 
Argentina/ . ; 1

Quilmes, 1971.XI. mėn.

/" ........ '' r m . ,1 m

Dr. KAZYS GRINIUS
Į ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kario Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, m.

r—-------— — ■■■■ —

GEROS DOVANOS
žios knygos parduodamos dabar "Naujienose" w 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.06
Minkštais viršeliais tik __________________ ■$2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar 
tik $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba

money orderį

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

. < If ' .'.M
■■■■ —.. . . . —-

augti e

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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.

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

[steigta 1923 metais TeL 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

X
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Subscription Kates:
tn Chicago $22.00 per year. $12.00 per 
mx month. $7.00 per 3 months. In 
3ther USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

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

Kanadoje:
metams_________________ $22.00
pusei metų , ,   $12.00
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drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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Stasys Gegužis
Lygiai prieš savaitę Pensilvanijos valstijoje, Maha- 

nojaus kapinėse buvo palaidotas Stasys Gegužis. Į lai
dotuves buvo susirinkęs veik visas miestelis. Su velioniu 
atsisveikinti atvažiavo lietuviai ir kitataučiai iš plataus 
Wyoming Slėnio. Atvažiavo didokas skaičius senų lietu
vių, bet buvo daug ir nelietuvių.

Stasys Gegužis buvo nepaprastai stiprus Dzūkijos 
ąžuolas, kuris giliai šaknis buvo įleidęs į Amerikos gy
venimą. Jis jau ėjo 87-tuosius metus, bet jis iki pat mir
ties buvo Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros prezi
dentas, Susivienijimo Lietuvių Amerikos Vicepreziden
tas, Amerikos Lietuvių Tarybos narys, .Amerikos An
gliakasių Unijos patarėjas ir veiklus visos eilės mažes
nių draugijų ir klubų narys. Gegužis buvo ne šiaudinis 
pirmininkas arba vicepirmininkas, bet atsakomingas 
pareigūnas.

Stasys Gegužis 1885 metų gegužio 9 dieną gimė Lie
tuvoje, neturtingoje, bet gražioje Dzūkijoje, Leipalin
gio vis. Bartašiūnų kaime. Amerikon jis atvažiavo 1900 
metais, vos būdamas 16 metų amžiaus. Nuvažiavo Į 
Shenandoah, Pa., kur tuo metu dauguma lietuviško jau
nimo važiavo. Jis leidosi į anglių kasyklas, kaip didelė 
dauguma to meto lietuvių leidosi. Be kalbos, be patyri
mo, jis turėjo dirbti pačius sunkiausius ir pavojingiau
sius kasyklų darbus. Bet Stasys Gegužis labai greitai su
siorientavo. Jis suprato, kad be kalbos ir be mokslo, jis 
jokios pažangos nepadarys. Dalis angliakasių, atidirbę 
10 ir 12 valandų kasyklose, eidavo poilsio, tuo tarpu jau
nas Stasys, suodžius nusiplovęs, ėjo į vakarinius Sha- 
nandoah kursus. Pirmon eilėn mokėsi anglų kalbos, o vė
liau skaičiavimo. Bedirbdamas kasyklose, jis baigė ko
legijos kursą ir išėjo dviejų metų buhalterijos kursą.

Šio šimtmečio pradžioje angliakasiai buvo žiauriai 
išnaudojami. Ilgas valandas turėjo dirbti už centus. Sta
sys Gegužis, turėdamas šviesų protą, tuojau iškilo an
gliakasių tarpe. Angliakasių unijon įstojo ne jis vienas, 
bet ir didokas skaičius ten dirbusių lietuvių. Amerikie
čiai išrinko Gegužį unijos vadovybėm Jam dažnai teko 
važinėti į angliakasių unijų susirinkimus ir atstovauti 
vadovybę. Gegužis susipažino su pagarsėjusių John L. 
Lewis ir tapo glaudžiu jo bendradarbiu. 1911 metais jis 
buvo išrinktas į angliakasių unijos tarybą, o ši įpareigo
jo Gegužį tikrinti unijos atskaitomybę, šias pareigas jis 
ėjo iki 1953 metų. Nepažįstame kito lietuvio, kuris ame
rikiečių darbininkų unijoje taip ilgai būtų ėjęs revizo
riaus pareigas.

Bet Stasys Gegužis neapleido ir visuomeninės lietu
vių veiklos, šimtmečio pradžioje jis gausiai rašinėjo

Kai Lietuva okupuota, lietu-l 
vių tauta veda kovą už krašto 
išlaisvinimą. Lietuvių tautą su
daro lietuviai Lietuvoje ir lietu
viai už Lietuvos ribų, išsiskirs
tę įvairiuose pasaulio kontinen
tuose. Todėl Amerikos lietuviai, 
susijungę į ALTą, drąsiai pla
nuoja, dirba, lėšas telkia ir veda 
plačią kovą už Lietuvos laisvę 
ir už laisvą lietuvį, kuris rusų 
komunistų okupacijoje yra pa
vergtas. Štai kodėl į ALTos me
tinį suvažiavimą, įvykstantį 
š. m. lapkr. 13 - 14 d. d. Chicago- 
je, suvažiuos iš visos Amerikos 
atstovai iš įvairių srovių, ideolo
ginių grupių, vyresniųjų ir jau
nimo organizacijų, spaudos ir 
radijo darbuotojų, susivieniji
mų, įvairių profesijų vyrų ir 
moterų veikėjų. Tokio plataus 
lietuvių apsijungimo neturi jo
kia kita organizacija. Supranta
ma, laisvinimo darbuose, ku
riems ALTa vadovauja Ameri
koje, visi lietuviai turi būti ap
jungti ir vieningi.

Laisvinimo kovos sritys yra 
plačios. ALTa be pertraukos 
vykdo įvairius uždavinius. Pa
žiūrėkime tik į praėjusio spalio 
mėnesio darbus. Š. m. spal. 6- 7 
d. d. ALTos Centro V - bos 
pirm. K. Bobelis, vicepirm. dr. 
K. Šidlauskas, prie kurių prisi
jungė ALTos įgaliotinis prof. J.

Amerikoje ėjusioje lietuviškoje spaudoje, kviesdamas 
lietuvius organizuotis ir neužmiršti gimtiniame krašte 
kovojančių lietuvių. Jo straipsnių ir korespondencijų yra 
senuose Keleivio, Saulės, Tėvynės^ Lietuvos ir Naujienų 
komplektuose. Jis pats įstojo į Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje ir kitus angliakasius ragino būti šios frater- 
nalės organizacijos nariais. 1916 metais Stasys Gegužis 
buvo išrinktas SLA centro valdybos prezidentu. Tas pa
reigas jis ėjo iki 1934 metų. 1930 metais komunistai ban
dė Įsibrauti į SLA vadovybę, bet 36-to seimo pirmininkas 
Stasys Gegužis, susitaręs su SLA atstovų dauguma, ap
saugojo SLA nuo komunistų planuoto pasikėsinimo.

