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BRITANIJA VĖL BANDO IŠSPRĘSTI
RODEZIJOS RASINES PROBLEMAS
SALISBURY. — Britanijos užsienių reikalų ministeris Sir 

Alec Douglas-Home atvyko j Rodeziją, norėdamas pabandyti dar 
kartą išspręsti rasinius tos šalies klausimus, kurie nustatė prieš 
Rodeziją beveik visą pasaulj. Rodezijos mažuma — baltieji valdo 
kraštą nesutardami su didele juodųjų dauguma. Rodezijos baltieji 
atskyrė Rodeziją nuo britų, paskelbė nepriklausomybę ir 1965 m. 
dar daugiau suvaržė negrus. Britanijos ministeris pareiškė norįs 
sudaryti sąlygas, kurios sugrąžintu Rodeziją į tarptautinę bend
ruomenę. Jis kartu išreiškė ir pesimizmą, negalvojęs, kad jo
bandymas lengvai pavyktų.

• Jungtinių Tautų komitete 
Amerika buvo pasmerkta už tai, 
kad kongresas leido vyriausy
bei nuimti Rodezijai taikytą boi
kotą ir leido pirkti iš Rodezijos 
chromą, kurį šiuo metu Ameri
ka perka iš Sov. Sąjungos. JT 
komitetas 93 balsais prieš 2, su
silaikius 12-kai valstybių, nuta
rė pareikšti Amerikai protestą. 
Už jį balsavo ir Zambija, kuri 
pati perka iš Rodezijos akmens 
anglį ir javus. Prieš rezoliuciją 
balsavo tik Portugalija ir Pie
tų Afrika.

Rodezijos valdžia sudarė sąly
gas britų delegacijai pasimatyti 
ir su negrų atstovais, jų politi
niais vadais, kurie laikomi Rode
zijos kalėjimuose ar koncentra
cijos stovyklose. Negrų vadai 
pareiškę užsienio reikalų minis- 
teriui Douglas-Home, kad pasau
lio boikotas Rodezijai daugiausia 
palietė negrus gyventojus, ku
rie turi mažiau darbų. Todėl kai 
kurie negrų vadai norį susitarti 
su baltaisiais _ lengvesnėmis {są
lygomis, negu jie reikalaudavo 
anksčiau. Negrai norėtų sau at
stovybės Rodezijos parlamente ir 
siekią ateityje pereiti j norma
lią daugumas valdžią. Rodezi- 
jojė yra 5 milijonai juodųjų ir 
tik virš 200,000 baltų j ų gyven
tojų;..' ' ;•

juodųjų vadai nebenori tęsti 
boikoto ar bandyti ginklu išsiko
voti sau teisių. Jie siekią susi
tarti, kad už 5 metų valdžia pe
reitų f jų rankas. Rodeziją siū
lo juodiesiems valdžią už 20 me
tu. . * _

Britai norėtų matyti Rode
ziją “daugiarase valstybe”, kuri 
tvarkytųsi demokratiniais prin
cipais. Rodezijos baltieji bijo 
juodųjų dominavimo ir vis dau
giau suka į aparteido politiką, 
pamėgdžiodami Pietinę Afriką.

Ekvadoras laukia 
pajamų už naftą

QUITO. — Ekvadoras su sa
vo 6 mil. gyventojų ilgą laiką 
buvo viena labiausiai atsiliku
sių Pietų Amerikos valstybių, 
ši padėtis pasikeis, nes amerikie
čių žibalo bendrovės Texaco ir 
Gulf surado Ekvadore, šiaurės 
rytų provincijoje nemažus ži
balo šaltinius, kurie už 3-4 me
tų galės duoti apie 5 milijonus 
statinių žibalo kasdieną.

Ekvadoro valdžia su ameri
kiečių pagalba jau stato 333 my
lių ilgumo vamzdžių liniją, ku
ri iš žibalo laukų eis per Andes 
kalnus į Ramiojo Vandenyno 
uostą Esmeraldas. Ateinančių 
metų viduryje linija bus baig-

Apskaičiuojama, kad žibalas 
pakels Ekvadoro pajamas pen
keriopai. šalis pasidarys viena 
turtingiausių Pietų Amerikoje. 
Panašias viltis turi ir Kolumbi
ja, kurioje irgi ieškomi žibalo 
šaltiniai.

IŠ VISO PASAULIO♦
LONDONAS. — Britanijos vy

riausybė nutarė susitiprinti sa
vo įnašą į Nato karinę organi
zaciją. Numatoma per trejis 
metus išleisti 260 mil. dol. dviem 
naikintuvams ir keturioms fre
gatoms statyti. Bus įsteigti ke
turi pėstininkų batalionai ir Įs
teigta nauja Buccaneer karo 
aviacijos eskadrilė.

VARŠUVA. — Maltos premje
ras lankėsi Rumunijoj, Jugosla
vijoj ir Lenkijoj. Malta siekia 
didesnių prekybos ryšių su Ry
tų Europa. Lenkijai - siūloma 
Maltos uostų ir jų dokų patarna
vimai keleiviniams ir prekybos 
laivams. *

SATGONAS. — Pietų Vietna
me prasideda plati ekonominė re
forma, kuri sumažina pinigo 
.vertę, sumažinami muitai, pake
liamos algos. Reforma pakels 
maisto ir kitų prekių kainas, ta
čiau vyriausybė tvirtina, 'kad 
mažėjant Amerikos paramai, pa
tys vietnamiečiai turi išspręsti 
savo ekonomines problemas, kua- 
rių yra daug ir rimtų.

MIAMI BEACH. — Amerikos 
darbo unijų federacijos pirminin
kas George Meany kritikavo pre
zidento Nixono užsienio politiką, 
kuri ėmusi pataikauti Kinijai ir 
beveik visoms pasaulio valsty
bėms, kuriose nėra laisvės.

RABATAS. — Maroko kara
lius tarėsi su opozicijos vadais, 
kurie prieš 10 metų buvo iš
stumti iš viešojo politinio gyve
nimo. Karalius Hassanas po ka
rių pasikėsinimo prieš jį pradė
jo ieškoti naujos bazės savo 
krašto valdymui.

HONG KONGAS. — Kinija už
mezgė diplomatinius ryšius su 
Rwandos valstybės Afrikoje.

Gerėja Austrijos - 
Italijos santykiai

ROMA. — Italijoje lankosi 
Austrijos prezidentas Franz Jo
nas, užsieenio reikalų ir preky
bos ministerial, šis vizitas už
baigia ilgus metus trukusią ne
santaiką dėl Italijos Alto Adige, 
buvusio pietinio Tyrolio, provin
cijos, kur gyvena apie 200,000 
vokiškai kalbančių žmonių. Pra
ėjusį mėnesį italų parlamentas 
papildė konstituciją, kuri sutei
kia tai buvusiai Austrijos pro- 
vindijai daujgiau (autonominių 
teisių.

Abiejų tautų kaimyninius ry
šius pabrėžė ir tai, kad austrų 
prezidentas Jonas pasakė šeimi
ninkams kalbą itališkai, o Itali
jos prezidentas Saragatas atsa
kė į kalbą vokiškai, Vienos ak
centu. Fašizmo laikais Saraga- 
tui teko gyventi egzilėje — Vie
noje.

Italų valdžia šio vizito proga 
paleido iš kalėjimo du austrus,

TOKIJO. — Nauji ginčai prasidėjo Japonijoje, visuomenei 
sužinojus, kad premjeras Šato, nepasitaręs su savo partijos va
dovybe, siuntė Į Pekiną pasiuntinį tartis su Kinijos valdžia. Ki
nija kelis kart pabrėžė,.kad ji su Japonija nesiderės; kol premjeru 
bus dabartinis Šato*'

Į Pekiną vėl išvyko japonų 
biznierių delegacija iš penkni 
stambių pramonės įmonių prezi
dentų. Jie neslepia, kad kelionės 
tikslas yra — prekyba su Kini
ja. Japonams reikia eksporto 
rinkų ir Kinijoje, su jos 8000 mi
lijonų gyventojų, ta rinka yra 
neribota. Kinija tačiau stato są
lygą — neprekiaus su tokiomis 
japonų bendrovėmis, kurios pre
kiauja su Taivanu. Kinija prieš
tarauja ir japonų prekybai su 
Pietine Korėja.

Taivano ir Pietų Korėjos rin
kos Japonijai yra labai svar
bios. Amerika importuoja 30% 
visų japonų eksportų. Antroje 
vietoje yra 10 valstybių, ku
rios irgi perka 30% visų japomi 
eksportų. Tų dešimties valsty
bių grupėje didžiausią dalį ek
sportų paima Pietų Korėja, per
nai pirkusi prekių už 844 mil. 
dol. Toliau eina Taivanas, pir
kęs už 745 mil. dol. Kinija per
nai pirko prekių už 566 mil. dol. 
šiais metais japonų eksportai į 
Taivaną padidėjo 33%, o į Ki
niją — sumažėjo 3%. Japonams, 
atrodo, sunku bus išsiderėti iš 
Pekino leidimą tęsti prekybos 
ryšius su Taivanu. Todėl japo
nams teks pasirinkit: ar prekiau
ti su Kinija ar su Taivanu.

Japonų delegacija bandys ras
ti atsakymą į šią dilemą.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
gynybos ministerija paskelbė, 
kad buvusios Maginot linijos 
bunkeriai yra parduodami pri
vatiems asmenims. Tie bunke
riai tinka kaip slėptuvės ar me
džiotojų vilos. Bunkeriuose, ku
rie turi ir stiprias metalines du
ris, galima ir gyventi, nes kiek
viename yra šeši kambariai.

kurie buvo nuteisti už teroro 
veiksmus Alto Adige provincijo 
j e. Praėjusią savaitę buvo pa
leisti keturi kaliniai.

VĖLIAUSIO? ŽIM!QS
♦

+ Kainų ir algų taryba nu
tarė peržiūrėti anglių kasyklų 
susitarimą su angliakasiais, ku
rie ilgai streikavo dėl algų pa
kėlimo. Norima nustatyti ar 
nauja sutartis neskatins inflia
cijos:

+ Los Angeles meras Sam 
Yorty paskelbė, kad jis kandida
tuos, kaip demokratas, į prezi
dento vietą.

♦ AP spaudos agentūra skel' 
bia iš Hong Kongo, kad Ame
rikoje yra tūkstančiai Kinijos 
šnipų, slaptai atgabentų kinų jū
reivių unijos par Kanados ar 
Amerikos uostus.

+ Mariner 9 erdvėlaivis pa
stebėjęs Marso planetoje vieną 
šiltą sritį, kur temperatūra esan
ti daug aukštesnė už kitų vietų.

< Iš Maskvos gauta žinia, 
kad buvęs sovietų šnipas Ame
rikoje pulk. Rudolf Ivanovič Abel 
mirė Maskvos ligoninėje. Jis 
Amerikoj buvo nuteistas 30 me
tų kalėjimo, tačiau vėliau 1962 
m. iškeistas į U-2 lėktuvo pilo
tą Gary Powers. Paskutiniu me
tu Abel buvęs naujų sovietų šni* 
pų instruktoriumi.

♦ Uraganas “Laura” gresia 
ne tik Kubai, bet ir Miami mies
tui. Audros vėjai siekia 125 
mylių per vai. greitį.

♦ V. Vokietijos televizijos 
programoje “Romelio mitas” ke
li aukšti vokiečiu karininkai ir 
istorikai Įrodinėjo, kad garsus 
generolas, vėliau maršalas Erwin 
Rommel nebuvęs toks geras, kaip 
jį bandė nupiešti nacių propa
ganda ir vėlesni jo biografai.

LONDONAS. — Pirmą kartą 
anglikonų (bažnyčios istorijoje 
kunigais bus įšventintos dvi mo
terys, abi gyvenančios Hong 
Konge ir jau einančios diako- 
nių pareigas.

Kinijos priėmimas į Jung
tines Tautas davė netikėtą 
biznį Veronos, N. J. vėlia
vų siuvimo įmonei. Viršu
je Kinijos vėliava matoma 
prie Jungtiniu Tauty. Apa
čioje, jauna darbininkė, pa
gal JT atsiustą planą nu
stato vietą penkioms auksi
nėms žvaigždėms ant rau

dono fono.

NEW YORKAS. — Jungtinių Tautų posėdis pirmadienį pra
ėjo Kinijos delegacijos įvedimo ženkle. Daug buvo pasakyta kalbų 
ir atskirų delegacijų vadai, vienas pralenkdamas kitą, įrodinėjo 
kinams savo draugiškumą ir nuoširdumą. Čilės delegatas citavo 
Mao Tse Tungo eilėraštį, Italijos ambasadorius priminė Mąrco 
Polo, keliavusį Į Kiniją. Tanzanijos delegatas gynė savo elgesį 
po Kinijos priėmimo balsavimo, kada jis spontaniškai ėmė šokti 
Jungtinių Tautų salėje. Vengrijos Karoly Szarka pasakė kalbą 
kinų kalba, kurios jis išmoko būdamas diplomatu Pekine. So
vietų Malikas įrodinėjo, kaip seniai ir užsispyrusiai sovietai ko
vojo už Kinijos įsileidimą Į Jungtines Tautas.

Izraelis naudoja 
Egipto žibalą

JERUZALE. — Izraelio vy
riausybė paskelbė, , kad sudaryta 
kvotos komisija^ kuri ištirs Si
najuje esančių žibalo šaltinių 
eksploatuojančios įstaigos reika
lus. Aikštėn išėjo skandalas, ku
riame Įvelti aukšti valdžios pa
reigūnai, vadovavę buvusiai 
Egipto žibalo bendrovei. Kari
nio saugumo cenzūros padeda
mi keli valdininkai pasinaudo
ję tų žibalo laukų turtais.