1919 metais Amerikos lietuviai sukėlė reikalingą pi
nigų sumą ir St. Louis liejykloje nuliejo Laisvės varpą, 
kurio šone buvo toks įrašas: “0 skambink per amžius 
vaikams Lietuvos; tas laisvės nevertas, kas negina jos”. 
Stasys Gegužis pirmininkavo Chicagoje sušauktai drau
gijų atstovų konferencijai, kur Laisvės varpas pirmą 
kartą suskambėjo. Prie šios kampanijos jis daug dirbo, 
su varpu važinėjo po kolonijas, sakė kalbas ir rinko pini
gus. Vėliau Laisvės varpas su surinktomis aukomis 1919 
metais buvo įteiktas atsakomingiems Lietuvos valstybės 
pareigūnams ir išvežtas į nepriklausomą Lietuvą. V *

Stasys Gegužis daug padėjo Amerikos lietuviams 
angliakasiams, iškovodamas jiems didesnį atlyginimą už 
sunkų darbą. Jis daug prisidėjo prie SLA sustiprinimo 
ir šios organizacijos vedamo lietuviško darbo. Jis vado
vavo demokratinei ir liberalinei Amerikos lietuvių gru
pei, susispietusiai apie Sandarą. Lietuviškame visuome
niniame gyvenime Stasys Gegužis išvarė gilią lietuviš
ką vagą. Jo gyvenimas ir darbai dar laukia biografo. 
Lietuviškas jaunimas iš Stasio Gegužio galėtų daug 
pasimokyti.

Genys, lankėsi Washingtono, 
D. C. , įvairiose žinybose. Visų 
pirma, š. m. spal. 6 d. aktualieji 
reikalai aptarti Lietuvos atst ovy 
bėję su atstovu J. Kajecku ir pa
tarėju dr. S. Bačkiu. Vakare 
įvyko “Joint Baltic American 
Committee” posėdis, kuriame 
dalyvavo lietuvių, latvių ir estų 
atstovai. Pabaltiečiai ryžtasi 
sutartinai siekti etninėms gru
pėms paramos įstatymo prave- 
diino, transliacijų į Pabaltijį 
per Madrido radio sustiprinimo 
ir naujų transliacijų per Radio 
Liberty stotis išsirūpinimo, 
Europos saugumo konferenci
jos problemų pažinimo ir joms 
pasiruošimo.

Š. m. spal. 7 d. ALTos delega
tai lankėsi Baltuose Rūmuose ir 
su prezidento patarėju George 
Bell, kurio žinioje yra ir etninių 
grupių reikalai, aiškintasi Bal
tijos valstybių formavimo pro
cesas. Po to, ALTos delegatai 
buvo priimti Valstybės departa
mente, susitikdami su Europos 
reikalams sekr. pav. Richard T. 
Davies ir Baltijos viršininku 
Doyle Martin, šiandien lietu
viams yra aktualus diplomati
nės ir konsulą rinės tarnybos 
tęstinumo klausimas. Pirmiau
sia ieškota, kaip jaunesnieji ga
lima būtų pravesti į tos rūšies 
pareigūnus. Galimybės suranda

mos. Sustota ir ties Lietuvos 
valstybės užgrobimo nepripaži
nimo teze.

Kaip žinome, ALTos pastan
gomis yra išrūpintos lietuviškos 
transliacijos per Voice of Ame
rica ir jau suėjo 20 metų sukak
tis. Todėl ALTa š. m. spal. 7 d. 
suruošė Washingtone priėmimą 
valdžios ir transliacijų pareigū
nams, Lietuvos atstovybės ir 
pabaltiečių svečiams. Labai 
svarbu, kad lietuviškos trans
liacijos pasiekia Lietuvos lietu
vius.

Š. m. spal. 9 d. ALTos Centro 
V - bos posėdyje dalyvavo: 
pirm. dr. K. Bobelis, T. Blinstru- 
bas, K. Kleiva, V. Mažeika, dr. 
K. Šidlauskas, dr. VI. Šimaitis, 
dr. J. Valaitis, teis. J. Zuris, 
Centro V - bos nariai turėjo pro
gos įsigilinti į šviežius Washing
tono pasitarimo davinius ir ap
sispręsti dėl jų vykdymo.

Š. m. spal. 16 - Į17 d. d. įvyko 
Washingtone visų JAV etninių 
grupių konferencija, sutrauku

m VYSKUPU SINODO IMPAKTAS
Kq nutarė ir ko nenutarė popiežiaus 

patariamasis organas
Reuteris iš Vatikano Miesto 

pranešė, kad popiežius Paulius 
VI savo kalboje pilgrimams Šv. 
Petro aikštėje praeitą sekmadie
nį pasakęs, jog ką tik pasibaigęs 
Pasaulinis Vyskupų Sinodas pa
darys “didelį impaktą” (povei
kį) Romos Katalikų Bažnyčiai 
ir pasauliui. Sinodas pasiekęs 
labai svarbių nutarimų kunigys
tės ir teisingumo klausimais.

Kaip didelis buvo ar bus tas 
“impaktas”, plačiau rišo NYT 
spec, atstovas Romoje antrašte 
“Delegatai apleidžia Vatikano 
Sinodą uepasiekę susitarimo dėl 
jo impakto”.

Nors, popiežius išgyrė trečiąjį 
vyskupū sinodą kaip svarbų įvy
kį, padarysiantį didelį impaktą 
bažnyčiai ir pasauliui, tačiau 
kaip delegatai po vakarykščių 
ceremonijų >pradėjo pakuoti sa
vo krepšiui ir išsivažinėti, liko 
aišku, kad jų tarpe pasiliko di
delis nesusitarimas dėl to, koks 
tas impaktas bus ar turėtų būti.

Vieni (delegatai) atrodė nusi
minę dėl sumišimo, pasireškusio 
debatuojant celibato klausimą, 
kiti jau įmatė neigiamus ženk
lus, kad Katalikų bažnyčia sie
kia inodernesnės valdžios for
mos. “šis sinodas, be abejo, turi 
sau vietą modernioje bažnyčio
je, bet aš nemanau, kad aš tą vie
tą būčiau suradęs”, pasakė 
Sault Ste. Marie vyskupas Kana
doje Alexander Carter.

Pirmieji du sinodai 1967 ir 
1969 metais svarstė tokius rei
kalus kaip bažnyčios politika 
mišrių vedybų klausimais ir ko- 
legiališkumas (pačių vyskupų 
tarpe)šis trečiasis sinodas, tru
kęs 5 savaites, dalyvaujant virš 

si per 500 atstovų. ALTa oficia
liai atstovavo lietuviams, todėl 
ir ALTos delegatai dr. jur. K. 
Šidlauskas ir prof. dr. J. Genys 
konferencijoj reiškėsi aktyviai. 
Dr. K. Šidlausko iniciatyva poli
tinėje rezoliucijoje Lietuvos 
suverenumas išskirtinai pažy
mėtas, gi prof. dr. J. Genys iš
rinktas etninių grupių komiteto 
sekretorium. Apsispręsta, kad 
busimasis fondas galėtų būti 
panaudotas- šeštadieninėms mo
kykloms.

Spalio mėn. pabaiga skirta 
ALTos suvažiavimo pasiruoši
mams. Centro V - ha dirbo su
važiavimo programą sudaryda
ma, bendraraščius išleisdama, 
kvietimus pasiųsdama, techniš
kai vietą paruošdama, apyskai
tas spausdindama, informacijas 
duodama. Todėl bus tikrai ma
lonu matyti ALTos atstovus ir 
svečius suvažiavime, kurie nau
ju žvilgsniu užsimos kovos už
daviniams už savo krašto lais
vę.

Ant. Rag - kas

200 vyskupų, Rytų apeigų patri
archų ir vyrų vienuolynų virši
ninkų, svarstė dvi temas — ku
nigystę ir pasaulio teisingumą.

Svarbiausia tema buvo 
celibatas

Kunigų celibato klausimu si
nodas patvirtino 12 * jo šimtme
čio bažnyčios įstatymą — tradi
cinę sakramentalinę kunigų ro
lę (likti viengungiais), tačiau 
palikdamas pačiam popiežiui 
spręsti ar dideliam reikalui 
esant, įšventinti ir vedusius vy
rus.

Bendrai, kontroversinis dvy
liktojo šimtmečio Tamsiųjų 
Amžių— (nuo 476 metų po Kr. 
iki Renesanso) įstatymas, drau- 
džiąs Romos katalikų kunigams 
vesti pačias iš 202 balsavime da
lyvavusių buvo 168 vyskupų ir 
kardinolų balsais -patvirtintas 
toliau galioti. Tik 10 vyskupų 
balsavo prieš, 21 balsavo už, bet 
su savo pataisomis, ir 3 susilai
kė.

Daugumas delegatų taip pat 
pasisakė prieš kunigų dalyvavi
mą radikalų politikoje. Balsuo
jant pasiūlymą, kad kunigai tu
ri teisę naudotis privačiomis ir 
asmeninėms politinėmis teisė
mis ir gali agituoti už pagrindi
nes žmogaus teises “taikingomis 
ir teisingomis priemonėmis” 
balsavo už 41, prieš. 1.

Teisingumo arba teisybės pa
saulyje tema delegatai skatino 
įsteigti komisiją, kuri išstudi
juotų, ar moterims yra duotos 
tinkamos teisės bažnyčioje, ir 
kritikavo, kad bažnyčia “tūlais 
atvejais” susitapatina mieliau 

[su turčiais negu su beturčiais, 

taip pat pastebėjo, kad atika- 
nas pradeda rodyti pastebėtiną 
atšalimą ekumeniniams ryšiams 
(su kitomis krikščioniškomis 
bažnyčiomis) ir paskatino teisy
bės iečkoti drauge su visų tikėji
mų žmonėmis. Daugelis sinodo 
kalbėtojų tačiau apgailestavo, 
kad delegatai popiežiui nepatei
kė jokių naujų idėjų, tik “jie už- 
gyrė jo politiką” ir patvirtino 
“status quo”.

Mes čia buvome sukviesti tik 
ratifikuoti tai, kas jau buvo nus
pręsta prieš mums čia atvyks
tant”, pastebėjo kun. Van Tes- 
ten, Baltųjų Tėvų ordino virši
ninkas.

Ukrainiečių vyskupai • 
už “laisvą” bažnyčią

George Weller praneša iš Va
tikano, kad Trečiajam Pasaulio 
Vyskupų Sinodui besibaigiant 
penkiolika ukrainiečių vyskupų 
išklausė savo arkivyskupo kar
dinolo Josef Slipyj pareiškimo, 
kur jis pasakė norįs “laisvos 
Ukrainiečių katalikų bažnyčios, 
nepriklausomos nei nuo Rusi
jos, nei nuo. Lenkijos, nei nuo 
Lotynų bažnyčios '(suprask nuo 
Romos Vatikano). “Mes čia su
sirinkome ne į konferenciją”, 
jis pareiškė. “Aš nenoriu to žo
džio girdėti. Mes esame sino
das”. •

Ukrainiečių katalikų vyskupų 
specialus, sinodas nubalsavo 
įsteigti penkių narių nuolatinį 
sinodą, kurs tvarkytų Rytų apei
gų katalikų apeigas visame pa
saulyje. Į nuolatinį sinodą iš
rinkti kard. Slipyj; Winnipego, 
Kanadoje, arkivyskupas- Maksim 
Hermaniuk; Romos arkivysku
pas Ivan Bučko; Philadelfijos 
metropolitas Ambrose Syny- 
šyn, ir Buenos Aires vyskupas 
Andrejus Sepeliak.

Rytų apeigų bažnyčios sinodas 
gali leisti savo įstatymus, prisi
laikant palaidų popiežiui klus
numo rėmų. Konferencija reiš
kia, kad Rytų,.apeigų bažnyčia 
betarpiškai priklauso nuo Ro
mos. Dėl tos sąvokos vyko ašt
rus ginčas tarp visų 16 ukrainie- 
čitt vyskupų ir Yatikano. Popie
žiui'Pauliui tų 16 vyskupų susi
rinkimas nėra- sinodas ir kaip 
Vatikano kalbėtojas Frederico 
Alessandrini pasakė, yra tik 
“vyskupų susirinkimas ir ne 
daugiau”; Vatikanas visais bū
dais nenori prileisti, kad kardi
nolas Slipyj būtų išrinktas pat
riarchu, kad tuo būdu neužrus- 
tinus Maskvos...

Chicagos arkidiocezijos laik
raštis “The New World” rašo 
iš Romos, kad “Daugelis Ukrai
niečių apeigų katalikų nori savo 
bažnyčiai patriarcho, ir kai ku
rie politiškai veiklieji Ukrainos 
tremtiniai tiki, kad patriarcha
tas padėtų apjungti jų 50 mili
jonų tautą prieš Maskvov komu
nistų dominavimą. Tačiau įvy
kusį ukrainiečių vyskupų sinodą 
ar konferenciją šis laikraštis 
pavadino tik mitingu”.

ZIGMAS JONYNAS

GYVENIMO KELIAIS
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Prisipažinau, kad aš parašiau. Paklausė 
manęs ar nenorėčiau perimti girininkiją. 
Sutikau. Rytojaus dieną uždavė padaryti 
su pantometru Paežerių girininko pasodos 
braižinį. Uždavinį atlikau. Paėmė iš ma
nęs braižini ir išvyko į Kauną. Už poros 
dienų gavau Miškų Departamento raštą, 
kuriuo buvau skiriamas Žaliosios girinin
ku.

Persikėliau gyventi į tėviškę. Ji buvo 
girininkijos rajone. Tuo metu etatuose nu
matytas girininkijos sodybos čia nebuvo. 
Vėliau beparceliuodami dvarus, atrėžė so
dybai 10 ha žemės Pracapolės dvaro centre. 
Po kelerių metų tarnybos pašaukė į Dotnu
vos miškų akademiją papildyti teoretinių 
žinių miškininkystės moksluose. Išklausiau 
reikalingą kursą ir išlaikiau egzaminus. Pa
kėlė į pirmos eilės girininkus. Girininko 
darbą dirbau iki 1930 metų.

Dar 1922 m. sausio mėn. 22 d. vedžiau. 
Kartu su žmona valdėme 40 ha ūki. 1930 m. C.
išnuomavau 167 ha žemės Putinų viensėdy
je, buvusią Liestnistvos dvaro centre. Pri- 
žiūrėjom virš 200 ha žemės du ūkius. Iš gi

rininkijos tarnybos pasiliuosavau. Užsiimi
nėjau visokiais pašaliniais darbais.

Buvau nupirkęs kelis sudegintus mūri
nius trobesius tame pat Liestnistvos dvare. 
Jų plytas pardaviau žvirgždaičių pieno per
dirbimo bendrovei garinei pieninei statyti. 
Trobesių pamatų akmenis iškasiau ir Kau
no varžytinėse apsiėmiau pristatyti akmens 
skaldą NaumisČio — šakių plentui taisyti. 
Pristačiau 300 kb. metrų po 72 litus kiekvie
ną. Šias varžytines laimėjau prieš mano 
Varžovą žinomą Lietuvoje plentų statytoją 
Urboną.

Susitarėme trvs ūkininkai — Jonas 
Stankūnas, Jonas Česnius ir aš, supirki- 
nėjome iš ūkininkų sėmenis ir vagonais 
siųsdavome parduoti į Karaliaučiaus bir
žą, Vokietijoje. Visi mano “bizniai” ir 
darbai ūkiuose leido remti brolius, sie
kiančius mokslo. Ypatingai teko paremti 
Vytautą Kazimierą, kurio dailės meno 
studijoms Paryžiuje reikėjo siuntinėti po 
300 litų kiekvieną mėnesį... Vien iš že
mės ūkio būtų buvę sunkoka šitokias išlai
das pakelti.