Kartu su šiuo skandalu paaiš
kėjo ir kai kurios smulkmenos 
apie buvusį Egipto žibalą. Izra
elio pareigūnai ir technikai pri
sistatė Į tuos žibalo laukus jau 
trečią dieną po karo veiksmų 
1967 m. Prieš karą Egiptas iš tų 
žibalo šaltinių gaudavo po 4.5 
mil. tonu žibalo, šiais metais 
Izraelis gaus jau 6 mil. tonų. Po
ra mėnesių po karo žibalo vers
mėse siautė didelis gaisras, ku
ris sunaikinęs apie milijoną sta
tinių žibalo. Izraelitams pavy
ko gaisrą užgesinti ir šiandien 
Izraelis yra žibalą eksportuojan
ti valstybė.

Kol kas neduos 
Izraeliui lėktuvų

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamento spaudos se
kretorius Charles Bray pranešė 
spaudai, kad Amerika nenumato 
greitai duoti Izraeliui naujų lėk
tuvų, nes jėgų balansas Vidu
riniuose Rytuose nesąs pasikei
tęs. ši pažiūra — kad balansas 
vis dar yra izraelitų pusėje — 
buvo kelis kart pakartota per 
paskutines savaites sekretoriaus 
Rogers ir kitų pareigūnų.

Stebėtojai galvoja, kad Ame
rika nenori prarasti savo įtakos 
Egipte ir vis dar turi vilties ati
daryti Suezo kanalą, nors Izrae
lio valdžia aiškiai pasakė, kad 
pirma ji turi gauti lėktuvų, o 
tik tada ji derėsis dėl kanalo 
atidarymo. Valstybės departa
mentas pridėjo, kad padėtis Vi
duriniuose Rytuose bus stropiai 
stebima.

Indija turinti 
turėti kantrybės

NEW DELHI. — Iš užsienio, 
po trijų savaičių kelionių, sugrį
žusi Indijos premjerė Gandhi 
apeliavo Į karingai' nusiteikusį 
parlamentą, prašydama kantry
bės ir nuosaikumo santykiuo
se su Pakistanu. Premjerė siū
lė palaukti, kol vakarų valstybių 
spaudimas Pakistanui privers jį 
ieškoti politinio sprendimo Ry
tu Pakistane.

Indijos .premjerė vadina Ry
tinį Pakistaną Bengalų valsty
be, tuo išreikšdama savo prita
rimą bengalų nacionalistų judė
jimui ir jų nepriklausomybės 
siekimui, Iš kardų barškinimo 
nieko gero negalima laukti, kal
bėjo Gandhi. Reikia laukti pa
stovesnio politinio sprendimo.

Indijos vyriausybė paskelbė, 
kad keturi Pakistano batalionai 
perėjo Indijos sieilą 100"' mylių 
Į šiaurę nuo Kalkutos, tačiau in
dų kariuomenė puolimą atmušu
si ir nušovusi 135 pakistanie
čius.

Sovietų “Izvestia” ragino Pa
kistaną ieškoti geresnių santy
kių su Indija, nes to reikalaująs 
tarptautinis saugumas. Pakista
nui sovietų laikraštis pataria su
sitvarkyti su savo sukilusiais 
bengalais, tada pasibaigsiąs ir 
dabartinis įtempimas pasienyje 
su Indija.

Istorijos knyga
M. Jučas, “Nuo Krėvos su

tarties iki Liublino unijos”. Iš
leido “šviesa” Kaune, 1970 m. 
Nedidelės apimties knygelėje au
torius, šalia Įvairių šaltinių, li
teratūroje, šalia dviejų rusų 
veikalų (Liubavskio, Pičetos) 
plačiai panaudojo lietuvių bei 
lenku literatūra. Ir lietuviu: A. 
Šapokos Lietuvoje išleistos kny
gos — 1935, 1936 ir 1938 m. 
J. Matuso, apie Švitrigailą 
(1938), panaudoti ir du sovieti
nei režimo Lietuvoje laikmečiu 
išleisti leidiniai: B. Dundulio, 
apie Lietuvos valstybinį sava
rankiškumą (1968 m.) ir “Lie
tuvos TSR istorija” (1957, I to
mas.), (E)

Nuskusta airė 
susituokė su anglu
LODONDERRY. — šiaurinės 

Airijos 19 metų katalikė airė, 
kuriai moterys nuskuto plaukus 
ir kurią ištepė su smala praėju
sią savaitę, ištekėjo slaptose ce
remonijose už savo draugo, ang
lo kareivio. Vedybos įvyko ka
riuomenės bazėje. Kareivis John 
Larters prieš vedybas priėmė 
katalikų tikėjimą. Abu jauna
vedžiai išvažiavo nežinia kur.

Karinė britų vadovybė paskel-

Kinijos užsienio reikalų vice- 
ministeris Chiao Kuan Hua pa
brėžė savo ilgoje kalboje, kad 
Kinija yra neišsivysčiusi valsty
bė, artimai bendraujanti su ki
tomis atsilikusiomis šalimis, pa
sisakanti už mažų ir nestiprių 
tautų teises. Jis žadėjo, kad 
Kinija niekada nebus “super- 
galybė”. Jungtinių Tautų rei
kalai turi būti tvarkomi visų, o 
ne tik monopolizuojami vienos 
ar dviejų didelių valstybių. Jis 
priminė Kinijos istoriją ir nu
rodė, kad pasaulyje didelę žymę 
paliko visos revoliucijos: Ame
rikos revoliucinis karas 1776 m. 
Prancūzijos revoliucija 1789 m. 
ir rusų revoliucija 1917 m.

Kinija niekada neatsisakysian
ti savo teisių Į Taivaną ir visada 
reikalausianti, kad imperialis
tinės valstybės pasitrauktų iš ki
tų žemių. Amerika turinti iš
vežti kariuomenę iš Taivano, iš 
Indokinijos, iš Pietų Korėjos, iš 
Formozos-sąsiaurio. Kiiiija rem
sianti pavergtus-Afrikos žm ones 
Angoloje, Pietų Afrikoje, Mo- 
zambikoje, Ginėjoje. Kinija re
mianti arabus ir palestiniečius 
kovoje prieš Izraelio agresiją. 
Kinija remianti Pietų Amerikos 
šalių 200 mylių teritorinius van
denis, remianti išnaudojamus 
naftos kraštus.

Baigdamas kinų ambasadorius 
pažadėjo niekada nenaudoti pir
mas atominių ginklų, žadėjo rei
kalauti visų branduolinių ginklų 
sunaikinimo. Kinija niekada ne
būsianti ginklų pirkliu.

Jungtinių Tautų asamblėja po 
Kinijos pirmosios kalbos pusę 
minutės, plojo jos viceministe- 
riui.

Turkija suvaržė 
opiumo gamybą

ISTANBULAS. — Turkijos 
vyriausybė paskelbė savo ūki
ninkams, kad ateinančiais me
tais bus uždrausta auginti opiu
mą turinčias aguonas ir mari- 
juanos kanapes. Amerika pade
da Turkijos valdžiai kompensuo
ti ūkininkus, duodama tam tiks
lui 35 mil. dol. Apie 70', viso 
į Ameriką patenkančio heroino 
prasidėdavo turkų aguonų lau
kuose. Turkijos valdžia dabar 
superka aguonas vaistų gamy
bai ir pakėlė už jas mokamus pi
nigus, kad ūkininkai neparda
vinėtų opiumo juodoje rinkoje. 
Septyniose provincijose opiumą 
auginti visai uždrausta, o ketu
riose jis auginamas su leidimais 
ir tik iki kitu metu vidurio.*

bė, kad kareivis bus iškeltas iš 
Šiaurinės Airijos į kitą vietą, 
kad jaunos šeimos nepersekio
tų slapta airių armija. Jaunoji 
Martha Doherty dabar nešioja 
peruką ant savo nuskustos gal
vos.
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"SUK SUK RATELI, SUK J VIENĄ PUSĘ ..
C leve lanede suvažiavusios skautininkes sukasi po dienos darbu.

Įspūdžiai ir prisiminimai

IŠ SKAUTININKIŲ SUVAŽIAVIMO, 
įvykusio spalio 30—31 CIevelande

Spalio 29 ir 30 d. ankstų rytą iš arti ir iš labai toli 
Į develandą suvažiavo net 67 skautininkes. Visos su viltimi su
sitikti, pabendrauti, o svarbiausia — aptarti Seserijos aktualius

V. Bacevičiaus nuotr.

reikalus.

Priėmimą suruošusių Cleve
land© skautininkių draugovės 
vardu s. S. Gedgaudienė nuošir
džiai pasveikino viešnias ir pa
linkėjo visoms jaustis, kaip na
mie. LSS dvasios vadovas v. s. 
J. Vaišnys, SJ, maldoje prašė 
Aukščiausio sustiprinti visų čia 
susirinkusių jėgas, duoti ener
gijos ir noro " -

su didesne meile bųdė'ti ir 
-savo seserišku gražiu Jsu- 
gyvenimu patraukti jauni
mą prie skautiškų idealų.
Sugiedotas Lietuvos himnas. 

Programai vadovauti pakviesta 
suvažiavimą organizavusi Sese
rijos vadijos Skautininkių sky-. 
riaus vedėja ps. S. Šatienė. Ji 
trumpame savo žodyje pasakė 
pagrindini šio susibūrimo tiks
lą ir pranešė suvažiavimo pro
gramą. V. S. L. Milukienė taip 
pat pasveikino seses ir pasidžiau
gė, matydama tiek daug susirin
kusių. Ji įteikė buvusioms Se
serijos vadijos pareigūnėms po 
gražią dovanėlę, simbolizuoda
ma nenutrūkstamą ryšį ir įver
tinimą tų, kurios anksčiau dirbo 
ir siekė tų pačių tikslų ir idealų 
Seserijoje. (Sekmadienį ir kai 
kurios kitos sesės buvo apdo
vanotos). Vyriausia skautinin
ke vėliau skaitytoj paskaitoj 
“Seserija šiandien” trumpai nu
švietė dabartinę mūsų organi
zacijos būklę išeivijoje.

Nespręsti apie kitų žmonių 
sąžinę

V. s. J. Vaišnio, SJ, paskaita 
“Ar klausyti sąžinės ar įstaty
mų” sukėlė nemaža dėmesio, o 
vėliau ir gyvų diskusijų. Plačiau 
panagrinėjęs sąžinės ir įstaty
mo sąvokas ir priminęs pirmųjų 
filosofų — Aristotelio. Sofoklo, 
Akviniečio ir kitų sąžinės ir įs
tatymo sampratą, išvedė, kad 
aukščiausias įstatymas tai pats 
Dievas. Jis yra davęs visiems 
privalomus dešimt įstatymų, vi
si kiti — tik išvados. Tai yra, 
anot Sicerono. prigimtinis do
rovinis įstatymas, paties Dievo 
įdiegtas žmoguje. Tą vadiname 
sąžinės balsu. Vidinio, t. y. są
žinės, balso nepaklausęs žmogus 
visada blogai jaučiasi. Tačiau 
sąžinė gali būti iškreipta, suga
dinta... Sunkus klausimas, ne
lengvas ir atsakymas. Jis pai
nus jr vingiuotas. Prelegentas, 
baigdamas šią komplikuotą te

mą, pataria klausytojams nenu
siminti, jei liko dar neaiškumų 
ir kai kam klausimas gal atro
do ' neišspręstas. Pataria vado
vautis tik savo sąžine ir niekad 
nespręsti apie kitų žmonių sąži
nę.

Moters, vietos beieškant
Tą pačią dieną po pietų buvo 

G. Sužiedėlienės paskaita “Vy
ro pasaulis ir moters vieta”. Sa
vo’išsamiame žodyje prelegen
tė pasakė daug realios tiesos, 
gyvenimo faktais paremtų min
čių (kartais humoristiškais pa
vyzdžiais iliustruodama), apie 
bendrą moters padėtį ir pažiūrą 
į ją. Iškeltos mintys ir faktai 
nebuvo klausytojoms naujiena, 
nes visa tai pačių patiriama ir 
išgyvenama. Atrodo, prelegen
tės tikslas buvo priminti klau
sytojoms, kad ir lietuvei mote
riai jau laikas pagalvoti ir tik
rąją. savo vertę bei vietą atras
ti šeimoje ir visuomenėje. Rei
kia išdrįsti įsisenėjusias ir mo
terį žeminančias tradicijas bei 
pažiūras keisti, drąsiau kelti 
balsą ir dėl lygybės kovoti. Bet 
dažnai, anot G. S., pačios mo
terys kaltos; jos su tokia padė
timi apsipratusios ir naujam są
jūdžiui abejingos, lyg dabar bū
tų viskas tvarkoj ir nepakei
čiama. Diskusijose buvo ir pa
skaitos mintims pritariančių ir 
šiek tiek kitokių... Tik gaila, kad 
prelegentė perdaug greit savo
mintis reiškė skaitydama. Dėl 
skubumo kartais sunku.buvo su
spėti visus žodžius sugauti ir juos 
surasti. - '

SKAUTININKIŲ SUVAŽIAVIMO DALYVĖS
su Liet. Skaučiv Seserijos Vyr. Skautininke s. Lile Milukiene ir LSS-gos 

dvasios vadovų v. s. kun. Juozu Vaišnio, SJ.
V. Bacevičiaus nuotr.

DVI MOKYKLOS LAIKŲ DRAUGES PO DVIDEŠIMT METŲ

Skautininkes Ina Nenortienė (iš Dorcester, Mass.) ir Irena Kerelienė skau- 
tininkiy dailės parodoje, surengtoje suvažiavimo proga.