Priklausiau įvairioms ūkininkų orga
nizacijoms: žvirgždaičių pieno perdirbi
mo b-vei. vartojamų ir kredito kooperati
nėm organizacijoms, ūkininkų draugi
joms ir t. t. Teko dėl šios veiklos ir me
džiaginiai nukentėti, ypač prisiėmęs atsa

komybę už jų veiklą, operacijas ir garan
tavęs turtu arba draugiškais vekseliais... 
Kai bendrovė bankrutuodavo, tai reikėda
vo asmeniškai kartu su kitais ūkininkais 
jų skolas mokėti. Buvau profesinės ūki
ninkų organizacijos “Ūkininkų Vienybė” 
šakių apskr pirmininkas. Ūkininkų me
džiaginės krizės metais vadovavau ūki
ninkų delegacijoms ir kartu su kitais lan
kiausi pas prezidentą A. Smetoną ir Minis
trą pirmininką J, Tubelį. Ieškojome pa
galbos ūkininkų varguose. Suvalkiečių 
ūkininkų streiku metais buvau tardomas 
šakių apskr. viršininko ir kriminalinės po
licijos. šį streiką aš aktyviai rėmiau. 
Administraciniu būdu nebuvau baustas. 
Kiti ūkininkai buvo baudžiami. Jų tarpe 
buvo nubaustas ir mano brolis Juozas, ku
ris atsėdėjo Marijampolės kalėjime 4 mė
nesius. Iš karto buvo kalinamas Pravė- 
niškėse kartu su penkiolikai metų nubaus
tais kriminaliniais nusikaltėliais. Tik kai 
pasiunčiau protesto laišką Teisingumo mi
nistrui Stasiui šilingui, brolis Juozas iš 
Pravėniškių buvo perkeltas j Marijampo
lės kalėjimą. Įš Čia įis.po 4 mėnesių iki šiol 
mums nežinomo asmens pasitarnavimu 
buvo paleistas, pasodintas i automobilį, 
nuvežtas į Marijampolės Penčylos resto
raną, nežinia kieno, bet ne ūkininkų or
ganizacijos lėšomis, pavaišintas, nuvež

tas į jo ūkį ir paleistas... Automobilis iš 
kiemo dingo taip pat greitai, kaip ir buvo 
atvažiavęs...

Kai tautininkai uždarė visas politines 
partijas bei organizacijas, o paliko lais
vai veikti tik valdžios proteguotus tautiniu 
kų s-gos padalinius, policijos pareigūnai 
atvyko į mano ūkį ir atėmė “Ūkininku vie
nybės” apskrities vėliavą ir uždraudė 
mums veikti... Po to savo ūkyje radau 
pėdsakus, kad naktimis mane kažin kas 
seka. Išklausinėjau šaulius, kurių tarny
ba priklausė ir nuo mano pritarimo. Su
žinojau, kad naktimis mano ūkį saugoja 
du šauliai... Marijampolės “Suvalkiety
je” rašinėjau apie ūkininkų judėjimą ir 
jų susirinkimų nutarimus. Vietos karo ko
mendantas laikrštį uždarė.

KELIAS Į VAKARUS

1944 m. liepos mėn. 1 d. apleidome Lie
tuvą. Sukrovėin reikalingiausius daiktus j 
du vežimus, pakinkėm gerus bei jaunus 
arklius ir pervažiavom Lietuvos — Vokie-> 
tijos sieną. Vokietijoje išgyvenome arti 
penkerių metų. Vienerius metus buvome 
Rytprūsių dvare “Moorhof”, kuris buvo 
arti Gumbinės prie Nauburgo miestelio. 
Savininkas graf von Hessler čia valdė 3000 
vokiškų margų žemės. Gyvenimas buvo 
neblogiausias, bet pavojingas. Iš rytų arti

nosi rusai..._ Ketverius metus praleidome 
Hanau (Main) lietuvių tremtinių stovyk
loje. Šis gyvenimas daugelio smulkiai ap
rašytas.

1949 m. balandžio mėn. 27 d. išlipom 
New Yorko uoste aš, žmona ir duktė Ra
selė. Atsidūrėme nežinioje. Man buvo 59 
metai, žmonai — 54 ir Raselei vos 12 me
tų. Ir čia neprapuolėme'. Susitvarkėme ir 
įsikūrėme. • ,

Gyvenimas Amerikoje vaikams ir arti
miesiems žinomas. Jiems skirti mažiau 
žinomi mano gyvenimo prisiminimai, šią 
“išpažintį” atlikau sulaukęs 79 metų am
žiaus, kada prasidėjo mano sveikatos vi
sokį negalavimai. Kas gali žinoti, kada 
reikės paklusti griežtam gamtos įstatymui 
visiems žemės tvariniams — “Kas turi 
pradžią, turės ir pabaigą'...

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“NAUJIENAS” 

Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofhę 
R«ud.

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

ĮSPŪDŽIAI Iš RAŠYTOJAMS FAGEnBIiAKADEMIJOS J

PRospect 8-3229
WAlbrook 5-5076

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA (R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sc. Pulaski Rd. (Crawford

Madical Building). T«L LU 5-6446* 
Priima ligonius pagal su-sitarim^ 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospecf 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

tiktai antradieniais ir penktadieniais
Trečiad, ir sekmad, ofisas uždarytas

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WĄ 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštai uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

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 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st 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. 
T*U 9254296

Valandos- 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ lipęs 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71»t STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. teleC. Glb*on 8-6195

Priima ligonlag pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef- GI &€195

_ p. Šileikis, o. p.
4q orthoredas-protezistas
V* Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

dažai. Speciali papalba lco|omt 
' (Arch Supports) ir L L

V*L: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
1450 Wa«t 63rd St., Chicapo, III. <0629 

Talaf.: PRosp*ct 6-5084

1971 m. lapkričio 7 d. Det
roito Lietuvių Namuose Detroi
to Lietuvių Kultūros Klubas su
rengė rašytojams pagerbti aka
demiją, sutraukusią porą šimtų 
klausytojų. Programa susidėjo 
iš akademinės ir literatūrinės 
dalies.

Akademiją atidarė DLKK pir
mininkas Antanas Musteikis, 
primindamas rašytojų ypatin
gą įnašą į Lietuvos laisvės ko
vas. Sekantis kalbėtojas, JAV

Volertas, paskirstė literatūrų į 
dvi kryptis: didaktinę arba ge
rąją ir blogąją. -Pas lietuvius 
geriausi rašytojai yra didakti
kai bei moralistai, o blogieji (gal 
būt, Volertas omenyje turėjo ne- 
didaktikus) greitai prigeria sa
vo sukeltose balelėse. Kad lite
ratūra yra pirmučiausia menas 
ir asmeniškai nieko bendro ne
turi su jokia ideologija ar mo
ralės sistema Volertui nebuvo ži
noma ir iš karto paliko blogą, 
skonj. Beje, paskaitininkas Sta
sys Santvaras buvęs pirmutinis 
išeiviškos Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkas (1946— 
1950), susidariusią nemalonią 
padėtį atitaisė savo plačiu pano- 
ramišku žvilgsniu į literatūrą 
bendrai, lietuvių literatūrą at
skirai ir išeivių'lietuvių litera
tūrą problematiškai. Laisvame

pasaulyje išeiviai lietuviai rašy
tojai ne vien tik tęsią nevaržo
mos kūrybos tradiciją, bet kar
tais net pasiekia meninių aukš
tumų. Santvaras pasigedo išei
vių tarpe objektyvios literatū
ros kritikos.

“Mes patys rašom ir patys ta- 
šom”, — sakė Santvaras. Lie
tuvoje iki Stalino mirties lite
ratūra merdėjo nelaisvės pan
čiuose. šiandien jau laisvesnė 
atmosfera, tačiau vis vien rei
kalaujama iš rašytojo būti dva
sios inžinierium — propagandis
tu. Vis dėlto Lietuvoje išsivys
tė dalykiška literatūrinė kriti
ka, ko Čia taip trūksta laisva
me pasaulyje. Vieną dieną abi 
literatūros suplauks į vieną ga
lingą upę.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
dabartinis pirmininkas Tėvas 
Leonardas Andriekus labai nuo
širdžiai ir atvirai nupasakojo iš
eivio rašytojo kūrybos sąlygas: 
jis jų neturi, bet, pasak Alfon
so Nykos-Niliūno, prikelia am
žinybę. Andriėkaus supratimas 
apie meną skaidrus ir uždegan
tis: lietuvis rašytojas gyvas ne 
per savo neišpirktas knygas, trū- 
nyjančias spaustuvių rūsiuose, 
bet per savo sukurtas menines

krikščionybė nėra tik vilkas avi
nėlio kailyje. Neabejotina, jog 
Vytautas Alantas priklauso gan 
reikšmingai dvidešimtojo šimt- 
nteČio menininkų grupei, besi
stengiančiai išryškinti tautų pra
eitį ir jų savaimingumą. Skaity
ta ištrauka vaizdinga. Tačiau 
nelaimė romanų rašytojui pasi
rodyti kartu su poetais. Poetas 
esmėje yra viešas dainius, o ra-

-1A 44 a _ telo suranda kontaktą su 
skaitytoju tik vienatvėje.

Amerikos lietuvė rašytoja Ma
rija Sims paskaitė 4 eilėraščius. 
Ji yra poetė iš Dievo dovanos, 
kartais pasiekianti grynos lyri
kos ribas. Jos poezija tinkan
ti dainuoti, ir nenuostabu, jog 
lietuviai kompozitoriai kuria 
muziką pagal jos eilėraščius.

Pasibaigus programai įvyko 
vaišės gretimoje salėje.

Saulius šimoliūnas

(PUTRAMENTAS) 
linksmumo arba liūdesio valandoj 
gražiausios gėlės ir vainikai antkf> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

roRSTHB

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS !

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834
- - - --.....-...............

GRADiNSKAS
AM-FM RADIJAS 

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

PERKRAUSTYMAI

Lcidimci — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Apdraustas parkraustymas 
ii ivairiv atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

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

Tek HEmlock 4-2413 
7IJ9 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL. 60629

0 IN YOUB KANU

Ruošiama prof. St. Kairio raštų knyga 
Pageidaujama talka jo raštams, laiškams surinkti 
Jau prieš porą metų Lietu

vių Darbiečių Grupė D. Brita
nijoje ėmėsi uždavinio surink
ti prof. Stepono Kairio 1945 — 
1964 m. laikotarpio knygas ir 
brošiūras, rankraščius, laiš
kus, fotografijas.

Raštus norima surinkti pir
miausia jo išeivijos meto spaus 
dinių pilniausiai bibliografi
jai sudaryti. Be to, ruošiamo
joje knygoje būtų atspausdin
ti svarbesnieji jo raštai ištisai, 
o kai kurių įdomesnės ištrau
kos. Laiškai sudarytų atskirą

ramai paminėti šį Lietuvai 
nusipelniusį vyrą — siųskite 
mums šiuo adresu:

R. Baublys,
55, Ringmer Avenue, 
London SW6 5LP, 
Gr. Britain.

Londonas, 
1971 m. Spalis.

Veda Richard Daley Jr.
Chicagos meras Richard Da

ley neužilgo vėl turės vestu
ves. Jo šeimoje ateinantį pa
vasarį veda jo vyriausias sū
nus Richard Daley Jr. Jis su-

skirą knygą.
Per tuos dvejetą metų jau 

nemaža kas atlikta: jau su-|sižiedavo su Pittsburgo biznie- 
rinkta jo parašytosios knygos,

vertybes, kurios yra amžinos. Lie politinės brošiūros, komplek-
tuvių visuomenė rašytojais ne- tai tų žurnalų, kuriuos jis re- 
sidomi, nesirūpina iš ko jie pra-1 dagavo ar kuriuose pastoviai 
gyvena ir ar jiems nereikia pa-! bendradarbiavo. Nemaža tu- 
ramos. Pasidžiaugė DLKK ini- rimą iškarpų iš Vokietijoje ar 
ciatyva surengti tokio pobūdžio!JAV ėjusių laikraščių su jo 
įvykį, suartinantį rašytoją su straipsniais. Surinkta apie 300 
publika, vildamasis, jog tai bus j0 rašytų laiškų, 
paskatinimas ir kitoms koloni-- 
joms.

Vytautas Volertas įteikė JAV 
LB pagarbos aktą- Lietuvių Ra
šytojų Draugijai per Tėvą An- 
driekų. Pats faktas yra džiugus 
reiškinys, bet įrašyti žodžiai bu
vo tiek pat blankūs ir dvireikš- 
miai ar visiškai bereikšmiai 
kaip ir ankstyvesnė Volerto kal
ba. Iš bendruomenininkų pusės 
deramą rimtį sugrąžino PLB vi
cepirmininkas dr. Alg. Nasvy- 
tis,. pažymėdamas, lietuvių lite
ratūros reikšmę tautiniam są
moningumui. Invokaciją sukal
bėjo kun. Kazimieras Simaitis, 
programą pavedė Stefanija 
Kaunelienė, garbės prezidiumą 
sudarė vyskupas Vincentas Briz_ 
gys, kun. Kazimieras Simaitis, 
Vytautas Volertas, dr. Alg. Nas- 
vytis, Antanas Musteikis, šaulių 
Sąjungos pirmininkas Vincas Ta
mošiūnas, Vilniečių Sąjungos 
pirmininkas Kazys Veikutis, 
Ateitininku Federacijos vadas 
dr. Justinas Pikūnas ir rašyto
jai Tėvas dr. Leonardas And
riekus, Stasys Santvaras, Vy
tautas Alantas ir Marija Sims.

Antroje dalyje savo kūrybą 
skaitė prezidiume dalyvavę ra
šytojai. Iš vyresnės kartos ra
šytojų savo kūrybą įspūdingiau
siai skaito Stasys Santvaras ir 
Antanas Gustaitis, kurie, beje, 
kartu yra ir teatro žmonės. San
tvara sudėtingi įvaizdžiai jo 
sklandaus ir ekspresyvaus skai
tymo dėka surado kelią į klau
sytojus ir salė buvo užburta. Įs
pūdį darė Santvara tematikos 
įvairumas — nuo patriotikos ir 
satyros iki meilės intymumo. 
Nors amžiumi Santvaras pri
klauso vyresnių rašytojų kartai, 
bet savo kūryba jis yra jaunas 
ir gaivalingas’.