V. Bacevičiaus nuotr.

Suvažiavimo vakaras
— atsipūsti

Po gilesnių minčių ir rimtai 
nuteikusių valandų, vakarop vi
sus atgaivino Cleveland© skau
čių “Neringos” ir skautų “Pilė
nų” tuntai savo pasirodymais. 
Dainos, vaidybiniai pokštai at
likti labai darniai ir gerai. Šie 
tuntai įrodė, ko galima pasiekti, 
jei vadovai su jaunimu dirba at
sidėję ir sistemingai. Tai darbš
čios tuntininkės s. N. Kersnaus- 
kaitės ir tuntininko ps. L. Staš- 
kaus nuopelnai. Tą patį vaka
rą ir skautininkes pasireiškė dai
nomis, kupletais ir įvairia vai
dyba. 0 Chicagos skautininkių 
oktetas, v. s. B. Variakojienės 
paruoštas, labai gražiai sudaina
vo dar niekur negirdėtas liau
dies dainas, kurios tikrai visus 
sužavėjo. Po pertraukėlės, įvy
ko literatūros vakaras. Dr. R. 
Šilbajoris skaitė tema “Judita 
Vaičiūnaitė pokarinės Lietuvos 
poezijos perspektyvoje”. Poetės 
kūrybą skaitė aktorė S. Kielai- 
tė-Kelečienė. Aktoriai L. Ba
rauskas ir J. Kelečius atliko A. 
Vaičiulaičio “Uodą” ir ištrauką 
iš J. Marcinkevičiaus dramos 
“Mindaugas”. Tai buvo smagi 
ir maloni atgaiva, davusi nema
žai estetinio pasitenkinimo.

Daug neišbaigtų klausimų
Sekmadienį po pamaldų bu

vo diskusinė tema “Lietuvišku
mo bruožas skautiškame jauni
me”, o po pietų diskutuota “Vy
resnių skaučių būrelių veikla 
tunutose”. Moderators s. L. Lu- 
nęckienė.

Šiai programos daliai buvo pa
rinktos atitinkamos temos, ku
rias buvo paruošusios kelios 
skautninkės ir vyresnių skaučių 
atstovės.

Ps. A. Saplienė trumpai pa
pasakojo apie vieno mūsų skau
čių būrelio dalyvavimą ir gražų 
lietuvaičių skaučių reprezentavi- 
mą Kanados skaučių stovykloje.

Vyresnė skautė Miškinienė pa
tiekė įdomų ir, kaip ji pati pra
nešė, sėkmingą ir išbadytą me
todą vyr. skaučių veikla su skau
tais vyčiais. Ps. A. Bačkaitienė 
dar pridėjo keletą bendrų pasta
bų apie vyresnių skaučių nuotai
kas ir darbus vienetuose. S. S. 
Jelionienė paskaitė s. B. Koži- 
cienės paruoštą ilgoką straipsnį 
tema “Lituanistinių žinių pri- 
tąikymas skautiškoje veikloje”. 
Ps. D. Siemasškienės tema bu
vo apie silpnai lietuviškai kal
bančius ar visai nebekalbančius

APSILANKYMAS 
PASAULINĖJE - 
JAMBOREE
JAPONIJOJE • ■
“Tik s. V. Jokūbaitis su sūnum 
galėjo iškelti Lietuvos vėliavą” 
— sako šio straipsnio autorius.

Palydėtas šeimos ir LSB VS. 
Pv. v. s. Č. Kiliulio į Logan ae
rodromą Bostone, liepos 30 pra
dėjau tolimą kelionę. Su trum
pu sustojimu San Louis, pro San 
Francisco pasiekiau Hawajus.

Hawa juose
teko sutikti Bolivijos skautų 

ir skaučių grupę, kurie važiavo 
į Jamboree, bet tiktai kitu lėk
tuvu. Kelionė iš Hawajų ilga 
ir nuobodi, 8 ir pusė vai. Patar
navimas puikus, maistas geras. 
Lėktuve teko-, išsikalbėti su Ja
ponijos sveikatos departamen
to delegacija, kuri grįžo į na
mus, pasirašiusi sutartį su JAV 
vyriausybe. Labai įdomūs de
legacijos nariai, ir per kelias 
valandas teko daug ką išgirsti 
iš jų apie Jappniją,. Buvo labai 
gera proga papasakoti jiems apie 
Lietuvą ir mūsų vargus. Kai ku
rie iš jų žinojo šiek tiek apie mū- 

savo kalba jaunuolius ir siūly
mai, kas reikėtų daryti, S. M. 
Butkienė trumpai pakalbėjo apie 
aktyvioj skautiškoj veikloj ne
bedirbančias vyresnio amžiaus 
ar šiaip dėl. kpkių priežasčių iš 
skautiškos veiklos pasitrauku
sias skautininkes. Reikėtų vi
sos jėgos panaudoti ir kuo kas 
gali Seserijos labui savo darbais 
— darbeliais prisidėti. LSS-gos 
Tarybos narė y. s. M. Jonikienė 
pranešė apie neseniai išsiunti
nėtus bendraraščius vadovėms- 
ams dėl skautiškų programų kei
timo.

Kaip matyt, temų daug ir la- 
baiaktualios, klausimai opūs ir 
diskutuotini. Tačiau jiems ge
riau ir nuodugniau aptarti laiko 
buvo labai ir labai maža; reikė
tų jiems atskiro suvažiavimo.

Ar šis sąskrydis visai patei
sino viltis, ar atliko pagrin
dini užbrėžtą uždavinį — 
tai gali pasakyti pačios ren
gėjos ir jame dalyvavusios 
skautininkes. Tačiau, daug 
darbo ir pastangų iš Sese
rijos ir talkininkių parei
kalavęs, šis Įvykis yra pras
mingas. Tokie susibūrimai 
paskatina mus ir duoda dau
giau ryžto bei noro dar dau
giau atsidėti tiems organi
zacijos siekiams, kuriems 
esame ar anksčiau buvome 

Įsipareigoję.

Buvo turtinga ir įvairi dailės 
paroda, kurią globojo, kaip ir 
visą suvažiavitmą. Cleveland© 
skautininkių draugovė. Rank
darbių parodėlę globojo “Nerin
gos” tunto skautininkes. Paro
doje dalyvavo s. V. Aleknienė, 
S. AL Kizienė, s. I. Nenortienė, 
s. I. Treinienė, v. s. B. Vario- 
kojienė ir daugelis kitų.

Taip pat buvo ir sieninė spau
dos parodėlė, paruošta redakto
rės ps. Ir. Regienės.

. V. s. 0. Rozniekienė 

sų krašt-;, o kiti tiktai tiek, kad 
jis yra prie Vokietijos.

$kaHtiškaa leidinys jų buvo 
priimtas su malonumu ir, 
manau, nors šiek tiek jiem 
padės plačiau susipažinti su 

Lietuva.

Tokyo mieste

Atvykus j Tokyo, aerodrome 
buvome sutikti japonų skautų 
vadovų, kurie davė mums nuro
dymus, kur kaip nuvykti, o taip 
pat padėjo praeiti pro muitų 
kontrolę, kuri yra gana griežta, 
bet skautų ir vadovų netikrino, 
taigi mano vežtas didelis skai
čius leidinėlio laimingai pasiekė 
Japoniją.

Keletą dienų teko pabūti To
kyo Prince Hotel moderniškame 
viešbuty, kur buvo apsistojusi 
vyriausia amerikiečių skautų va
dovybė, o tai pat kitame aukšte 
Tarptautinis Skautų Biuras su

v. s. PETRAS MOLIS,
LSB Vyriausias Skautininkas, šią va
sarą dalyvavęs Pasaulinėje skautu 
Jambore Japonijoje, aplankęs Hong 
Kongo ir Filipinų skautus ir vėliau 
svečiavęsis pas Australijos lietuvius 

skautus.

"fake sJodc in America.

5L20% te jmtsntr).

štabu. -šiame viešbuty vyko ir; rajonų štabe patikrinus 
tarptautinė skautų vadovų kon-lšus,‘ ar rajonuose pažiūrėjus į 
ferencija. Į ją buvo suvažiavę: žemėlapį, kuriame pažymėta, ko- 

jkios grupės ten yra. Stovykla-labai daug vadovų iš įvairių kra
štų,, ir teko užmegzti ryšius su 
daugelio valstybių skautų vado
vais.

Kai kurie iš jų lietuvių ir 
kitų balliečių padėtį labai 
gerai žino, o kai kurie visai 
nežino ir nesupranta ar vi

siškai nenori suprastu
Kai kurių kraštų atstovai bu

vo labai malonūs, kaip — Filipi
nų, amerikiečių, prancūzų, bra
zilų, graikų, australų ir kt. Fi
lipinų ir graikų atstovai prisi
minė, kad buvo sutikę lietuvių 
atstovus jų kraštuose, kai vyko 
Jamboree pas juos. Prašė per
duoti linkėjimus, bet negalėjo 
prisiminti pavardžių.

Vadovam, kurie buvo su vie
netais, transportacija į Jambo- 
ree buvo parūpinta japonų, o 
kurie buvo atskirai, turėjo rū
pintis patys, ir atstovai, suva
žiavę iš daugelio kraštų, ypa
tingai vyresnio amžiaus, netu
rėjo progos nuvykti į pačią Jam
boree ir buvo nepatenkinti. Pa
siekti Jamboree prie Fuji kalno 
yra gana keblu. Reikia važiuo
ti greituoju traukiniu iš Tokyo, 
paskui važiuoti kitu traukiniu, 
o nuo jo dar pusę valandos auto
busu. Visa kelionė užtrunka 
maždaug 3 vai., bet atsižvelgiant 
į kalbos sunkumus, kartais ji 
gali užtrukti ir daug ilgiau, jei 

„persėsi ne į tą traukinį, ypač kai 
nėra ko paklausti.

r y

Jamboree
Stovyklavietė didinga, vėlia

vų eilė didžiulėj aikštėj,
bet deja, jų tarpe nesimato

< Lietuvos vėliavos.

Stovyklavietė suskirtyta į ra
jonus ir įvairių tautų skautai, 
paskirstyti stovyklavietėse kar
tu su kitų tautų skautais. Norint 
surasti kokią kurios tautos gru
pę, lengvai rasti pažiūrėjus į tos. 
tautos plevėsuojančią vėliavą. 
Žinoma, lengviau galima rasti

N A U JIE N OS 
1739 So. ĘąlsteiJ Street . Chicago, UI 60608

vietėj visą laiką kursavo auto- 
busąs, jis turėjo 7 stotis. Taip 
buvo lengviau pasiekti atskirus 
rajonus, nes pėsčiam keliauti bu
vo beveik neįmanoma.

Vienoj pastovyklėj tarp kitų 
tautų skautų buvo ir amerikie
čių grupė ir jų tarpe s. V. Jokū
baitis ir jo sunūs Linas, kurių 
dėka ten buvo iškelta ir Lietuvos 
vėliava, lygiai taip, kaip ir kitų 
valstybių. Daugelis klausinėjo 
apie ją, ir, žinoma, leidinys bu
vo geriausias atsakymas susi
pažinti su lietuviais skautais ir 
Lietuva, jau neskaitant žodinės 
informacijos.

Šioj stovykloj lietuviai tu
rėjo labai gerą vardą ir bu
vo kitų vadovų mėgiami.

Stovyklai įpusėjus, užėjo tai-
f finas, kuris labai daug ką su
griovė, jau nekalbant apie gra
žiuosius stovyklos vartus ir at
skirų tautų papuošimus. Visi 
broliai turėjo progos pasinaudo
ti savo sugebėjimais, atstatant 
palapines ar prisitaikant prie 
esamų sąlygų. Maistaą buvo 
geras, įvairus, nors kai kuriem 
neįprastas. Nuotaika gera, ir 
audra jos nepakeitė, /

Nakvoti teko netoli Jamboree 
esančiame viešbuty kartu su ki
tais amerikiečių ir kitų tautų 
vadovais, kurie tiesioginiai ne
turėjo pareigų su vienetais. Tuo 
pačiu metu buvo daug-progos pa 
sikalbėti apie lietuvius skautus 
ir mūsų padėtį. Teko susitikti 
ir reporterių, anglų kalba lei
džiamo laikraščio “Tokyo Maini- 
chi Daily News”, kuriame įdė
jo mano nuotrauką su amerikie
čių skautų vadovu ir plačiau pa
rašė apie lietuvius skautus.,

v. s, Petras Molis,
LSB, Vyriausias Skautinnkas

SKAITYK PATS IR PARAGĮNG

KITUS SKAITYTI
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SAULIUS SIMOLICNAS

\ Padėkos dienos savaitgalį Chi- įtarpomis. Dviejų meno sričių 
įvyks Antrasis teatro fes- jungimas yra senas dalykas.

tivalis, kurio metu, bus pastaty
tas Kosto Ostrausko vaidinimas 
METAI, režisuojant Marijai 
Smilgaitei ir pagrindines roles 
atliekant Daliai Juknevičiūtei ir 
Romui Stakūuskui.

• Kąstas Ostrauskas gimė 1926 
metais Lietuvoje. Gimnaziją bai
gė Vokietijoje, studijavo litua
nistiką Pabaltijo universitete 
Pinneberge ir Pensilvanijos uni
versitete, kur 1958 metais įsigi
jo lietuvių kalbos ir literatūros 
daktaro laipsnį. Baigęs studijas 
Pensilvanijos universitete, ten 
pat paliko dirbti muzikos biblio
tekos vedėju.