Leonardas Andriekus didžiam 
džiaugsmui yra praradęs savo 
skaityme nedrąsumą, šiandien 
jo skaitymas pilnas išgyvenimo, 
o jo poezija teigiamai gilėja in
telektualinėje plotmėje. Jis yra 
brolis su Alfonsu Nyka-Niliūnu 
ir jo eilėraštis apie drugelį gin
tare, idėjiniai jungiantis užda
rymą ir išsiveržimą, yra nema
rus lietuvių literatūroje. Beje, 
tik intelektualinė poezija suran
da išeivijoje vidinę šilumą bran
džiai kūrybai ir iš Andriekatis 
dar daug lauktina ateityje.

Detroitietis rašytojas Vytau
tas Alantas paskaitė ištrauką iš 
rašomo romano “Šventaragis” 
apie Mindaugo laikus, šįkart apie

Iš viso jau 
pasisekė sukaupti daugiau 
kaip tris tūkstančius su S. Kai
rio asmeniu ir jo veikla susi
jusių archyvinių vienetų.

Tačiau dar esama ir spragų. 
Surinktieji laiškai yra dau
giausia iš 1945 — 1952 m., kol 
S. Kairys gyveno Vokietijoje, 
bet maža tepasisekė gauti to
kių, kuriuųos jis yra rašęs-vė
lesniu metu, kai jau buvo Įsi
kūręs JAV. Esama šiek tiek 
sunkumų nustatyti, kurie straip 
sniai yra rašyti; S. Kairio dar 
Vokietijoje leistuose “Ateities 
Keliu”, “Jaunajame Socialde
mokrate” ir “Bendrame Dar
be”. Ano meto Įpročiu, beveik 
visi straipsniai buvo spausdi
nami be parašų. Buvusieji šių 
leidinių spausdintojai, S. Kai
rio jaunieji bendraminčiai — 
kaminskiečiai, prašomi padė
ti išaiškinti, kurie tuose leidi
niuose išspausdinti straipsniai 
yra S. Kairio. O ir apskritai 
užsimotajam darbui baigti esa
me reikalingi visuomeninės 
talkos, dėl to prašome organi
zacijas, laikraščių redakcijas 
ir pavienius asmenis, kas tik 
turi savo žinioje su S. Kairio 
asmeniu ar veikla susijusios 
medžiagos, atsiųsti mums. Ori
ginalai, jei pageidaujama, bus 
grąžinti, o už kopijų pagami
nimą susitarę apmokėsime.
Kiekvieni metai siaurina tal

kininkų ratą. Dėl to būkite 
malonūs — peržiūrėkite laiš
kų ryšulėlius, pageltusius laik
raščių komplektus, albumuose 
sudėtąsias fotografijas. Radę 
ką tinkama — padėkite pride-

riaus dukra Margaret Corbett, 
kuri pati jau yra biznyje ir 
Chicagoje atstovauja vienai 
biznio mašinų kompanijai. Ri
chardas yra partneris Daley, 
Reilly & Daley firmoje. Jis yra 
pirmasis iš septynių Daley 
vaikų ir ketvirtasis, sukurian
tis šeimą.

Norint parašyti istoriją 
reikia pačiam pergyventi
Paryžiuje teisiamas už ban

ko apiplėšimą Jean Bruch aiš
kinosi teisėjui dalyvavęs su 
plėšikais banko plėšime ne 
kaip plėšikas., o kaip rašyto
jas, norėdamas parašyti nove
lę apie plėšikavimus.

Scenos veikalų rašytojas
— Tamsta rašinėji teatrui?
— Kaipgi, jau turėjau kelio

lika premjerų.
— Kodėl premjerų?
— Nes kiekvienas mano vei

kalas buvo tik vieną kartą vai
dinamas.

SusirinkimŲ ir parengimu

PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviy Našliy, Našliu
ke ų ir Pavieniu Draugiško klubo susi
rinkimas įvyks lapkričio mėn. 12 d., 
penktadieni, Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Valdyba prašo visus na
rius ir nares gausiai dalyvauti, nes 
yra daug reikalu aptarti. Po susirinki
mo įvyks vaišės ir muzika šokėjams.

K Urbelis

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros Klubo linksmas parengimas ir šo
kiai ivyks sekmadieni, lapkričio 14 d. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St 
Pradžia 4 vai. popiet, šokiams gros 
geras Tony Valiūno orkestras. Bus 
skaniu valgių. įvairių gėrimų ir gra
žių dovanų. Valdyba ir komisija kvie
čia visus narius ir svečius atsilankyti 
ir linksmai laiką praleisti su joniškie
čiais. XL Kalys

— Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos Chicagos Skyriaus eilinis narių 
susirinkimas Įvyks 1971 m. lapkričio 
mėn. 14 dieną, sekmadieni, 3 vai. p. p. 
Jaunimo Centre, klasėje Nr. 203.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BKL0ZA1
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

PETKŲ
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
J,- 2533 W. 71st Street
n Telef.: GRovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-210S-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublie 7-8601

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 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
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS |
1 1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003—————--------------------------

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 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 I
South Holland, Illinois
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Lapkričio 6 d. Alvudo paskaitų vakaras
Berods, prieš vakaro pro

gramų, vienų valandų anks
čiau susirinkusi Alvudo valdy
ba su grupele prijaučiančiųjų 
atliko pasitarimų posėdį.

Sekretorė Al. Rūgytė per
skaitė paskutiniojo posėdžio

vienų šimtų žmonių, gi į Alvu
do Kūčias visuomet susirink
davo virš dviejų šimtų svečių. 
Be to, nėra rūbinės ir kitų pa
togumų. Jais naudojasi didžio
ji salė, kuri visada yra užimta 
amerikietiškos publikos. Mums

gausią publiką, kuri paskaitai 
užsibaigus teikė daug klausi
mų. Visi buvo dėkingi už aiš
kius atsakymus.

Po jo kalbėjo klinikinės 
psichologijos profesorius dr 
Albinas Liaugminas. Jis lietė 
dvasinę žmogaus pusę, kuri 
taip pat kaip ir kūnas negaluo-

iir vienas užpuolikų išsitraukei 
revolveri. Susukau "Nešauki
te, nešaukite, tai mano vai
kai!” Vienas iš jų šovė į James. 
Michael stovėjo rankas ant sa
vo galvos užsidėjęs. Vienas 
banditas garsiai perspėjo “Ana 
stovi Mrs. Jeter!’’ ir visa dešini 
ties paauglių gauja leidosi bėg-

HfcLP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

SHIPPING HELP
GOOD PAY & BENEFITS FOR 

PERMANENT MEN.
APPLY IN PERSON

ACME - WILEY CORP.
2480 Greenleaf, Elk Grove Village

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

protokolą, su kurio paragra
fais sutikta. Pirmininkė Zuza
na Girdvainytė trumpai per- 

’žvelgė paskutiniųjų trijų mė
nesių darbuotę, ypač Alvudo 
vicepirmininko techniniams 
reikalams dr. J. Aodmavičiaus 
su talkininkais atliktus senojo 
namo remonto darbus. Taip 
pat ir šeimininkių M. Bosienės,, 
Elzbietos Kleizienės, M. Got- 
ceitienės, O. Vitkauskienės ir 
kt. be atvangos visą vasarą dir- 
ibusių ruošiant maistą savait
galių vakarojimams ir kit. Be 
to, pranešė, kiek šiais metais 
jyra iš geradarių surinkta au- 
Jcų. Kasininkas Stasys Luko
ševičius pranešė, kiek pinigų 
surinkta už maistą iš užkandi
nės.

Liesdama kitus Alvudo veik
los reikalus, pirmininkė pa
stebėjo, kad tradicinei Kūčių 
vakarienei, ruošiamai visuo
menei, pavėluota užsiprašyti
salę. Mat, kai kurios kitos or- šė visų minutei 
zganizacijos ėmė ruošti viešas 
Kūčias, 
hiybė, 
House 
Kedzie gatvių.
I I tai

anoji netinka. • Į ja silpnumais, kai kada serga
Po to dr. Adomavičius pa- ir kenčia. Bet j>avo esmėje ji 

reiškė: Alvudui negavus tin-ivra daug galinti. Kurie iš mo
kamų patalpų, šiais metais žumės per tinkamą auklėjimų 
Kūčios nebus rengiamos. ir gerą aplinkų gauna sveikų 

tie moka ją

asmenybėmis, dar ir 
Į Įžymybėmis, bei taip vadina- 

pasveiki- inais dvasios galiūnais. Pro

ti. Visa dešimtis suimti; iš jų 
du septyniolikamečiai, vienas 
šešiolikametis ir 7 jaunikliai. 
Sukonfiskuoti trys šautuvai ir 
du revolveriai.

Bandė nuo gaujos pabėgti

Michaelis pasakojo policijai, 
kaip jis su broliu James lapkr. 
2 d. pusiau ketvirtą popiet 73th

HELP WANTED — FEMALE 
Dorbininkiy Reikia

DEPENDABLE VOMAN wanted to 
aid Disable American Veteran. Pri
vate room & bath, plus salary. Pre
vious nursing exp. helpful but not 
necessary. Excellent home, good op

portunity to travel. 
Some English necessary.

MOUNT PROSPECT 
259-5965

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSJM0KĖJLMAIS,

DĖL YEŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prezidentai

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

Šitą nutarimą girdėjo neina- dvasinį pagrindą, 
ža dalis jau atsilankiusių lie- valingai išugdyti ir tampa kil- 
tuvių i paskaitas. Tuo ir buvo|niomis 
užbaigtas valdybos posėdis.

Pirmininkė Z. G.
nusi susirinkusius, prisiminė 
lapkričio mėnesi kaip tradici
ni mirusiųjų vėlių pagerbimo 
laiką. Pati gamta, esą, žilo
je senovėje nuteikdavusi lietu
vius apeigoms pabendrauti su 
mirusiaisiais. Todėl ir visa 
Lietuva yra nusieta milžinka
piais. Ir krikščionybei atėjus 
lietuviai šventė ir tebešvenčia 
vėlines. Prakalbos eigoje pir
mininkė pasiekė ir mūsų lai
kų žuvusius partizanus ir ki
tus nežmoniškumo aukas, ku
rių kapai yra išmėtyti visame 
pasaulyje. Juos pagerbti pra- 

atsistojus su-

legentas A. L. taip pat sušilau- il- state gatviM kampe išlipo iš 
r atšaki- autobuso ir prie jų priėjo ke

turi paaugliai; jiedu leidosi 
i - bėgti namo, bet tie keturi juos buvo vi- • , •i vijosi ir prie pat jų namų iš ki

tos gatvės pusės atbėgo dar še
ši gaujos nariai ir apsupę bro
lius pradėjo mušti, bausdami 
kam nesideda Į gaują...

Gyvendami Taylor Homes 13 
aukšte 
turėję 
ję eiti

kr daug paklausimu 
nėjo į klausinius.

Paskutinė paskaita 
(lauš ligų gydytojo 
Adomavičiaus.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Esanti tik viena gali- 
išsinuomoti salę Field 

pastate prie 67-tos ir

dr. Adomavičius atsilie
pė, jog patalpa Kūčioms apsi
rūpinti nepavėluota, bet jau 
prieš metus užprašyta Įprasto
je vietoje buvo Alvudui atsa
kyta. Prašė ūkio vedėją Klei
zą pasisakyti, dėl pirmininkės 
paminėtos Field House salės.

Ant. Kleiza pasakė, jog ten 
salikė nėra didelė, talpina vos

xXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DĖMESIO!

Porčiai — Garažai su durim — 
Priestatai.

Beismantu Įrengimai ir kiti Įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 

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

TEL. ■ a82-7o9a

sikaupti.
Prakalbą baigė graudžiu pri

siminimu mūsų dienų dar gy
vo herojaus Simo Kudirkos, 
kurio metinės bus pagarbiai 
paminėtos visame laisvame 
pasaulyje šio 
goję.

Šitą prisiminimą dr. J. Ado
mavičius pagerbė per mikro
foną perdavęs vienos senos 
Amerikos gyventojos, 74 metų 
Onos Šatmanienės (ji, berods, 
yra neregė) Simo 
garbei sukurtus eilėraščius. 
Kartu pristatė ir čia pal publi
koje buvusią autorę.

Toliau sekė mediciniškoji 
programos dalis. Kalbėjo odos 
ligų -specialistas dr. Kastytis 
Jučas. Savo teiginius jis pa
vaizdavo skaidrėmis viršum 
moksleivių špižinės lentos iš
tiestoje baltoje drobėje.

Plačiai ir išsamiai supažin
dindamas su Įvairiomis odos 
ligomis, jis labai sudomino

dr. Jono 
Jis supažindi

no su žmogaus kūne labai svar 
biu aparatu — maistą virški
nančiu skandžiu, ligoje išsa
mioje kalboje dėstė skrandžio 
sudėtingą darbą, jo mažą ir 
perdideli rūgštingumą bei to 
priežastis ir kitokias susidariu
sias kombinacijas ne vien tik 
dėl netinkamo maitinimosi, 
bet ir dėl nervuotumo bei 
emocijų netvarkos. Kaip to 
viso išvengti, kaip elgtis su 
maistu, kad neapsunkinti ir 
neerzinti skrandžio.

FOR SALE LOUNGĘ, HALL, KIT
CHEN. 5 room rear apartment. 

5961 W. GRAND AVE. 
(Corner Grand & Austin Ave).

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

per dvejus metus jie ne
ramybės ir vaikai bijo- 
Į mokyklą, žaisti lau- 
koridoriuose ir keltis

elevatoriais.
“Tai yra kažkas, ko aš nega

liu suprasti — žudyti savus žmo
nes”, stebėjosi tėvas Jeter.

Jo paskaita buvo tiek plačiai 
išgvildenta ir smulkiai aptarta, 

; nebeliko vietos klausi
niams. Gausiu plojimu publi
ka padėkojo daktarui.

Į ši kultūrini vakarojimą su
sirinko netikėtai daug žmo
nių. Ne tik kad nebeliko vie
tos kėdėms pristatyti, bet — 

Kudirkospa^a — ne v*s* Savo atsisėsti.
Gal ilgainiui 203 kambarys Jau
nimo Centre Alvudui pasida
rys per mažas. Už gausų sve
čių atsilankymą Alvudas nuo
širdžiai dėkoja.

Kitas kultūrinis Alvudo 
karas bus suruoštas ten 
gruodžio mėnesio pirmąjį 
tadieni. O. Algminienė

mėnesio pabai- 1°^

VETERANŲ DIENA

Illinojaus veteranų sąjunga 
kreipėsi i savo valstijos kongres- 
manus, prašydama, kad Vetera
nų Diena būtų grąžinta atgal į 
lapkričio 11 d. Ta diena buvusi 
atkelta į spalio 25 d. tuo išroka- 
vimu, kad padarius dar vieną 
ilgą trijų dienų savaitgali, visiš
kai “neatsižvelgiant Į tuos, ku
rie kovojo ir mirė”.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairią prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9205

- ............................ - L '

------- ■ U  -    ' 1 1  ...................................................... I".................... ------------ Will'III. ■■ I"'

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

.—_----------------------------------------------------------------------------------—---------------------- - ■ -—»■  ......................................................................................................................................
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AFRO — AMERIKA

Džiunglės Chicagos gatvėse

Motina pro langą matė, 
kaip paauglių gauja mušė jos 
vaikus ir viena nušovė.