Jo vaidinimų metrika yra to
kia: Pypkė (parašyta 1951 m., 
išleista 1954 m.), Kanarėlė (p. 
1951, išl. 1958), žaliojoj lankelėj 
(par. ir išl. 1963), Gyveno kartą 
senelis ir senelė (par. ir išl. 
1963), Duobkasiai (par. 1964— 
1965; išl. 1969), Gyveno kartą 
senelis ir senelė (nauja versija, 
par. 1969, išl. 1971), Kvartetas 
(par. 1969, išl. 1971), Metai — 
divertimeutas (par. 1968, išl. 
1971). '

'S. šimoHūnas: Skaitant Me
tus kaip ir Kvartetą, išryškėja 
gausūs klasikinės muzikos pa
naudojimas. Jūs sakote, jog 
Metai Įkvėpti Vivaldžio concerti 
gross! ciklo T Quattro Staggioni. 
Ši muzika lydi vaidinimą su 
daug kitų kompozitorių darbų

M. 
K. čurlionis bandė jungti dailę 
su muzika. Vokiečiai garsūs mu
zikos ir literatūros jungime: 
Richard Wagner su savo opero
mis, o dvidešimtame amžiuje 
Thomas Mann su savo romanu 
Doktor Faustus, leisdamas pa
grindiniam veikėjui Adrian Le- 
verkuehn “sukurti” Arnold 
Schoenberg dvylikatoninės mu
zikos sistemą, žinoma, atitinka
mai atsiprašant tikrąjį kūrėją. 
Vis dėlto Richard Wagner žino
mas muzika, ne literatūra, o 
Thomas Mann literatūra, ne mu
zika.

Mann duktė Erika sakė, jog 
tėvas norėjo būti muziku, 
rašytoju, bet čia jau tam 
identiteto krizė. Kuo ir 
padeda Įtarpinė muzika 
tams?

K. Ostrauskas: Pateikėte ko
ne ištisą traktatą (iki Erikos 
Mann imtinai) apie kai kurias 
pastangas sujungti kelias meno 
sritis Į vieną kūrybinį vienetą. 
Tuo lyg ir teigiate, kad ir aš to 
paties (ar kažko panašaus) sie
kiu savo dramose. Tačiau fak
tiškai tokiam teigimui šiek tiek 
pagrindo duoda tik Metų “Vasa
ra” (baletas - pantomima su 
tekstu), kuri, aišku, neįmano
ma be piuzikos, ir iš dalies 
Kvartetas, kurio forma tarsi 
analogiška muzikinei formai. 
Bet tai ir viskas.

Atrodo, Jus čia daugiausia su

o ne 
tikra 
kaip
Me-

E

sovietų žvejams
Po Kudirkos nelaimės panašūs 

incidentai nebepasikartos

Seamens Education Federa
tion kreipėsi Į JAV LB Centro 
valdybą su prašymu paruošti ir 
j magnetofono juosteles Įkalbė
ti lietuvių kalba atsišaukimą į

{vairus bonkų rinkėjai la
bai vertina senas, neįpras
tos išvaizdos bonkas, kaip 
čia paveiksle matomą 1962 
mėty bonkąz primenančią 
keleivinį laivą "France" 
arba apačioje matomą seno 
automobilio modelį. Abi 
šias bonkas išleido nedide
liais kiekiais degtinės ga
mintojai. Amerikoje esą 
apie 300,000 seny bonku 
rinkėju, kuriems rūpi ne 
tiek, kas yra bonkose, bet 

— pačios bonkos.

se dabarties teatruose. Tačiau iš 
teatro istorijos žinome, kad, 
nors ir pergyvenęs laiko tėkmėje 
įvairias metamorfozes, krizes, 
kryptis ir “ideologijas”, teatras 
tebėra gyvas. O tas jo gyvastin
gumas išliko ne dėl kurių nors 
etikečių, bet esminio kūrybin
gumo dėka. Tad svarbiausia, 
kad spektaklis, nežiūrint jo kryp
ties, būtų bent minimaliai kūry
bingas. To linkiu ir Metų reži
sierei su visu kolektyvu, o taip 
pat ir kitiems spektakliams.

sovietų žvejų laivuose esančius 
mūsų tautiečius. Minėta orga
nizacija turi sutartis su 14 ame
rikiečių radijo stočių, transliuo
jančių rytinio Atlanto pakrašty.

Šios radijo stotys kelis kar
tus per dieną perduoda trumpus 
atsišaukimus Įvairiomis kalbo
ms! į sovietų laivų įgulas. Atsi
šaukimuose iškeliamas nelaimin
gas Simo Kudirkos incidentas, 
minimas prez. Nixono užtikri
nimas, jog ateityje panašūs in
cidentai nepasikartos, ir pabrė
žiamas JAV nusistatymas egzi- 
lo teisių prašančių atžvilgiu.

Magnetofono juosteles visoms 
stotim paruošė ir Įkalbėjo JAV 
LB Centro valdybos vicepirmi
ninkas Juozas Gaila, Philadelphi- 
jos “LB Balso” radijo progra
mos darbuotojas. Iki šiol mi
nėtu keturiolikos stočių atsišau
kimai buvo perduoti tik rusų ir 
latvių kalbomis.

REMK1TE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI

Now at GLASER’S

Ml

NUMBER

You’ve seen digital clock radios before. 
v'0 But nothing quite like Sony’s TFM- 
C690W.

has real power. A 12W 
(max.) output that propels sound through 
a big top mounted 3p2 r speaker.

This -one has solid state circuitry for 
reliable FM and AM performance and a 
luxury hardwood cabinet to add resonance 
to tie sound and beauty to your home.

This one has a digimatic dock that

big nominated numbers.
, R lets you doze off anytime without 
resetting alarm. It has a 24 hour dock sys
tem. Gives you three different alarm set
tings; waking to alarm, extra loud alarm 
(for heavy sleepers) or radio. Has a sleep 
timer that shuts the radio off after an hour

■ of play. Come in tora high-powered dem- 
merfra+ion trw-ta v

EASY TERMS ; COME IN TODAY!

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So. Kedzie Ave. TeL: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

painiojo Metai. Faktiškai Vival-1 kūrybiniai interesai kariais kiekikad šiandien apskritai labai ma
dinga ruošti visokius “kryžiaus 
žygius”, — matyti juos net ir 
ten, kur niekas ne tik niekur 
nežygiuoja, bet išvis nepakruta, 
— ir apie juos kalbėti). Kaip 
ten bebūtų, ne aš pasirenku re
žisierius, o jie pasirenka mano 
dramas. (Pastatymas išvis nė
ra autoriaus uždavinys, tad ir ne 
jo atsakomybė). Todėl joks 
mano “nuopelnas”, jeigu mote
rys, palyginti, gana dažnai yra 
režisavusios mano dramas, šiuo 
atveju ir Marija Smilgaitė.

Malonu, žinoma, kad jaunas 
žmogus randa ne tik noro, bet 
ir reikalo imtis savos dramatur
gijos ir eiti su ja į šiaipjau gana 
vargingą ir nedėkingą išeivijos 
sceną. Kodėl AL Smilgaitė taip 
apsisprendė ir pasirinko Metus, 
tegali tik ji atsakyti. Iš savo pu
sės, reaguodamas į paskutinįjį 
Jūsų klausimą, galiu nebent tik 
pareikšti abejojimą Jūsų prielai
doms ir išvadai. Apskritai esu 
skeptiškas visokioms etiketėms, 
tad ir “absurdo” ir “idealizmo” 
teatrų sąvokoms. O ypač tada, 
kai toms etiketėms dar prisega
ma apriorinis vertinimas — 
griežtai teigiamas arba neigia
mas. Nesu teatrų lankytojas, to
dėl negaliu pasakyti, kokios 
nuotaikos plūduriuoja įvairino-

džio kūrinio vaidmuo Metų ge-1 
nezėje yra atsitiktinis, o tekste 
nurodytos to kūrinio muzikinės 
ištraukos tėra tik sugestijos, pa
galbinės priemonės atitinkamai 
nuotaikai pasiekti. Kitaip ta
riant, tai tik autoriaus “režisū
ra”, kurią kiekvienas režisierius 
gali savaip traktuoti, o gal net ir 
visiškai atmesti. Ar tie muziki
niai įtarpai tikrai padeda teks
tui, tegali atsakyti tik spektak
lis. Tai ir man pačiam Įdomu.

S. š.: Ar ne geriau būtų kurti 
“musicals”? Įtarpinės muzikos 
vartojimas paliks atsitiktiniu. 
“Musical” žodžiai ir muzika turi 
aiškų ryšį, nors muzika pir
mauja.

K. O.: “Musicals” manęs nie
kada nedomino ir nedomina.

S. š.: Nuo Kanarėlės poetinio 
simbolizmo ir Pypkės psicholo- 
gizmo iki šiandieninių absurdo 
temų Metuose yra didelis šuolis. 
Kai kas šiandien pasigenda Jūsų 
kūryboje Kanarėlės ir Pypkės 
originalumo ir dabartiniuose 
veikaluose mato derivatyvizmą, 
t. y. kitų autorių sekimą kaip 
Samuel Beckett ir Eugene Iones
co. Yra balsų ypač Lietuvoje, 
kurie džiaugiasi Jūsų vėliausia 
kūryba. Kurie Jūsų veikalai ar
čiau prie širdies?

K. O.: Kaip kiekvieno auto
riaus, taip ir mano kūryboje 
vienam skaitytojui (arba žiūro
vui) patinka viena drama, o ki
tam — kita. Tai skonio reika
las. Galima būtų gana lengvai 
nurodyti priežastis, bet tai vis 
tiek nieko nepakeistų. Tačiau 
skonis yra vienas dalykas (dėl 
jo, kaip žinote, neturėtų būti 
ginčijamasi), o jau visai kas ki
ta Jūsų minimas kai kieno įžiū
rimas mano naujųjų dramų “de- 
rivatyvizmas” vietoje, girdi, 
ankstyvesnio “originalumo”. Į 
tai galiu atsiliepti tik netiesiogi
niai. Pirmiausia, žinoma, šiuo 
atveju daug reiškia, kas ir kodėl 
taip “įžiūri”. Vienok, palikus tai 
nuošalyje, knieti kitas klausi
mas: ar tokioje pažiūroje kar
tais neslypi pasigedimas tradici
nės “lietuviškos tematikos”, t. 
y. siaurai, paviršutiniškai su
prastas kūrybinis lietuvišku
mas? Kaip ten bebūtų, gyvenu 
tam tikroje aplinkoje ir tam tik
rame laike. Be to, gal ir mano

1739 S. Halsted St, Chicago, lit '60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslu. Kaina $2.00.

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

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

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

kitoki, negu pas mus apskritai 
įprasta. Todėl neturėtų būti 
nuostabu, jeigu visa tai daugiau 
ar mažiau atsispindi mano kū
ryboje. Ar tai jau stoka “ori
ginalumo”, o tuo labiau “deri- 
vatyvizmas”, — ne man spręsti. 
Antra vertus, jeigu jau kas nors 
prisispyręs nori sieti mano kū
rybą su kuriuo nors kitu drama
turgu, tai jair geriau tesi ėja su 
Jūsų minimais kitataučiais au
toriais, — nors jie man nei tė
vas, nei motina, — o ne, saky
kim, su Fromu-Gužučiu. Tiek 
“patriotiškas” nesu.

Klausiate, kurie mano veika
lai man pačiam “arčiausia prie 
širdies”. Kol kas dar per maža 
perspektyvos, kad galėčiau ob
jektyviai atsakyti. Tad nei vie
no neprivilegijuoju. Na, o jei
gu iš tikrųjų kai kas Lietuvoje, 
kaip sakote, džiaugiasi vėliau
siąja mano kūryba, tai, tur būt, 
ir man reikia džiaugtis, nes tėra 
viena lietuvių literatūra, kur ji 
bebūtu.

S. Š.: Dabartinėje dramatur
gijoje ryškūs revoliuciniai, sek
sualiniai, smurto motyvai nelyg 
tinkamiau pavaizduoją šiuolai
kinio žmogaus padėtį. Beje, ten
ka atmesti grynai komercinį tų 
motyvų išnaudojimą. Tačiau 
Peter Weiss’o Marat/Sade veika
las, vaizduojąs natūralistinėmis 
priemonėmis beprotnamį, kitoks 
ir negalėtų būti ir nepasiektų 
savo tikslo be visų tų baisenybių 
parodymo. Jūsų Metai dar toli 
nuo mažutėlių papiktinimo. Ar 
ateityje Jūsų kūryboje neiškils 
grubesni motyvai, kurių užma
čios jau yra?

K. O.: Jūsų minimi motyvai 
iš tiesų gausūs dabarties dra
maturgijoje. Kartais jie pagrįs
ti ir kūrybiškai apdoroti, o kar
tais tik “gąsdinimas išvirkščiais 
kailiniais”. Aš pats neturiu jo
kių specialių planų ar slaptų už
mačių nei ką nors piktinti, nei 
glostyti. Rašau kaip jaučiu ir 
sugebu. Todėl negaliu iš anksto 
pasakyti, kokie motyvai ir koks 
jų traktavimas (“grubesnis” ar 
“švelnesnis”) išryškės tolimes
nėje mano kūryboje. Gali būti 
ir šio ir to, o gal ir nieko.

S. š.: Dabartinis moterų lygių 
teisių militantiškas sąjūdis ne
galėtų prikišti Jūsų vaidinimų 
pastatymams, kad moterys bu
vo užmirštos. Jūsų vaidinimus 
režisavo tiek pat vyrai, tiek pat 
moterys: Jurgis Blekaitis, Dalia 
Juknevičiūtė, Nijolė Martinai
tytė, Marija Smilgaitė, Antanas 
Škėma, Vytautas Valiukas ... 
Galima sakyti, jog Marija Smil
gaitė atėjo išeivių lietuvių teat- 

I ran per Jūsų vaidinimus, žo
džiu, absurdo teatras veda į de
mokratiškumą ir užsidegimą, 
kai idealizmo teatras veda į už
darumą ir entuziazmo išblėsi
mą. Kaip tai paaiškinti?

K. O.: Tegyvuoja Women’s 
Lib! Tačiau man neaišku, ką 
tai turi bendro su mano dramų 
pastatymais. (Nebent tik tiek,'

X

Lietuviams reikalinga literatūra 1
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ’ ir lietu- j 

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

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

Jurgis GHauda, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra-, 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS J LAISVĖ* Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems 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 POSĖDIS/ Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 | 
psl., SI,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- ! 
rinį. gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo i 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. I 
52 psl., $1,00. .

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami , 1
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

čekį ar piniginę perlaidą.
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Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupyki

Taupymo Indillal 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIYEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

/———------------ ——-—:—-----------------------------

3 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL — WEDNES., NOVEMBER 17, 1871

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. ' ft

UNIVE
1800 So. Halsted St. Chicago, ILL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Darbingas ALTo suvažiavimas
Praeitą šeštadienį, šių metų lapkričio 13 dieną, Chi- 

cagoje įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suva
žiavimas. Midway House didžiojon salėn suvažiavo Ame
rikos lietuvių politinių grupių, didžiųjų fratemalių susi
vienijimų ir kitų organizacijų atstovai, bendradarbiau
jantieji su Amerikos Lietuvių Taryba. Suvažiavusieji iš
klausė valdybos narių pranešimus, juos apklausinėje ir 
pasitarė dėl planų, ką Amerikos lietuviai galėtų pada
ryti gimtinio savo krašto laisvei.

Pagrindinį ir turiningiausią pranešimą padarė Dr. 
Kazys Bobelis, praeitais metais vykusiai pirmininkavęs 
Amerikos Lietuvių Tarybai. Dr.. Bobelio pranešimą 
spausdiname kitoje šio puslapio vietoje. Jis trumpai, vie
tomis tik prabėgomis, palietė visą eilę klausimų, kuriuos 
teko spręsti praeitais ir šiais metais. Iš pranešimo paaiš
kėjo, kad Dr. Bobelis skyrė daug laiko ir energijos įvai
riems klausimams aiškinti ir spręsti. . Su juo glaudžiai 
bendradarbiavo kiti valdybos nariai.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad jis pats kelis kartus va
žinėjo į Washingtons, New Yorką ir kitus miestus įvai
riais Lietuvos laisvės, tremtinių ir bendros veiklos reika
lais. Perimdamas Alto pirmininko pareigas Dr. Bobelis 
pareiškė, kad jis bus ne vienos politinės grupės, bet visų 
Amerikos lietuvių'pirmininkas. Savo kantrybe ir taktu 
jis parodė, kad yra pasiryžęs tartis su kitų lietuviškų 
organizacijų atstovais, nori suderinti lietuvių veiklą, kad 
pasiektų naudingesnių rezultatų.

Dr. Bobelio ataskaitinis pranešimas nustatė nuotai
ką visai Alto konferencijai. Jis nuoširdžiai papasakojo 
konferencijos nariams ne tik sklandžiai atliktus darbus, 
bet jis priminė suvažiavusiems politikuoti pasišokusių 
bendruomenininkų kamšomus kuolus į Amerikos lietuvių 
vedamą darbą ne tiktai Washingtone, bet ir kitose vietose.

Dr. Bobelis ir Alto vadovybė glaudžiai bendradar
biauja su Vliku — Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetu. Šių metų pavasarį Alto atstovai tarėsi suVliko at
stovais ir paskelbė bendrą pranešimą Amerikos lietu
viams. Altas atliko savo įsipareigojimus šiais metais. 
Jis yra pasiryžęs bendradarbiauti su Vliku ir ateityje. 
Dr. Bobelis suvažiavimui papasakojo ir Alto pastangas 
išklausyti bendruomenėj esančių frontininkų pretenzijas 
į politinę vadovybę šiame krašte, ir vieningos lietuvių 
veiklos skaldymą. Paaiškėjo, kad Alto vadovybei nepa-

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

Sėdėjau vienas. Įėjo bendrakeleivis.
Nebe vienuma jau.

Lauke siaučia pūga.

KOVO 27 D.

Velykų rytas. Parvažiuojame iš Prikėli
mo. Susitikau Plungėje su Stasiu. Su Pa- 
pūniu santykiai geriausi. Be reikalo tiek 
visokių niekų prigalvota buvo. Prie darbo 
einu. Vežame akmenis.

T Prikėlimą važiavome su šlėdėmis. 
Dvejais. Vienose papūniai, antrose aš. 
Grįždamas parvežiau Kaziūnę, kuri buvo 
bažnyčioje per naktį.

KOVO 13 D.
- Velykų atostogos. Leidžiu jas tarytum 

koks moksleivis. Gyvenu praeitus laikus — 
esu ketvirtos klasės gimnazistas. Atosto
gų turiu dvi savaites. Greitai prašvilps jos 
kaip nebuvusios. Į Verbų jomarką parė
jau, o jau trys dienos beliko.

Jeigu norėčiau aprašyti, kaip papūniai 
mane per šias atostogas myli, turėčiau su
rasti viską, kaip Mama atsidėjusi mane 
vaišina, kaip su Papa šnekantis visuomet 
matosi didelis jo pataikavimas man, kaip 
jis tuojau duoda man arklį kai kur nueiti 
reikia. Didžiausias pataikavimas. Kiek
vieną momentą matau tai ir jaučiu. Taip 
jie mane myli. Gal dėl to, ir neprailgo.

ALTO ATSTOVAMS
.mišinį norą siekti Tarybos tiks
lų, sutikus sunkumus ir kliu
dymus dirbant šį sunką darbą 

nors ir 
ir ne- 

uždavi-

Dr. K. Bobelis

Praeitą šeštadienį, lapkri
čio 13 dienos rytą, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
D r. Kazys Bobelis Chicagoje, 
Midway House salėje suvažia
vusiems Alto atstovams pasa
kė tokią ataskaitinę kalbą:

Lygiai prieš metus man te
ko didėlė garbė ir atsakomybė 
būti Jūsų išrinktam Am. L. Ta
rybos pirmininku, o šiandien 
aš esu įpareigotas duoti. Jums 
savo atskaitomybę ir viešai pa
daryti apžvalgą, ką ALTas 
yra atlikęs per šiuos tiek daug 
ir taip stipriai lietuvišką gyve
nimą sukrėtusius metus.

Aš bandysiu objektyviai pa
analizuoti, o kiti valdybos na
riai mane papildys ir padės, 
kad šis pareiškimas būtų gali
mai tikslesnis, suprantames
nis ir aiškiai apibūdintų vidi
nę ALTo sąmonę, bekompro-

ir. džiaugsmą, kuomet 
| mažas, gal daug kam 
Į reikšmingai atrodąs 
nvs būdavo atsiektas, ar

Pradėdamas pirmininko pa- 
•reigas eiti 1970 m. lapkričio 14 
td. aš padariau pareiškimą, kad 
'bandysiu ir stengsiuos , kiek 
tik sąlygos leis, dirbti ALTo 
tikslų siekimui ir kad dėsiu vi
sas pastangas, kaip galima( 
stipresniam bendram politi
niam darbui su visais Ameri- 

ikos lietuviais ir taip pat visų 
lietuvių apjungimui siekiant 

■Lietuvos laisvinimo tikslo. Šio 
nusistatymo ribose, šios ka
dencijos valdyba ir vykdė savo 
uždavinius.

Amerikos Lietuvių Taryba 
nėra eilinė organizacija , nėra 
eilinis, lokalinis vienetas, bet 

daugelio 
orgariiza- 
geri ausiu 

kiekvienos organizacijos atsto
vų — atstovaujanti visus Ame
rikos lietuvius, išskyrus kele
tą visada viską kritikuojan
čius, griaunančius, ir nieko 
naujo neduodančius, nei pa
siūlančius, net juokingai skel
biančius tik savo neklaidingu
mą, o visų kitų dirbamą dar
bą negražiai ir negarbingai nu
vertindami.

Visuomeninės veiklos pasise
kimo ir tikslingumo principas, 
ir asmeniui ir organizacijai 
yra tas pats, — ne pats savo, 
bet kiti tavo darbą tegul įver
tina.

Amerikos Lietuvių Taryba 
laikosi šio principo nuo pat

tai yra junginys 
Amerikos Lietuvių 
cijų, sudarytas iš

vyko susitarti su bendruomenininkais, nors pasitarimų 
metu jiems buvo padarytos didelės nuolaidos. Bendruo
menę apsėdę politikai laužo anksčiau padarytus susita
rimus, jų nesilaiko ir šiandien Bendruomenės priešakin 
atsistojusieji vyrai. Vieną. Įsipareigoja, o vėliau daro vi
sai ką kita. 1

Alto suvažiavimas pakeitė dabartinį statutą ir pri
ėmė kelias naujas organizacijas. Suvažiavimas padidino 
Alto valdybą ir įpareigojo naujai išrinktuosius tęsti tą 
patį darbą.

Ankstyvesnieji Alto suvažiavimai vyko kitoje nuo
taikoje. Suvažiavusieji būdavo komentuoja bendruome
nės politikų skleidžiamus gandus, teršiančius senus Ame
rikos lietuvių visuomenės veikėjus. Teko klausyti atsa- 
komingų pareigūnų pranešimus apie vestas įvairias de
rybas ir pasakiškas pretenzijas. Tuo tarpu šioje konfe
rencijoje Dr. Bobelis sukėlė glaudaus darbo ir nuoširdaus 
sutarimo nuotaikas. Tiktai šitokiu keliu eidami galime 
būti naudingi ir gimtiniam savo kraštui.

Linkime Altui sėkmės.

Praeitą savaitę padėjau vežti akmenis, 
tai truputį kitaip buvo, bet šią savaitę nie
ko nebedirbu. Ir pasimokyti turiu laiko.

Papūniai žiūriu į mane su savotiška 
pagarba, su pasitikėjimu mano užsimoji
mais. Jiems atrodo, kad aš ten baltaran- 
kišką ir išlepusį gyvenimą gyvenu. 0 toks 
gyvenimas jų akyse jau pagarbos yra ver
tas.

Viską vainikuoja didelė Papos meilė 
man. Pirmą kartą šitaip vyriškai ir atvirai 
ją patiriu. 0 jų pasitikėjimas manimi, jų 
rimtas atsinešimas į mano mokymąsi, di
delės stiprybės man duoda.

Valgydami! mudu su Papa visuomet 
įsikalbava, įsiplepava. Vieną kartą šne- 
kėdamu apie būsimą Kaziūnės ištekėjimą 
priėjova prie palikimo klausimo. Papa 
pasakė, kad man esančios paskirtos Masi- 
liauskinės, ir kad to paskyrimo nebeat 
mainysiąs.

šių metų Velykų laikotarpis prabėgo 
man tikrai atoslogiškai, kaip tikroje gim
tinėje, pas tikrus tėvus. Gaila, kad nesu
gebu aprašyti, kaip esu mylimas ir vaiši
namas.

BALANDŽIO 2 D.

Sėdžiu gerosiose gonkose ir mokausi. 
Saulutei protarpiais sušvitus, užgriežia ir 
savo švilpukais šnekučiai. Kokius įvairius 
ir gražius balselius jie turi! Tuojau prisi
menu, kad ir šįmet bus pavasaris, ir kad 
bus jis toks pat gražus, kaip ir visi kiti pa
vasariai Graži yra mūsų tėvynė Lietuva, 
o ypač gražūs yra jos pavasariai.

.savo įsikūrimo, 
atsakomybė prieš 
yra daug platesnė, daug pras
mingesnė ir daug reikšminges
nė, nes visuomenės objektuvus, 
paremiantis įvertinimas yra 
akstinas ir impulsas tolimes
nei veiklai ir naujų gairių for
mavimui.

Amerikos Lietuviu Tarvba 
apjungia visas didžiąsias Ame
rikos lietuvių organizacijas, 
atstovaujančias įvairias ideolo 
ginęs ir pasaulėžiūrines gru
pes, niekada ir niekuomet ne
atsisakys apjungti ir visų kitų 
lietuvių, norinčių dirbti poli
tinį darbą, visus lygiai atsto
vauti, su visomis nuoširdžio
mis mintimis ir pastabomis da
lintis, kiekvieną pagalbą ir 
pozityvią kritiką priimti, ne
žiūrint iš kokių šaltinių tai 
ateitų.

Todėl visai nenuostabu, kad 
ir didieji Alto veikėjai L. Ši
mutis, A. O lis, Dr. P. Grigaitis, 
Dr. K. Draugelis, prel. Balkū- 
nas ir kiti buvo vieni iš pagrin
dinių aseninų, įkuriant Lietu
vių Bendruomenę. Jie, būda
mi dideli patriotai, aukštos to
lerancijos, aukoję savo gyve
nimą Lietuvos reikalams, su
prato, kad yra reikalinga or
ganizacija, kuri atpalaiduotų 
ALTą nuo lituanistinio švieti
mo, lietuviško jaunimo auk
lėjimo tautiškoje dvasioje ir 
kitų grynai kultūrinių darbų, 
kad ALTui liktų daugiau lai
ko ir energijos politinei Lietu
vos laisvinimo
jie nuoširdžiai rėmė Lietuvių 
bendruomenės kūrimą, 
net nedaleisdaini minties, kad 
šiandieniniai Jų įkurtos orga
nizacijos vadovai pradėtų 
griauti per prieš 30 meti) su
burtas ALTo tradicijas, tradi
cijas kurios yra taip giliai įlei- 
dusios šaknis į Amerikos lie
tuvių gyvenimą ir susiorgani- 
zavimą — kaip pav. vasario 16 vo ir nėra 
d. minėjimai ir vieningi aukų 
rinkimai, vieningas bendras iš principo, bet turi aiškiai su- 
atstovavimas Washingtone, vie
ningos politinės lininjos forma
vimas ir t. t-

Aš taip pat, kaip Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos narys, jau trečios kaden
cijos, tikėjausi, kad gal būsiu 
artimesnis Bendruomenės va
dovams ir lengviau surasime 
sprendimą vieningam lietuviš
kos veiklos 
Bet deja, 
vo veltui.

Turėjome keletą pasikalbę- lietuvišką judėjimą, minimoji studijų savaitei Dainavoje, kuri 
j su p. V. Volertu ir bend- rezoliucija šešėlyje Tautinės bus 1972 m, rugpiūčio 6—13 d.

todėl ir jos 6 tuėn. laiko principams išsi- Būtų nerimta net galNvli\ 
visuomenę aiškinti savo valdyboje, — kad Amerikos Lietuvių Tary- 

sutikome. Bet, beprasmis dup-įba neremtų šios rezoliucijos 
Įlikavfanas ir koniplikavimaspristatymą, jei bent mažiau- 
ALTo veiklos tebesitęsia.

Pasaulio Lietuvių Bendruo-^Bel taip pat, turi būti visiškai 
menės centro valdybos kvie
čiami, siuntėme savo atstovų, 
vice -pirm, spaudos ir informa
cijos reikalams p. K. Kleivą i 
Radijo ir Spaudos Dieną, Ta
bor Farmoje, bet pati J. A. V. 
B. centro valdyba tų konferen
ciją ignoravo ir atstovų neat
siuntė, tad ir čia nieko konkre
taus neatsiekta, nors planai 
darbų konsolidavimui buvo 
pasiūlyti. Aiškiai matosi, kad 
dabartinė Bendruomenės va
dovų vedama linija stumia prie 
neišvengiamo JAV Bendruo
menės skilimo, nes jų pagrin
diniai uždaviniai pasidarė an
traeiliai ir yra neatliekami, to
dėl, kad visuomenės suaukoti šio m. 9 d 
pinigai yra išleidžiami dupli- d., New Yorke. Aš asmeniškai 
kavimui Alto veiklos ir gimna-|su Dr. K. Valiūnu tardavausi 

beveik kas savaitė ar reikalui 
esant dar dažniau. Rugp. mėn. 
30 d. New Yorke dalyvavau 
VLIKo, Diplomatinės tarny
bos, ir Laisvės Komiteto atsto- 

Ivu pasitarime, su advokatu 
PARADOKSAS! ! !(‘Celal ^armimei . iš Turkijos,

Nepaisant lir nežiūrint šių aptariant tolimesnę teisinę gy- 
ir panašių trukdymų, tenden- nimo taktiką Algirdo ir Prano 
cingų straipsnių, daugumoje 
išplaukiančių iš to pačio šalti
nio, Amerikos Lietuvių Tary
bos Centro Valdyba stengėsi ir 
taip pat dės pastangas ateityje 
surasti bendrą kalbą, bendrą 
žingsnį, bendrą su visais lietu
viais. 

I

Los Angeles rezoliucijų ko
mitetas nuolat tendencingai 
puola ALTą. Nerinktas rezo- 
liucijų Komiteto -vadovas š. m. 
rugsėjo mėn. “Darbininke” il
gesniam laiške daro ALTui ir 
jos vadovams visą eilę nepa
grįstų priekaištų. Amerikos 
Lietuvių Taryba niekad nebu- 

nusistačiusi prieš 
Lietuvos ^reikalų rezoliuciją

aaviuiui rxiiv vcinauo ai 

zistiškam lenktyniavimui, kad 
po to galėtų skelbtis — “kad 
mano laiškas “geresnis buvo” 
negu ALTo”.

AR TAI NĖRA LIETUVIŠKOS 
VEIKLOS

veiklai. Todėl

sios galimybės laimėti būtų.

1 aišku, kad mes ne pristatysime 
rezoliucijos tik tam, kad ji bū
tų pristatyta ir tuo pristatymu 
mirtų visas mūsų reikalas.

Visai kitas bendradarbiavi 
mo vaizdas gaunasi kuomet 
peržiūriu) santykius su VLIKo, 
Diplomatinės tarnybos, Lais
vės Komiteto, BALFo ir AL Tą 
sudarančią organizaciją atsto
vais.

Santykiai ir bendradarbia
vimas su VLIKu buvo labai 
prasmingas, naudingas ir vie
ni kitus papildantis. Visi svar
biausieji nutarimai buvo ap
tarti bendrai. Su VLIKo at
stovais turėjo posėdžius sau- 

ir balandžio m. 23

Bražinskų bylos.
(Bus daugiau) _

PATAISOME
Naujieną lapkričio 16 dienos 

įžanginiame “Įšaldymą pakeitė 
kontrolė” 19 eil. iš apačios pra
leistas sakinys “Ryškus pavyz
dys yra Švedija, kur darbininką 
algos padidėjo iki 35 nuošim
čiu”. 4.

visai

formuluotą nuomonę ir apsis
prendimą, kada ir kokioms 
aplinkybėms esant šią rezoliu
ciją bandys stumti į Jungtines 
Tautas.

Tas nusistatymas nėra vien 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
bet yra sukurtas, šį klausimą 
išdiskutavus su VLIKo, diplo
matinės tarnybos ir Valstybės

koordinavimui. Departamento atstovais. Te
mano tikėjimas bu- dėl ironiškai šiandien atrodo, 

tiek daug kartumo įnešusi į

SKIEPAI NUO LEUKEMIJOS

Jeffersono medicinos kolegi
jos Philadelphijoje mikrobiolo
gas Dr. Frederick Wheelock iš
rado skiepus, kuriais pelės jau 
pagydomos nuo kraujo vėžio 
(leukemijos). Ta liga apsarg
dintos pelės, joms Įšvirkštus 
“Statolon” vadinamų skiepų vi
siškai pasveiksta ir išgyvena ■vi
są pelių amžių. Išradėjas Dr. 
Wheelock turi viltį, kad išradi
mą dar daugiau išbandžius bus 
galima išvystyti ir žmonių vė
žiui gydyti tinkamą vaistą.

j imu 
ruomenės 
kad mintys 
rišosi, bet 
straipsniai ankstyvą < 
mą atšaldė. P. Volertas prašė to teise.

Mažosios sesutės antai bėga per kiemą 
prie klevo. Juk teka jau ir sula, vienas iš 
tų gražiųjų pavasario prajovų. Senelis kle
vas visas jau žaizduotas yra, sugrąžytas, 
skylėtas. Daug jo kraujo esame nuleidę, 
daug mano vaikystės pavasarių yra jis sa
vo sula džiuginęs. O vienok tebestovi 
tvirtas, tarytum milžinas, pasiryžęs dar 
daug pavasarių savo kraują pralieti.

Šiandien apsiūkusi ir vėjuota. Tik pro
tarpiais sušvinta saulė ir sučiulba šneku
čiai. Bet greitai pareis čia tikros pavasario 
dienos, su šilta saulute, su gražiais paukš
telių čiulbėjimais, su tetervinų ulbėjimais 
rytmečiais, •r

O aš turėsiu išeiti. Turėsiu užsidaryti 
miesto mūruose ir nebematyti atbundan
čio pavasario. i

BALANDŽIO 6 D.

Gyvenu itališku gatvės gyvenimu. Va
kar graži buvo diena, bet ir tai nusibodo. 
Vakare jaučiau didelį dvasini nuovargį. 0 
šiandien yra biauri, lynanti, todėl nėra 
kur dėtis. Vakar mokiausi aikštėse ir sod
neliuose, šiandien geležinkelio stotyje.

Turiu jau kambarį — praeitos vasaros 
kamarą. Baisi netvarka yra dabar mano 
gyvenime, bet tikiuosi greitu laiku susi
tvarkyti.

Iš namų atvykau raitas, pėsčias, va
žiuotas arkliu ir važiuotas autobusu. Kaip 
ir buvau tikėjęsis, patekau į “Įdomų” gy
venimą. Ieškotis darbo ir kambario, o 
prie to dar egzaminai. Nesu pratęs gyven

— Pr. Jogą, Clevelando vysk. 
AL Valančiaus lituanistinės mo
kyklos vedėją, JAV LB švietimo 
taryba pakvietė vadovauti ir su
daryti programą VI Mokytojų

atstovais. Atrodė, Kinijos tik prieš, kelioliką die- Dainavoje.
derinosi ir kalba,nų. išmestos iš Jungtinių Tau- ------------------- -—__ _______
vėliau pasirodę tu sąstato,k valstybės, kuri net SKAITYK ’NAUJIENAS" — 

entuziaz-ibuvo saugumo taryboje su ve- jos TEIKIA GER1j»'JuIAS
. ' TEISINGIAUSIAS ZINIAS

(12 D.
Sulaukiau paga-

ti gatvės gyvenimu, o vakar turėjau tą 
“malonumą” jį patirti.

BALANDŽIO
Egzaminai prasidėjo,

liau to seniai laukto momento, kada bus 
įvertintas šios žiemos mano vargas, kada 

gausiu beveik metinį uždarbį. Jau du da
lykus išlaikiau.

Praeitą ketvirtadienį, balandžio 7-tą, 
buvo pirmasis egzaminas. Buvo jis iš tiky
bos. Kaip ir buvau laukęs, negalima buvo 
laikyti įį rimtu egzaminu, ir išlaikęs nesi
džiaugiau, kaip turėčiau džiaugtis rimtą 
kliūtį įveikęs. Tas tikybos egzaminas bu
vo šiek liek panašus į to paties dalyko eg
zaminą kariuomenėje. Komisijos jokios 
nebuvo, tik vienas kunigas egzaminato
rius. j daugelį klausimų jis pats paklausęs 
pats tuojau ir atsakė. 0 dėl laipsnių — dar 
iš gimnazijos laikų atsiminiau, kad kuni
gai visuomet geros širdies yra. Man teko 
atsakyti į kelis klausimus apie feodalizmą. 
Viską žinojau. Jau rimtesnis egzaminas 
buvo vakar — iš buhalterijos. Gal pirmą 
kartą savo amžiuje tokį sunkų protinį dar
bą turėjau. Keturias valandas dirbau be 
jokios pertraukėlės, ir tai baisiai skubė
damas. Kai baigiau, buvau net suprakai
tavęs. Baigti, liesa, nebaigiau: spėjau tik 
išnešioti po sąskaitas. Tuojau būčiau apy
vartos žininiaraštį statęs. Visą uždavinį 
supratau gerai, ir klaidos — manau — ne
bus. Reikėjo tik spėti. Kiti baigė — maž
daug pusė laikančiųjų. Mums dirbant visą 
laika stovėjo mokytojas. Vienas išeidavo,

kitas įeidavo. Iš visko matėsi, kad tikrai 
jau egzaminas yra. Nuėjau pas Eliozį. iš 
jo išėjau su skaudančia galva. Dėl išlai
kymo jokios baimės neturiu.

Dalinai grįžo jau tvarka pas mane. Ga
vau pas Kamarninką savo pernykščią ka
marą, su ta pačia trumpa lova. Pusryčius 
valgau namie, o pietus “Betanijoje”.

BALANDŽIO 18 D.

Ir ką turiu dabar rašyti? Juk negaliu 
dienoraštį paversti statistika, kiekvieną 
dienos žingsnį užrašinėdamas. Dienoraš
tis kitką reiškia. Jis yra reikalingas man 
pačiam, reikalingas kaipo draugas, bet 
ne kaip buhalterinė dienos veiksmų sąs
kaita. Dienoraštis nėra man statistika.

Mano dienoraštis turėtų būti veidrodis, 
kuriame pats atsispindėčiau. Ne išviršiniu 
savo pavidalu, o savimi pačiu, dvasine 
ir vertingesniąja savo dalimi.

Ant šio lapo dabar turėčiau užspausti 
savo sielos paveikslą, kad ateinantiems 
laikams pasiliktų tikrojo mano “aš” at
vaizdas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinldte
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DR. AN n A BmiIuNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63/d STREET
Ofiso tekf.: PRospect 8-3229
Rezid. teief.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
quo 7 iki 9 vaL vak. Tree uždaryta.

Rez. tek 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford

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

, Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST 6Gth PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

KUR SENŲJŲ LIETUVIU lilYmA 
Susivienijimas 13 mėty kunigy valdžioj 

(Tęsinys)

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Teief. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrai, 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., WA 5-2670

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

Matydami, kad Susivienijimas 
Visų Lietuvninkų Amerikoje 
bus šliupo įtakoje kunigai dar 
tais pačiais (1886) metais, kada 
įsikūrė SVLA, įkūrė jam prie
šingą konkurencinį susivieniji
mą, jį pavadindami “Susivieniji
mu Visų Draugysčių Katalikiš
kų Lietuviškų Amerikoje, trum
pai SVDKLA, ir nieko nelauk
dami pradėjo atakuoti ir niekin
ti Susivienijimą Visų Lietuvių 
Amerikoje, kitaip jo nevadinda
mi kaip “bedievių susivieniji
mas”, Toms atakoms jie naudo
jo laikraštį “Vienybę Lietuvnin
kų”, kurią pasiėmė savo “dvasiš- 
kon apiekon”.'

“Vienybė Lietuvninkų” turė
jo Brooklyno klebono kun. dr. M. 
Juodišiaus ir Plymouth, Pa., kle
bono kun. A. Burbos parašais in- 
dorsuotą įrašą: “Tas laikraštis 
yra patvirtintas ir pavėlintas 
broliams lietuviams nuo valdžios 
dvasiškos katalikiškos”!

Tamošius Astramskas, SLA 
Istorijos redaktorius, to kuni
ginio susivienijimo pradėjimą 
taip aiškina: “...pirmiesiems Su
sivienijimo Visų Lietuvninkų 
Amerikoje atgarsiams praskam
bėjus, ano laiko lietuvių atga- 
leiviams dunktelėjo, kaip čia tam 
pirmeivių susivienijimui kelias 
užbėgus ir patiems atsistojus mi
nių prišaky. Užsivarinėti ant jo 
nevisai sekėsi; jo mieriai buvo 
geri ir naudingi ir jo taisyklės

GRADJNSKAS
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rezid. teief.: GArden 3-7278

Ofiso tek: 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 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

AM-FM RADIJAS 

STEREO
* FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 671 h PL WAlbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMSTRISTAS

KALBA IJETUVIŠKAI 
2511 W. 71 st St. — Tek 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

iš Įvairių itstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

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

SOPHIF BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. AL

leido visiems lietuviams be skir
tumo pažiūrų prie jo spiestis. 
Reikėjo tad surasti negerumo 
priežastis; ir ji buvo surasta. 
Sus. Visų Liet. Amerikoje savo 
organu turėjo bedieviškąjį laik
raštį, (dėlto) ir jis pats turėjo 
būti bedievišku... todėl apsigy
nimui nuo jo reikia tverti naujas 
susivienijijimas — katalikiškas.

Taip samprotavo trys Piy- 
moutho vyrai: Juozas Paukštys, 
žmogus su liaudies mokyklos 
mokslu, neseniai pradėjęs lietu
viams laikraštį dabartinę “Vie
nybę Lietuvninkų” leistis; jo 
laikraščio redaktorius Domini
kas Tamašauckas, žinomas lie
tuviams kaipo Bačkauskas — 
Žmogus taipgi mažo mokslo ir 
senų, lenkų pažiūrų, bet šiaip 
gabus, tik tas jo gabumas apsi
reiškė daryme juokų, kurie ša
lia savo juokingumo turėjo ir 
gerą dalį neprideringumo...

(Tam savo “juokingumui” 
duoti pasireikšti Tamašauskas- 
Bačkauskas pradėjo leisti “Sau
lę”, kurioje ne tik pats galėjo 
savo “neprideringumui” duoti 
valią, bet ir kitiems davė aps
čiai vietos gintis ir kitą pulti, 
kad ir nešvankiausiais žodžiais. 
Toje “Saulėje” centrinė figūra 
buvo “Dėdė Taradaika”, pavaiz
duotas ant kuilio jojantis ir kui
liui už ausų besilaikantis vyras).

Taigi šitie vyrai: Juozas 
Paukštys ir Dom. Tamašauskas 
arba Bačkauskas ir kun. Varna- 
giris, buvęs tąsyk lenku ir lietu
vių parapijos klebonu Plymouth, 
Pa., sumanė naują, katalikišką 
susivienijimą tverti.,. Jie sušau
kė Plymouthan seimą 1886 m. 
lapkr. 22 d., Suvažiavę seiman 
delegatai (nepasakyta keli), su
tverdami naują susivienijimą da
vė jam vardą “Susivienijimas 
Visų Draugijų Katalikiškų Lie
tuviškų Amerikoje”, steigimo 
protokole užrašydami:

“Pastanawita likosi provos: 
Kažnas lietuwnikas prigulintis 
ing Susiwienijima, priwalo už- 
laikitie.sawo nacija, priduot pa- 
gelba savo broluj nelaimėj bu- 
naneziam, west diewobaiminga 
giwenima, ir dawinet gera pri- 
kloda nog sawias, tejpgi naujai 
pribuwusiam broliuj isz Lietu
vos duotie pagelba”.

Treciajame šio susivienijimo 
seime, įvykusiame 1888 m. spalio 
30 ir 31 d. Mahanoy City, priimti 
be kt. sekantieji seimo nutari
mai :

trumpai SLA, kurs tačiau penk
tajame seime su “pagerinta” 
konstitucija vėl buvo “pagerin
tas” pridedant žodį “katalikų”, 
būtent — “Susivienijimas Lie- 
tuvnikų Katalikų Amerikoje”.

(b. d.) J. Pr.

Sovietų kalinio 
maisto davinys

Pusryčiai: 14 uncijų juodos 
duonos (visos dienos davinys), 
1 puodelis šilto vandens be cuk
raus ir 1 uncija silkės.

Pietų: Du trečdaliai puodelio 
sriubos — virti kopūstai ir vi
dutinio dydžio bulvė, jokių rie
balų.

Vakarienės: Trys su puse — 
penkios uncijos bulvių be rie
balų, 1 puodelis žalių kopūstų 
ir pomidorų mišinio.

Londono universiteto maiti
nimo specialistas prof. dr. A. 
Benderis kaltina sovietų vyriau
sybę, kad ji vadinamųjų darbo 
stovyklų kalinius verčia badau
ti ir tuo būdu palengva juos va
ro į kapus, silpnindama jų dva
sines ir fizines jėgas ir naikin
dama norą gyventi. Kel.

"Saugotis Tito žodžii!j!//
Kitas C. T. skaitytojas Sey 

mour Heller tokia antrašte ste
bisi, kad egiptiečiai ir rusai rei
kalauja, kad Izraelis atsitrauk
tų per 160 kilometrų nuo Suezo 
kanalo. “Tito mus užtikrina, kad 
taikos labui jie tenkinsis 60 ki
lometrais, pridurdamas, esą so
vietai turi rimtą intenciją pasi
traukti iš Egipto scenos kai tik 
bus pasiekta taika”.

Tai labai stebėtina turint gal
voje Sovietų buvusią ir esamą 
elgseną, rašo Beller: “Ar jie pa
sitraukė iš Vengrijos, Čekoslo
vakijos, Rytų Vokietijos, Esti
jos,- Latvijos, Lietuvos, Ukrai
nos ir žymios dalies Lenkijos ir

kurias ji IWS6XU&1 
prisijungė?"

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— Humboldt Parko Lietuviu klubo 

mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, lapkričio 17 dieną 12:30 
vai. popiet. Almera Simons parkelio 
svetainėje, 1640 N. Drake Ave., pir
mame aukšte, 103 kambaryje. Nariai 
ir narės prašomi laiku atvykti ir no
rinčių Įstoti į mūsų klubą kandidatų 
atsivesti. Po susirinkimo bus kuklios 
vaišės.

W. Mankus, nut. rast.

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos šokių vakaras Įvyks lapkri
čio 20 d., 7:00 vai. vak., Hollywood Inn 
salėje, 2417 W. 43rd St. Šokiams gros 
George Joniko orkestras. Bus skanių 
valgių ir Įvairių gėrimų. Kviečiame 
visus dalyvauti ir praleisti linksmai 
vakarą.

JUOZAPAS BALSIS

Ilgus metus gyv. Roselando 
apylinkėje.

Mirė 1971 m. lapkričio 16 d., 
6:10 vai. ryto, sulaukęs 77 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 52 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Kathe

rine Westerhoff, žentas Allen, 
5 anūkai — Leo Lukas su žmo
na Nora, James Lukas, taip pat 
Katherine, Debra ir John Wes
terhoff, 3 proanūkai, sesuo Mary 
Budris ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Priklausė Roselando Lietuvių 
Žemaičių klubui.

Trečiadienį, 7 vai. vak. kūnas 
bus pašarvotas Leonard koply
čioje, 10821 So. Michigan Ave.

Penktadienį, lapkričio 19 die
ną 8:45 vai. ryto bus lydimas, iš 
koplyčios į St. Catherine of 
Genoa parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidoja
mas Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinėse.

Visi a. a. Juozapo Balsio gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

Dešimties Metų Mirties Sukaktis
A. a.

JOHN RADIŠAUSKAS (RADZIS)

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 teief.: 776-2880 
Naujas rez. teief.: 448-5545

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

' ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
I 7!J9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.
FOREST FIRES HURT 

OUR FOREST FRIENDS

Oar ’rildb’Fe has ao 
againtt the careleu use of fire.

So please follow Scookey’s ABCs: 
Alvsfj bold matches dll cold. 
Be sure to drown all campfires, 

tdr the «be*, cad drotra 
them again- Crush all 

smokes dead oot.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valanck^ 
gražiausios gėlės ir vainikai antks> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GELKS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČiA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0S34 

V ...................

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpablic 7-8501

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

a

į
>
I
1

LAIDOTUV1U DIREKTORIAI:

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso teief.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. tele»\« Glbson 8-6195

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

_ p. Šileikis, o, p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

VJ Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
nso West 63rd St., Chicago, IIL 60629 

Telefu PRospect 6-5084

Please I Only wm eaa 
prevent forest fires

a) Draugystė, kuri nešioja var
dą kokio norint švento, o nesiel
gia palei provą Bažnyčios Kata
likiškos, negali būti Susivieniji
mo priimta.

b) Susivienijimas ir “Zwią- 
zek Narodowy” yra geri, ba juo
se talpinasi katalikai ir kunigai.

c) Mokslinyčios vakarinės tu
ri būtie intaisytos per draugys
tes, kur galėtų pora vakarų ant 
nedėlios pasimokinti nemokan
tis skaityti ir rašyti ir rokundų.

d) Ant pečeties Susivienijimo 
bus Abrozas Motinos Dievo Aš
traus Bromo, o aplinkui (para
šas) “Lietuviszkas Susivieniji
mas Amerike” ir ta pečetis bus 
pas prezidentą.

šeštas šio susivienijimo kons
titucijos punktas reikalavo, kad 
parapijas savo klebonams mokė
tų “pilną algą be jokio murmėji- 
mo .

Susivienijimo seimai metai po 
metų praėjo nuo dešimties iki 
tuzino delegatų dalyvaujant, su
giedojus "naradawa himną” su 
maldomis, rašančiais ir “nabo- 
ženstwomis” ir “szenaunų asa- 
bų” pavalgymais bei išsigėri- 
mais. Kaip Astranskas savo SLA 
Istorijoje pastebi, “Pirmeivių su
sivienijimas buvo jau miręs ir 
kunigams pavojaus jau nebe
buvo, todėl jie nematė nei rei
kalo savuoju rūpintis”...

Pirmykštis pavadinimas “Su
sivienijimas Visų Draugysčių 
Katalikiškų Lietuviškų Ameriko
je” buvo vartojamas iki išimant 
čarterį 1899 m. ir ketvirtame sei
me jau pradėtas vartoti čartery- 
je įrašytas vardas “Susivieniji-

Mirė 1961 metų lapkri
čio mėn. 17 dieną, sulaukęs 
pusės amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje.

Palaidotas Lietuvių Tau
tinėse kapinėse.

Paliko nuliūdusi žmona 
Konstancija Budriūtė.

Mes Tavęs, mūsų Bran
giausias, niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau 
nebesugriši. bet mes anks
čiau ar vėliau pas Tave nu
eisime. Tebūna Tau leng
va ši žemelė.

Nuliūdusi lieka ŽMONA

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— 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 | 

srykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie | 
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Frankrenė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. SI,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
fcevičiaus iliustruota, 130 psl., S 1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

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

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
saikams 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 benaravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
(pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai iš balansu o-1 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, 1LU 60608.

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
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Kasiulis Čikagoje
Tiek mažai garsinta ir tiek

daug publikos per Vytauto Ka
siulio darbų parodos atidarymą 
Čiurlionio galerijoje šeštadienio 
vakare ir sekančią dieną, sek

madienį! Tai geras įrodymas, 
kad gera naujiena pati save gar
sina.

Vytautas Kasiulis su net 43 
darbais iš Paryžiaus Chicagoje 
yra tikra naujiena, kuri nusitęs 

’ilfi ateinančio sekmadienio, lap
kričio 21 d. imtinai. Gražiuose 
rėmuose parodai išstatyta 29 
aliejaus tapybos darbai, 13 pa

kus kryžius, Nukryžiuotas, Prie 
kryžiaus; pasaulietiškomis te
momis: žvejai, Pelėdos, (du pa
veikslai), du arlekinai, Bėgimas, 
Poilsis, bent kelios Gulinčios 
moterys (su knyga, su gitara, su 
papūga ir be) ir gėlės - gėlės.

Jei kiekvienas kūrėjas turi ar 
turėtų turėti savo veidą, tai Ka
siulis turi labai išryškintą. Vos 
įeinant parodon, vienas menišku 
polinkių turintis lankytojas per
spėjo Kasiulio kūrinius žiūrėti 
ne iš arti, o kiek galima iš to
liau. Tiesą pasakė. Iš toliau

Uetuvlams Kasiulis tuo dar 
mielas, kad visame jo kūrybos 
pamušale matai tikrosios, seno
sios, šventosios tėvynės Lietu
vos ilgesį ir jai maldą. Vįsuose, 
ypač tuose religiniuose'*'moty
vuose, pagrinde arba užnugary
je būtinai rasi lietuviškų moty
vų, pavyzdžiui net upelis, kuria
me Jonas krikštija Kristų, teka 
per Lietuvos laukus su toli ma
tomais lietuviškais nameliais, 
tuojau atpažįstamais iš skais
čių langinyčių, žirgelių stogų ga
luose ir parkanėliu aptverto rū
tų darželio. Net Bėgtinas į Egip

tą ir kitas spec, paveikslas Bė
gimas rodo ne ką kita, kaip bė
gimą nuo iš Eurazijos į Lietuvą 
atplūstančio raudonojo tvano... 
O paveikslas, pavadintas Nukry
žiuotas — tas didžiulis kryžius 
su prikaltu Kristumi yra pasta
tytas lietuvio kieme, kurio visą 
foną užimą tipingas lietuviškas 
namas. Nukryžiuota Lietuva...

Trys, mano supratimu, patys 
ar vieni iš geriausių paveikslai 
jau nupirkti daktaro Kazicko.

Paroda tęsis dar iki ateinan
čio sekmadienio imtinai.

J. Pr.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

TECHNICIAN 
FOR CLOSE CIRCUIT 

TELEVISION SYSTEM, 
SERVICING, ETC.

DeVry graduate or equivalent. 
North-West side location.

Excellent opportunity. , 
CALL 

725-7300
Ask for JOHN ZMOLEK

BOOKKEEPER

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMA Iš NUOŠIMČIAIS MENES OGIAIS 1SSIM O SĖJIMAIS

DEL YJ6Ų INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Frezidentaa ‘

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747
kštelių ir vienas tempera.
* Darbus galima būtų suskirsty- 
;ti į dvi grupes, vieną religinė- 
Ąnis temomis, kitą įvairiomis 
lengvomis temomis, k. a.: šven
tas Kazimieras, du šventi Petrai, 
*dvi madonos, šv. Veronika, šv. 
tAntano gundymas (Velnio elek
syru), šv. Jurgis, šv. Jonas, šv. 
Pranciškus, Pieta, Kristaus 
^krikštas, Bėgimas į Egiptą, Sun-

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

S3 i abu pastatymus 
"Marginiuose", 2511 
St. Tel. PR 8-4585.

Toliau gyvenantieji 
gali Įsigyti paštu, pasiuntę čekį, 
arba Money orderį, nurodant 
dieną ir kainą, šiuo adresu, 
"Dainava", 7217 So. Fairfield 
Ave., Chicago, 111. 60629.

gaunami
W. 69th

bilietus*

MARQUETTE

2455 West 63rd Street
TeL: 778-6909

Now open for business -
PETS OF ALL KINDS

Come in and browse

kiekvienas kūrinys stačiai žibu
riuoja ir žaižaruoja kaip iš 
brangakmenėlių mozaikos, kaip 
bizantikinės ikonos, kaip mūsų 
pačių protėvių rankomis “risa- 
votos” pasoginės skrynios! Bet 
pasigėrėjęs iš tolo, mielas žiū
rėtojau, būtinai prieik prie kiek
vieno kūrinio ko arčiausiai, ir 
pamatysi, kad čia į tave gyva 
lietuviška kalba byloja visa mū
sų liaudinio ir tautinio meno is
torija! Kiekviename bruože, 
kiekvienoje detalėje rasi dau
giau ar mažiau užmaskuotą tau
tinį motyvą, paimtą iš žiurstų, 
juostų, nuometų, prievarpsčių, 
skalbtuvių, indaujų ir rankšluo- 
stinyčių išdrožinėjimų, rantymų 
bei išdažymų motyvų. Pavyz
džiui, net angelo sparnai Apreiš
kimo scenoje atausti tais pačiais 
siūlais, kuriais lietuvaitės ir da
bar tebeaudžia gražiausias tau
tines juostas!

Kasiulio žanras galimas tik ži
novams nusakyti. Jis visiškai 
savas, individualus, apjungian
tis visą meno evoliuciją nuo ok- 
ros paišinių kalnų olose iki Pi
casso mūsų dienose. Bet niekur 
nieko nėra perdėta ar perkrau
ta. Visi jo darbai, atrodo, da
ryti mažu plonu smailiu teptu-, 
kėliu, tinkamu eterio vibraci
joms ir saulės spindulių virpė
jimams imituoti. Portretistas 
tai Kasiulis nėra, bent šioje pa
rodoje. Du teptuko juodais pa
braukimai veido skruostams ir 
keli skersiniai baltais dažais 
brūkšneliais nosies, akių, lūpų 
vietai paženklinti — ir išeina 
paveikslas visais psichiniais atri
butais nešinas: nuo arlekino iki 
pietos...

Vėl skamba dainos ir muzikos garsai 
Brighton Parko Hollywoode

SMALL COMPANY IN THE 
OPTICAL AND ELECTRONICS 

FIELD NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

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, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Dldellf pasirinkimas Įvilrlę prakly.

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAl, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920$

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

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

L NAUJIENOS
[ 1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinoie 60608

W   III.III11I.IIIIWIMIU, 1111—1

f — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— WEDNES., NOVEMBER 17, 1971

Kaip žinia, muziko Kazio Ste
ponavičiaus vadovaujamas Pir
myn choras jau pradėjo paruo 
siauruosius darbus Franz Le- 
haro operetės Linksmosios 
Našlės pastatymui. Ją rampos 
šviesoje pamatysime ateinan
čių metų 
Žinant jo 
operečių 
ma jau 
tymu ir, žinoma, tuo pačiu ir 
dideliu pasisekimu. Jo pasta
tytos operetės visada buvo 
aukštame lygyje ir niekada dar 
nėra apvylusios žiūrovų. Diri
gentas Kazys Steponavičius yra 
retų gabumų šioje srityje ir 
nepralenkiamas, nes moka, 
kaip sakoma, išgauti iš solistų 
ir choro, kas tik yra įmanoma. 
Jį mėgsta ir solistai ir choris
tai, nors jis reikalauja kietai 
paklusti jam, kaip dirigentui ir 
jo mostams.

Repeticijos vyksta Raimun
do Radausko Hollywood salė
je, 2419 west 43-oje gatvėje. 
Patogi vieta, gerai rezonuojan 
ti salė, o ir pats jos šeiminin
kas yra didelis dainos meno 
mylėtojas. Jis ir pats turi gra
žų balsą, čia ligą laiką repeta
vo ir Dainavos ansamblis, kol 
dar nebuvo miręs muzikas Ste 
pas Sodeika. Tada ir Raimun
das Rudauskas dalyvavo, dai
navo tame meno ansamblyje. 
Nė vienas Dainavos pastaty
mas neapsieidavo be Raimun
do. Jis, berods pirmas ir vie
nintelis tada dainavęs Daina
vos meno ansamblyje iš šioje 
šalyje gimusių lietuvių.

Bet, kaip sakoma, keičiasi 
laikas, ir kaip ir lietuviškoje 
dainoje kad dainuojama, pa
liko motulė, apleido tėvelis.
Jie abu vienas po kito iškelia

vo amžinybėn, palikdami Rai
mundą vieną. Nebėra gyvųjų 
tarpe ir muziko Stepo Sodei
kos jTad ir Raimundas savo 
jaunystės dienas leidęs dainos 
ir muzikos garsų aplinkumo
je, likęs vienas, nebeturi jau ir 
laiko dainos menui. Tenka pri
sirišti netrumpoms laiko valan
doms prie savo verslo užeigoje. 
Sukasi vienas dabar joje su 
samdomais talkininkais. Ir 
galima sakyti, kad sukasi ge
rai ir su pasisekimu. Paslau
gus savo užeigos lankytojams. 
Ir jie mėgsta Raimundą, nes 
daugelis jų pažino jį nuo jau
nystės dienų, nes jis ne visą 
laiką dainavo, bet ir talkinin
kavo savo tėvams užeigos dar
be. Tad susidaro Įspūdis, kad 
čia visada taip gausu lankyto
jų, jog, tur būt. jų skaičiumi 
dar nėra pralenkusi jo toje 
apylinkėje nė viena užeiga. Ai

kovo 4 — o dienomis.
> patyrimą muzikos ir 
statyme, neabejoja- 
dabar jos geru pasta- 

žinoma,

1 I I J .1. I !1

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

rodo, jog ir dainos menui jo. 
jausmai nėra išblėsę. Rodos, 
Raimundas Rudauskas džiau
giasi, kad jo Hollywoodo sa
lę pasirinko Pirmyn choras sa 
vo repeticijoms, šiam dainos 
mylėtojui smagu, kad vėl čia 
skamba dainos ir muzikos gar
sai. Ir nestebėtina, juk ir jo 
jaunystės metai dar ne visai 
yra prabėgę, artėjant į brendi
mo laikotarpį. Dar jo pečių 
nėra prislėgusi nė šeimos gyve
nimo našta. A. Vii.

EVANGELISTUI GRAHAM
NEBEAPSIMOKA MISIJOS
Paskelbtas auditoriaus rapor

tas parodė, kad evangelisto Billy 
Graham praeitą vasarą McCor
mick Place Chicagoj surengtos 
masinės misijos baigėsi nuosto
lingai ir pajamų nebeužteko iš
laidoms apmokėti. “Kruciada” 
pasibaigusi su deficitu. Pajamų 
iki rugpjūčio mėn. 31 d. gauta 
$609,397,11, išlaidų padaryta už 
$615,400.36.

PRAŠOME SUGRĄŽINTI
Našlių Našliukių klubo susi

rinkime praeitą penktadienio 
vakarą, lapkričių 12 d., Holly
woode salėje kažkas gal per 
klaidą pasiėmė ne savo apsiau
stą (Top coat). Prašome greit 
pranešti šiuo adresu: Agnes Dei- 
kus, 5615 So. California Ave. 
Tel. GR 6-1372. Ten gausite sa
vo apsiaustą. A. Jusas

needs all around bookkeeper 
who would be capable of be
coming Office manager also as

sume administrative duties.
Company located in Northwest 
suburb. Steady full time job.

Good salary and Company ben
efits. Some German desirable 

but not necessary.

PHONE AFTER 7 P. M.

967-6833
SHIPPING HELP

GOOD PAY & BENEFITS FOR 
PERMANENT MEN.
APPLY IN PERSON

ACME - WILEY CORP.
2480 Greenleaf, Elk Grove Village

* RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IEŠKAU
NUOMOTI KRAUTUVEI

PATALPĄ

Skambinti tel. 
733-3494

furnitureand 'fixtures ~ 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

J0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
laimus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 6-4421
8200 So. WESTERN AVE.

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So, Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. L A U R A I T I S 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

K. E RINGI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEL. — 776-5888 
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

— Nežmoniškas asmuo — pa
vojingiausias žemės teršalas 
— Alvudo radijo paskaita šį 
ketvirtadieni, lapkričio 18 d., 
11 v. ryto Saphie Barčus Radi
jo šeimos valandoj.

— Stanley ir Mary Metrikią 
duktė Judita, kituomet vadi
nama lietuviškų sūrių karalai
tė, jau yra baigusi aukštuo
sius mokslus ir spėjusi ištekėti. 
Ji nesenai grižo iš Europos kur 
aplankė net keletą valstybių. 
Kaip žinia, Metrikiai laiko de
likatesų krautuvę ir yra Andru
liu sūrių generaliniai atstovai 
visai Chicagai. Jis šiemet at
šventė savo šešiasdešimt metu 
amžiaus jubiliejų. Metrikiams 
dabar pagelbsti jų darbuose 
duktė Laura Bakaitienė, kuri 
yra baigusi Valparaiso univer
sitetą. C

— Antanas Gegužis (927 W. 
33 St.) džiaugiasi, kad laimin
gu būdu išvengė mirtinos ne
laimės. Jam praeitą savaitę 
važiuojant mašina, juodukas, 
dideliu greičiu važiavęs, tren
kė Į jo automobilį. Laimei, jie 
liko nesužeisti. Mašinai pada
ryta keli šimtai doleriu nuos
tolių. A. Gegužis yra veiklus 
lietuvių organizacijų narys. 
Mėgsta lankyti kultūrines pra
mogas. Dabar jam dėl susisie
kimo susidaro didelių nepato
gumų.

— Juozas Ulevičius, Oak Fo
res, Ill., daugelio organizacijų 
veikėjas ir “Pirmyn” choro 
narys, staiga susirgo ir gydosi 
South Suburban ligoninės 233 
kamb, 17800 So Kedzie Avė. 
tel. 799 - 8000.

— Amerikos Legiono Don 
Varnas posto vadovybės ruo
šiamas tradicinis rudens pobū 
vis “Feather party & Social 
night’’ įvyks lapkričio 20 d., 
8 v. v., posto salėje, 6816 So 
Western Ave. Į rengimo komi
siją Įeina posto komandierius 
Adam Anderson ir buvę to 
posto komandieriai bei dabar
tiniai pareigūnai: Alex Nipri- 
kas, Edward Pocius, ■ Frank 
Jurgaitis, Joseph Ramanaus
kas, Anthony Pargauskas, Le
onard Povilaitis, Stanley Molis 
ir Paul Jocius.

— Amerikos Legiono Dari
aus — Girėno ir Don Varnas 
postų suruoštas pobūvis pagerb 
ti Vėliavų Alėjų mecenatus 
praėjo sėkmingai dalyvaujant 
virš 200 viešnių ir svečių. Abu 
postai dabar vykdo naujų na
rių Įrašymo vajus. Prie postų 
veikia pagelbiniai Moterų vie
netai, kurie taip pat pasireiš
kia lietuviškuose ir patrioti
niuose darbuose. Tarnavę 
Amerikos kariuomenėje bei 
jų šeimos yra kviečiami tapti 
šių postų bei vienetų nariais.

— “Sek pasaką“ — nauja 
plokštelė vaikams jau yra bai
giama paruošti ir išeis šių me
tų pabaigoje. Joje bus Vytės 
Nemunėlio “Meškiuko Rudno- 
siuko” ir Stasės Vanagaitės - 
Petersonienės “Laumė Dauinė” 
ištraukos, taip pat dvi liaudies 
pasakos — “Karalaitė ir oželis” 
ir “Devyniabrolė”. Plokštelės 
tekstą skaito ir dainuoja akto
rė Laima Rastenytė — Lapins
kienė. Groja Stuttgarto sim
foninis orkestras. Muzika ir di 
rigavimas kompoz. Dariaus 
Lapinsko.

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

G A 4-8654 _

JUn FARM

INStfRANCI

State Farm Fire and Casualty Company

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 ;

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

— Montevideo mieste leidžia
mas dienraštis La Manana (Ry
tas) šių metų spalio 30 dienos 
laidoje įdėjo C. Verax rašinėlį, 
kuriame minima rusų pavergta 776-8688,

Lietuva ir pabėgti norėjusio Si
mo Kudirkos likimas. Rašinėli 
pradeda rusų prof. Ą. Sacharo
vo reikalavimu teisės išvažiuoti 
Į užsienius ir baigia susirūpini
mu Simo Kudirkos likimu, ku
riam gresia pavojus būti užda
rytam psichiatrinėje ligoninėje.

— J. Matulaitienė, patyrusi 
tautinių šokių mokytoja ir cho
reografė, III Tautinių šokių 
šventės Amerikoje vadovė, pa
kviesta į JAV LB -Švietimo tary
ba tautiniu šokiu reikalams. V c

— žemaičių Kultūros klubo 
svarbus susirinkimas įvyks tre
čiadienį, lapkričio 17 dieną 7:30 
v. vak. Hollywood Inn svetainė
je, esančioje 2417 West 43rd St. 
Visi nariai būtinai kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti..

Rožė Didžgalvienė, sekr.

•* 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

(Pr).

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

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

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

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BŪTAI ir biznio patalpa Mar- 
ąuete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

‘ "436-7878

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

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

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

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

VIRŠ 50 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 
Namy Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsių 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