Jame Jeter, 19 metų amžiaus, 
iš 7306 So. Princeton Ave., už 
atsisakymą dėtis i gaują lapkri
čio 2 d. buvo peršautas ir po 
savaitės mirė; jo brolis ^licael 
17, metų buvo primuštas. Jete- 
rių šeima prieš puse metų čia 
atsikėlė iš Robert Taylor Ho
mes dangoraižių, 5326 S. Sta
te Street, kur nebegalėjo gy
venti dėl paauglių gaujų siau
timo. Tėvai Howard ir Berni
ce Jeter turi dar 13 vaikį.

“Aš sėdėjau ant sofos 
išgirdau lauke triukšmą'
šakojo nužudytojo James mo
tina. “Kažkas kažką muša”, 
pamaniau ir pro langą pama
čiau,

atvyks- 
gausių 
Ameri- 
jauni-

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centro Valdyba savo posėdyje 
š. m. lapkričio 4 d. peržiūrėjo 
ALTos suvažiavimo. Įvykstančio 
š. m. lapkričio 13—14 dienomis 
Chicagoje programą ir pasiruo
šimą. Programa, yra išsiuntinė
ta spaudai. Laukiama 
tant i suvažiavimą 
ALTos atstovu iš visos 
kos, ideologinių grupių.
mo ir moterų organizacijų. 
ALTas plačiai lietuvių visuome
nę apjungia. Nesenai spaudoje 
buvo žinutė, kad Į Chicagą buvo 
atvykęs JAV Liet. B-nės pirm. 
V. Volertas ir kad turėjo tikslą 
pasimatyti su bendruomeninin- 
kais ir su ALTo vadovybe. In
formuojame, kad ALTos Centro 
V-ba negavo jokio pranešimo 
apie pirmininko atvykimą, gi ir 
atvykęs pirmininkas nesikreipė 
i ALTos Centro Valdyba. Kl.

— Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos Centro Komite
tas, vadovaujamas Mečio Mac
kevičiaus, praeitą savaitę posė
džiavo Chicagoje, E. Boreišos 
namuose. Išrinkti trys delega
tai Į gruodžio 4—5 dienomis 
Detroite vykstantį VLIKo sei
mą. būtent. M. Mackevičius ir 
E. Boreiša iš Chicagos ir dr. K.

kad muša mano vaikus Karvelis iš Detroito. Centro ko-

kai 
pa-

mitetas priėmė dr. V. Sruogie
nės atsistatydinimą iš C. K. na
rio pareigų ir jos vietoje kopta- 
vo teisininką V. Daiinkevičių, 
neseniai išrinktą Chicagos sky
riaus pirmininku.

— G. J. Lazauskas, uolus eilės 
lietuviškųjų organizacijų veikė
jas, buvęs ilgametis Sėjos ir da
bartinis Technikos Žodžio re
daktorius, šiuo metu dirbąs pra
monės inžinierium Wilsono 
sportinių reikmenų Įmonėje, yra 
pakviestas ir dirba Industrial 
Management žurnalo redakto
rium., ŠĮ žurnalą leidžia Indus
trial Management Society.

— Prof. Juozas Žilevičius, 
Lietuvių Muzikologijos archyvo 
direktorius, ilgą laiką dirbo, at
rinkdamas archyve esančias Įvai
rių Lietuvos vietų būdingas lie
tuviškų vestuvių apeigas, dai
nas, papročius ir muziką, taip 
pat panaudojo “Kupiškėnų ves
tuvių” 3 vai. ilgio Įrekorduotą 
juostą. Šiuose darbuose profe
soriui talkininkavo “Grandies” 
ansamblio vadovė Irena Smie- 
liauskienė ir Muzikologijos ar
chyvo darbuotojas Jonas Naru- 
kynas. Lietuvių tautinių šokių 
grupė “Grandis” intensyviu dar
bu ir nuolatinių tobulėjimu, taip 
pat rėmėjų, tėvų ir vadovybės 
bendromis pastangomis, išaugo 
Į tautini ansambli ir sekančių 
metų sausio 29 d. stato Lietu
viškas vestuves. Veikale pasi
reikš to ansamblio šokiu, dainų J 
liaudies instrumentų orkestro 
bei vaidybos vienetai. V

'— Poetės Juozės Augustaity- 
tės - Vaičiūnienės naujausios po
ezijos knygos “Rūpestis” prista
tymas visuomenei Įvyks lapkri
čio 14 d. 3 vai. popiet Draugo 
patalpose, 4545 W. 63rd St.

-*• Lietuviu Tautiniai Namai 
(6422 So. Kedzie Ave., Chicago- 
je, tel. 778-9878) maloniai pra
neša visų žiniai, kad LTN pasto
gės patalpos atdaros vakarais: 
darbo dienomis nuo 5:30 vai. 
p. p. ir sekmadieniais nuo 12 vai. 
j. j. ir sekmadieniais nuo 12 vai. 
dienos.

Norintieji dėl patalpų tartis 
kitu laiku, prašomi kreiptis j 
Bronių Kasakaitį, tel. 778,7707.

(Pr).

Naujienų bankete susitiko seni draugai, aktoriai: Zita Kevalaitytė - Visockienė ir Vitalis Žukaus
kas, atvykęs iš New Yorko išpildyti programos. Kairėje abiejų aktorių B. Pužauskienė, o dešinė

je — O. Gradinskienė.
, Foto P. Maletos

, SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

LAIKRODŽIAl IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek: REpublic 7-1941

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo
tas. 3 auto mūro garažas. Naujas v 
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.

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

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

’ 9 KAMBARIŲ 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 irv<4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High, 
— $42.700.

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

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

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

TEL. _ 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

2 PO 4 MGRINIa, sxiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke.

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

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren 
gimais. Judri vieta.

butai

Mar-

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis
3208’/2 W. 95th St. ■

GA 4-8654

..436-7878

State Farm Fire and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

PAIEŠKOMAS
ANTANAS BARTASEVIČIUS

kilęs iš Lietuvos, Utenos aps., 
Kuktiškių vis., Vidžiūnu kaime. 
Lietuvoje ilgesnius metus jis yra 
gyvenęs ir dirbęs Utenos vis., 
Dičiūnų dvare pas Gylius, ir 
Daugailių vis., Narvydžių kaime 
pas Justiną Bartasevičių.

Amerikon jis galėjo išvažiuoti 
1910-13 metais. Kuri laiką buvo 
gyvenęs Mahanojuje, o vėliau 
Chicagoje ir Detroite, Mich. Da
bar jis galėtų eiti 80 metus.

Antaną Bartasevičių, jo šei
mą, jei ji buvo, arba jį pažinu
sius prašome parašyti broliui 
Kaziui Bartašiui, 6229 S. Camp
bell Ave., Chicago, Ill. 60629. 
Už žinias iš anksto brolis dė
koja. (Pr).

šakių Apskrities Klubas 
kviečia visus į metinės Derliaus 
šventės vakarą lapkričio 20 d. 
8 vai. vak. Marquette salėje, 
6908 S. Western Ave. Bus links
ma programėlė, gros Ramonio 
orkestras. Įėjimas, šilta ir šalta 
vakarienė 5 dol. asmeniui, Re
zervacijoms telef. 225-4995 arba 
776-8688. (Pr).

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

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

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

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

’NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS


