
iktadienis, LiipkriČio-November 19 d., 1971 m.

The Firet and Greatest Lithuanian Daily in Aortai

MAUJI6HOS 
TKc Lickw>a*xAS Daily

PuW-»*bed by The LithuaBULn Ne* > PubKibLng Co— In& 
1TJ8 So. Halsted Street, Chicago, HI 606C3 

HAymarhet 1-tflOO
Over One Million Lithuanian In The United fifetea

Kaina 15c 273VOL. Lvni

Debesuota, šalčiau.
Saulė teka 6:44, leidžiasi 4:28.

J. Tautų Trečiasis Komitetas š. m. lapkričio 15 ir 16 d. svars
tė tautų laisvo apsisprendimo klausimą, šalia visos eilės kitų 
valstybių delegatų, JAV delegatas III-me Komitete, Kongreso 
Atst. Rūmų narys Edward J. Derwinski (Illinois), svarstant klau
simą apie tautų laisvo apsisprendimo teisę ir reikalą skubiai su
teikti nepriklausomybę kolonijinėms tautoms, pasakė reikšmingą 
kalbą. Jis priminė Baltijos valstybių likimą ir nurodė j Sovietų 
Sąjungą, okupavusią tas valstybes ir prievarta jas {jungusią Į 
vadinamų socialistinių respublikų tarpą. Atst. Derwinskio atvira 

, kalba supykdė Sovietų Sąjungos delegatus.

REVOLIUCINĖ TARYBA TAILANDIJOJE
BANGKOKAS. — Tailandijos premjeras, kariuomenės vadas 

ir dar keli valdžios vyrai paėmė Tailandijos valdžią, išvaikė par
lamentą, panaikino konstituciją ir išardė buvusi ministeriu kabi
netą. Nauja valdžia pavadinta revoliucine taryba. Premjeras 
Thanom Kittikachorn paskelbė, kad Tailandijos užsienio politika 
liks ta pati, šis valdžios pakeitimas praėjo ramiai, nors sostinės 
gatvėse matėsi tankai ir parašiutininkų daliniai.

Atst. E. J. Derwinski savo žo
dyje J. Tautose lapkričio 15 d. 
teigė, jog JAV-bės pasisako už 
pavergtųjų tautų laisvę. Esą, 
amerikiečiai mano, kad laisvė bei 
laisvas apsisprendimas tai visuo
tiniai dėsniai, bet ne toki, ku
riuos tektų naudoti pasirinkti
nai.

Nurodęs, kad nuo 1941 metų 
83 kraštams buvo suteikta ne
priklausomybė, Derwinski pa
brėžė, jog negalima nepastebėti 
naujųjų kolonializmo formų bei 
nenoro pripažinti laisvą apsis
prendimą, ir tai ryškiai matyti 
po II pasaulinio karo dienų.

Derwinski toliau pažymėjo, 
kad Baltijos valstybės šiuo at
veju sudaro specialų atvejį. Tas 
valstybes sovietams okupavus, 
JAV bei daugelis kitų kraštų ne
sutinka su sovietų pažiūra, jog 
tos valstybės jau nebeegzistuoja. 
Jis priminė, kad JAV dar ir šian
dien pripažįsta Baltijos valsty
bių teisėtų vyriausybių atsto
vus. . . , .
... JAV kongreso atstovas nurodę, 
į Baltijos kraštų gyventojų isvė- 
žirnus į Sibirą, priminė vokiečių 
ir kt; gyventojų bėgimą Į Va
karus, palygino komunistinės 
santvarkos kraštų menką ūkinį 
lygi su Vakarais. Derwinski 
baigdamas griežtai pasisakė už 
laisvo apsisprendimo teisės pa
naudojimą visur, nes tik tą tei
sę turėdamos tautos gali pasi
naudoti pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis bei Visuotinėje žmo
gaus Teisių Deklaracijoje Įrašy
tomis laisvėmis. Sovietų dele
gatas Safrončiuk pirmą debatų 
dieną (lapkr. 15) paprašė balso 
atsakyti Dervinskiui. Esą, šis 
iškraipęs “istorinę tikrovę. Ru
sas teigė: Baltijos valstybės, gir
di, savo noru Įsijungusios Į So
vietų Sąjungą. Safrončiukas iš
plūdo ir emigrantus bei taria
mus karo nusikaltėlius.

Atst. Derwinski tos pačios die
nos vakarą, lapkr. 15, kalbėjo 
BATUN susirinkime New Yor
ke, Estų Namuose. Jis pažymė
jo, kad sovietai — labiausiai im
perialistinė ir kolonijinė vals
tybė šiandien ir iškėlė daugelį 
svarbių teiginių. - Susirinkime 
dalyvavo Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke A. Simutis, estų kon
sulai, bendruomenių, organizaci
jų, spaudos atstovai. Derwinski, 
didelis Baltijos kraštų bičiulis, 
atsakė Į jaunimo atstovų bei sve
čių paklausimus. Jam padėkojo 
BATUN pirmininkas Kęst. Mik- 
las. - (E)

sovietų atstovybę
NEW YORKAS. — Sovietų 

diplomatinė misija prie Jungti
nių Tautų, Įsikūrusi 12 aukštų 
name New Yorke, atsisakė po
licijos pareigūnams leisti apžiū
rėti pastato stogą, kad policija 
galėtų nuspręsti, kur geriausiai 
išstatyti nuolatinius sargybinius.

New Yorko policija sustiprino 
sovietų namo apsaugą po žydų 
Gynybos Lygos narių šaudymo.

NEWARK. — Prancūzu kon
sulato New Yorke tarnautojas, 
Įveltas Į tarptautinį narkotikų 
šmugelio gaują, atsisakė atvyk
ti į teismą, griebdamasis diplo
matinio imuniteto.

MASKVA. — Sovietų valdžia 
netikėtai davė leidimą 22 metų 
studentui Valery Kreminovui iš
važiuoti Į Ameriką. Jis prieš ke
lis mėnesius susituokė Leningra
de su jauna amerikietė Debbie 
Brackman. Ji siūlėsi pasilikti 
Sov. Sąjungoje, tačiau sovietų 
valdžia jos nenorėjo. Dabar jau- j 
navedžiai gavo žinią, kad jie abu 
gali išvažiuoti Į Ameriką.

VATIKANAS. — Trys Ameri
kos astronautai: Scott, Worden 
ir jlrwin buvo priimti Popie
žiaus, kuriam jie buvo atsiuntę, 
skrisdami Į mėnuli, pareiškimą.

PHNOMPENHAS. — Netoli 
Kambodijos sostinės komunistų 
jėgos sustiprino puolimus. Iš 
triušio lauko ateina žinios’ apie 
tris komunistų divizijas, kurios 
apsupusios miestą.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas patvirtino, 
kad Amerika neformaliai susita
rė 1951 metais su Islandija, kad 
Islandijoje nebus laikomi kari
nėse Amerikos bazėse — neg
rai. Tas susitarimas nebevyk
domas jau nuo 1961 m.

MADRIDAS.^ — Ispanija pa
skelbė ekonominį ketverių metų 
planą, kuris padidins ispanų pa
jamas, pristatys daugiau mo
kyklų, universitetų ir kelių. 
' FAIRFAX. — Arthur Bark
ley, 49 m., kuris bandė pagrobti 
keleivinį lėktuvą ir reikalavo 100 
mil. dol., buvo pripažintas nes
veikus ir buvo uždarytas Į be
protnamį.

Airiai atkeršys 
už kankinimus

BELFASTAS. — Slaptos airių 
armijos vadovybė, piktai kriti
kuodama Britanijos komisijos 
atradimus, kad britai šiaurinėj 
Airijoj nekankina suimtų airių, 
paskelbė, jog britų žvalgybos 
valdininkai, kurie veda kvotas 
politinių kalinių tarpe, yra slap
tai armijai žinomi ir kankintojai 
anksčiau ar vėliau susilauks at
pildo už savo veiksmus. Jiems 
bus atkeršyta.

Britų vidaus reikalų ministe- 
ris Reginald Maulding parlamen
te pažadėjo visu griežtumu gau
dyti slaptos armijos narius, ku
rie teroru ir smurtu, nužudy
mais ir bombomis bando pakeisti 
esamą padėtį šiaurinėj Airijoj. 
Karas vyksta ir jame niekas ne 
gali būti neutralus, kalbėjo mi- 
nisteris.

Anksčiau atstovybę saugojo du 
seržantai ir 36 policininkai. Da
bar jų 53, vadovaujami 4 seržan
tų. Atstovybė saugoma visas 24 
vaL

Veterinorius gydo 316 svaru, devynių joėdu ilgunvo aligatorių "Susie", kuri gyvena Redwood City, 
Kalifornijos "Jury pasaulio" baseine. Ji susižeidė bekovodama su kitu aligatorium. Teko daryti 

rentgeno nuotraukas, tikrinant ar nėperlaužtas "Susie" kojos kaulas.

O Į

WASHINGTONAS, — Dešimties žmonių Amerikos delega
cija, vadovaujama prekybos sekretoriaus Maurice Stans, išvyko Į 
Maskvą. Delegacija kuriam laikui sustojo Švedijoje ir Maskvoje 
bus šeštadienį. Atgal numatoma išvykti gruodžio 3 d., sustojant 
pakeliui Lenkijoje. Delegacija derėsis' dėl prekybos ryšių iš
plėtimo ir pavažinės po visą Sovietų Sąjungą. Delegacijoje yra 
Helmut Sonnenfeldt, dr. Henry Kissingerio grupės Baltuose Rū
muose narys. Prekybos departamente kalbama, kad Amerikos - 
Sov. Sąjungos prekybos ryšių išplėtimas kasmet didės po vieną 

■ bikjbnę-di^eri^ vertės prekių, kol,, pasieks" penki# bilijonų 1975 
metais.

šiais metais Amerikos-Sovietų 
santykiai rodo gerėjimo žymių. 
Neseniai buvo susitarta dėl in
cidentų jūrose ir vandenynuose. 
Amerikos uostų darbininkų uni
jos sutiko pakrauti javus, par
duotus Sovietų Sąjungai. Ame
rikos biznieriai vis dažniau lan
kosi Maskvoje, siūlydami pre
kes, kurioms eksportuoti leidi
mus vis dažniau duoda Baltieji 
Rūmai. Kultūrinio bendravimo 
sutartis bus prailginta ir jau da
romi žygiai atdaryti konsulatus 
San Francisco ir Leningrade. 
Pagaliau buvo susitarta dėl Įtem
pimų Berlyne sumažinimo ir da
roma pažanga Salt derybose Vie
noje. Gegužės mėn. Maskvoje 
numato lankytis prezidentas Ni
xonas.

Sovietų Sąjungai šitoks san
tykių pagerėjimas labai svar
bus dėl Įvairių trūkumų namie 
ir dėl vis didėjančios Kinijos 
Įtakos pasaulio scenoje.

Prekybos sekretorius Stans, 
kalbėdamas pirmadieni grupei 
Amerikos biznierių, nurodė mi
nėtą 5 bilijonų dolerių skaičių, 
kaip visai realistini. Amerikos 
Įmonės galinčios padėti sovietam 
išnaudoti Sibiro mineralinius ir 
miškų turtus. Amerikos laivai 
gali vežti iš Sibiro naftos lau
kų suskystintas dujas ar naftą. 
Amerikos technologija galinti 
padėti rusams atidaryti Sibiro 
vario turtus. Sovietams reikia 
ir Amerikos žemės ūkio produk
tų ir mašinų.
• Galimas daiktas, kad Stans de
legacija dabar susitars su sovie
tais, vėliau sutartį pasirašys 
pats prezidentas. Galimas daik
tas, kad Amerika duos sovietams 
ir kreditų, kad jie galėtų pirkti 
Amerikos gaminius.

LONDONAS. — Britanijoj mi
rė žinoma aktorė, vaidinusi sce
noje ir filmuose 66 metus, Dame 
Gladys Cooper, 81 mėty amžiaus.

VĖLIAUSIOS žinios

♦ Senato lėšų komitetas pri
dėjo prie karinio biudžeto pa
pildymą, reikalaujanti iki liepos 
mėn. išvežti iš Europos 50,000 
amerikiečių kareivių. Valstybės 
sekretorius Rogers tuoj pareiš
kė, kad šis pasiūlymas turėtų 
būti atmestas, nes jis sutrukdys 
visus derybų su sovietais pla
nus.

0 Valst. departamentas pa
keitė nuomonę dėl sovietų gink
lų siuntų Egiptui. Vakar jau 
buvo paskelbtą kad lėktuvų 
siuntos vėl padidintos.

♦ George Meany, Amerikos 
darbo unijų prezidentas, pareiš
kė, jog ekonominė Amerikos po
litika bus kenksminga ateičiai, 
šiandien suvažiavusiems profe
sinių sąjungų atstovams kalbą pa 
sakys pats prezidentas Nixonas.

♦ Vyriausybė pasirašė leidi
mus Amerikos biznio bendro
vėms išvežti Į Sovietų Sąjungą 
sunkvežimių statybos mašinų už 
549 mil. dol. Tuo tarpu Ameri
kos lėktuvai bombarduoja tokius 
sovietų sunkvežimius Ho Chi 
Minho keliuose.

♦ Senato teisingumo komite
tas atidėjo sprendimą dėl dviejų 
Aukščiausiojo Teismo kandidatų 
iki antradienio.

♦ Jugoslavijos prezidentas 
Tito ateinančią savaitę lankysis 
Rumunijoje.

♦ Britų kareiviai šiaurinėje 
Airijoje suėmė 23 Įtariamus as
menis.

♦ Amerikos katalikų vysku
pai išrinko Philadelphijos kardi
nolą John Krol, lenkų kilmės, sa
vo pirmininku trejiems metams

♦ Uraganas Laura Kuboje pri
lijo 25 colius vandens.

Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo 5 amerikiečiai.

cues vario unija 
nebendradarbiauja
SANTIAGO. — Prokomunisti

nė Čilės valdžia turi daug sun
kumų su savo vario kasyklų dar
bininkais. Didžiausioje kasyklo
je darbininkų unijų vadai yra 
krikščionys demokratai ir jie la
bai šaltai žiūri; į valdžios reika- 
vinrus didinti produkciją ir ma
žinti algų reikalavimus. Unija 
Anacondos kasykloje pareika
lavo 50% algų pakėlimo. Už šį 
reikalavimą balsavo 3,340 dar
bininkų. Kiti 664 darbininkai 
reikalauja tik 35% algų pakeli
ni.o Vyriausybė tačiau siūlo tik 
23% pakėlimą. p

Valdžia siekia didinti gamybą 
ir nekelti per daug algų, nes va
ris yra svarbiausias valdžios pa
jamų šaltinis. Unijos tačiau rei
kalauja iš “darbininkų valdžios” 
geresnių sąlygų ir žada strei
kuoti, jei jų reikalavimai nebus 
patenkinti.

sugrįžo iš Vatikano
VARŠUVA. — Lenkijos kar

dinolas Stefan Wyszinski sugrį
žo iš Vatikano. Varšuvos stoty
je jį pasitiko šimtai lenkų kuni
gų, vienuolių ir Vatikano pasiun
tinys arkivyskupas Agostino 
Casaroli, kuris atvyko prieš ke
letą dienų Į Varšuvą derėtis su 
Lenkijos vyriausybe. Kardino
las Vyszinski prieš išvažiuoda
mas namo dar kartą susitiko 
su Popiežiumi.

Nėra žinių, kaip vyksta Vati- 
kano-Lenkijos derybos, tačiau 
charakteringa, kad jos prasidė
jo Lenkijos katalikų primui, kar
dinolui Vyszinskiui nebūnant na
mie. Lenkija spaudžia Vatikaną 
kad tas pripažintų Lenkijai vo
kiečių žemes. Šiuo metu tų že
mių vyskupijos Vatikano lai
komos laikinomis administraci
jomis.

♦ Jungtinių Tautų sekreto
rius turės ligoninėje pagulėti dar 
ateinančią savaitę, nes jo skilvio 
žaizdos labai pamažu gija.

♦ Alena Devenienė, dalyvavu
si Alto konferencijoje ir pasita
rusi su artimaisiais, penktadienį 
išskrido į Kaliforniją.

neduoda vaisiu
SALISBURY. — Britanijos 

užsienio reikalų ministerio Dou
glas Home vizitas Rodezijoje ir 
bandymas susitarti su baltųjų 
vyriausybe dėl politinės to kraš 
to ateities atkreipė pasaulio dė
mesį į Rodezijos ekonominę blo
kadą, kurią Jungtinės Tautos 
paskelbė 1966 m. Visi sutinka, 
kad blokada nėra efektyvi. Ro
dezijos krautuvės pilnos prekių, 
kurias ji gauna per trečiąsias ša
lis, dažniausiai per Pietų Afri
ką ar Portugalijos kolonijas.

Prekės yra brangesnės, negu 
buvo anksčiau, nes tarpininkai 
irgi nori uždirbti. Rodezijos ek
sportai irgi pasiekia pasaulio 
rinkas, ypač varis, nikelis, chro
mas. Kaimyninė Zambija, pati 
didžiausia Rodezijos valdžios 
priešininkė, priversta pirkti Ro
dezijos akmens anglį ir javus.

Blokados didžiausia reikšmė 
— tai užsienio kapitalo investa
vimų stoka. Rodezijai reikėtų 
modernizuoti geležinkelių siste
mą, pakeisti garvežnis, reikėtų 
naujų pramonės Įmonių, tačiau 
joms nėra lėšų.

Faktas, kad blokada nepaklup- 
dė Rodezijos, matomas ir iš gy
vo kasyklų ir pramonės įmonių 
veikimo. Bedarbių nėra, kasyk
los veikia pilnu tempu. Sakoma, 
kad Rodezijos chromą perka net 
pati Sovietų Sąjunga, kuri vė
liau tą chorą dvigubai brangiau 
parduoda Amerikai.

Prezidentas Nixonas jau pasi
rašė įstatymą, kuris leidžia Ame
rikai pirkti Rodezijoje tokias 
prekes, kurias Amerika dabar 
perka iš komunistinių valstybių. 
Įstatymas įsigalios nuo Naujų 
metų. Tas įstatymas susilaukė 
kritiškos rezoliucijos Jungtinė
se Tautose ir supykino juodąsias 
valstybes Afrikoje. Baltieji Rū
mai pareiškė, kad Amerika laiki
nai susilaikys nuo užsakymų 
Rodezijai, kol paaiškės dabar 
vykstančios Rodezijos derybas 
su Britanija.

Ragina skelbti
Izraeliui karac.

BEIRUTAS.---- Irako prezi
dentas Hassan al Bakr ilgoje 
spaudos konferencijoje reikala
vo mesti bandymus ieškoti su Iz
raeliu politinio susitarimo. Prak
tika jau parodžiusi, kad Izraelis 
nenori su arabais susitarti, o tik 
siekia plėsti arabų sąskaiton sa
vo teritoriją.

Irako prezidentas nurodė, kad 
vienintelis kelias išvaduoti žy
dų okupuotas arabų žemes — 
karas; Visos arabų šalys turėtų 
paskelbti Izraeliui karą.

Kitas arabų prezidentas —- 
Habib Bourguiba iš Tuniso — 
pareiškė, kad vienintelė viltis 
Viduriniuose Rytuose rasti tai
ką yra žydų ir arabų federacija, 
tačiau tokią įkurti dabar per 
anksti, gali dar užtrukti 20-30 
metų.

Naujos valdžios atsišaukimas 
Į gyventojus aiškino, kad padė
tis reikalavo sistemos pakeitimo, 
šiaurinėje Tailandijoje didėja 
komunistų gaujų veikla, parla
mentas trukdęs valdžiai veikti, 
vis didėjo vidaus neramumai, 
studentų desmonstracijos.'

Tailandija iki 1932 m. turėjo 
absoliutų monarchą ir vadinosi 
Siamu. Kariuomenė karalių nu
vertė ir Įvedė konstitucinę vy
riausybę, kuri pakeitė ir vals
tybės vardą. Karo metu Šalis 
buvo okupuota Japonijos, o po 
karo visa eilė karinių pervers
mų nedavė kraštui pastovios vy
riausybės, kol valdžią paėmė 
fieldmaršalas Sarit ir dabartinis 
premjeras fieldmaršalas Tha- 
nom. Dabar panaikintoji konsti
tucija galiojo nuo 1968 m.

Paskutiniu metu parlamentas 
buvo pradėjęs nebeklausyti ka
rinės valdžios. Buvo sunkumų 
priimant vyriausybės sudarytą 
biudžetą. Daug kritikos valdžia 
susilaukė dėl susilaikymo bal
suojant Jungtinėse Tautose. Kai
riosios partijos reikalavo, kad 
Tailandija pripažintų Kinija ir 
išstotų iš Seato Jcarinėsr prgani- 
.zacijos, ’ i ’*

šiame perversme nemažą vaid
menį suvaidino Kinijos priėmi
mas Į Jungtines Tautas. Tailan
dijoje yra apie 2 milijonai kinų. 
Vyriausybės politika buvo glau
džiai surišta su Amerikos, kuri 
turi Tailandijoje nemažas avia
cijos bazes. Vis daugiau buvu
sioje vyriausybėje atsirado žmo
nių, raginančių’ nutraukti ry
šius su Amerika ir pradėti ieš
koti šiltesnių ryšių su Kinija. 
Kariuomenės vadams tokios kal
bos nepatiko ir jie nutarė veik
ti.

perrinko vadus
LONDONAS. — Britanijos 

opozicijos — darbo partija — iš
sirinko savo vadovybę. Darbie- 
čių parlamentarų vadu toliau lie
ka Harold Wilson. Didžiausia ko
va vyko dėl jo padėjėjo vietos. 
Kairieji darbie&iai norėjo paša
linti Roy Jenkins, kuris nesi
laikė partijos konferencijos nu
tarimo ir balsavo parlamente už 
Britanijos įstojimą į Europos 
Bendrą Rinką. Kartu su juo už 
rinką balsavo dar 69 darbiečiai, 
o 20 kitų susilaikė.

Roy Jenkins tačiau buvo iš
rinktas partijos lyderio pavaduo
toju, gaudamas 140 balsų. Jo 
svarbiausias konkurentas Mi
chael Foot, partijos kairiojo 
sparno atstovas, gavo 126 balsus. 
Balsavimas tik paryškino darbo 
partijos suskilimą. Panašūs re
zultatai buvo gauti ir pernykš
čiame vadų rinkime.

WASHINGTONAS — Gene
ral Motors pranešė Corvair au
tomobilių 1961-69 modelių savi
ninkams, kad šildymo sistemoje 
yra defektas, kuris gali būti pa
vojingas savo dujomis sėdin
tiems automobilyje. Tokių auto
mobilių esą apie 760 tūkstančių.
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ši garbinga sukaktis buvo iš
kilmingai paminėta spalio mėn. 
30 d. Pats minėjimas ir visos ki
tos iškilmės vyko čiurlionies Me
no Ansamblio namuose, kuriuos 
jau veik prieš du dešimtmečius 
Ansambliui sudarė sąlygas įsi
gyti SLA Pildomoji Taryba ir 
tuo pačiu išgelbėjo čiurlionie- 
čius nuo pakrikimo bei sudarė są
lygas nuosavoje pastogėje reng
tis koncertams.

....

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

Lietuvos Dukterų parengimas

Lietuvių klubo didžiojoje sa
lėje įvyko Lietuvos Dukterų tik
rai šaunus pobūvis. Publikos pri
sirinko gana daug. Ir ją sudarė 
ne vien lietuviai, — buvo gerokas 
būrys ir kitataučių. Guzardo 
muzikos mokyklos mokiniai, nuo 
10 iki 14 metų amžiaus, su sa
vo žibančiais akordeonais ir gi
taromis išėjo į sceną. Jų, mergai
čių ir berniukų, buvo dvdešimt. 
Vadovavo jauna dirigentė.

P. Zakarienė atidarė progra
mą ir pristatė Guzardo muzikos 
mokyklos dirigentę bei jaunus 
muzikantus, kurie tuoj užtrau
kė maršą. Publika buvo sužavė
ta. Po atlikimo kelių koncerti
nių dalykų, jie užtraukė įvai
rias polkas. Dirigentė sudarė 
kvartetus, duetus ir solo. Solis
tų tarpe pasirodė ir mūsų akor
deonistas Svajūnas Rutkaus-

N A U J IENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8. III. —

Taigi iš šių trumpų užuomi
nų matome, kad Padėkos die
nos savaitgali Kultūros fon
das mums dovanoja tikrai ver
tingą kultūrinę dovaną — An
trąjį teatro festivalį.

Jo sėkmė priklausys ne tik 
auo čia suminėtų teatrų, bet

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki trbz 
money orderį.

gražiai įrišta, 592 pusi
Įrišta, 464 pusi. _______

nešimus. Prezidentas vaizdžiai 
nupasakojo šiandieninę SLA fi
nansinę ir organizacinę būklę bei 
nūdienes susivienijimo proble
mas, o sekretorius Budreckis or
ganizatoriams davė konkrečių 
patarimų, kaip praktiškai įvyk
dyti naujų narių prirašymą.

Visi Pildomosios Tarybos na
riai įsakmiai pabrėžė, kad SLA 
veikla ir šios organizacijos atei
tis išimtinai priklauso ne vien 
nuo turimų piniginių kapitalų 
dydžio, bet, svarbiausia, nuo na
rių skaičiaus ir kuopų veiklos. 
Tenka liūdnai konstatuoti, kad 
per eilę paskutiniųjų metų, nors 
organizacijos ir bendras finansi
nis pajėgumas yra padidėjęs, ta
čiau narių skaičius yra sumažė
jęs ir turi tendencijos ir toliau 
mažėti. Todėl visi susirinkusie
ji'organizacijos veikėjai buvo 
raginami daryti visas pastan
gas įrašyti į SLA daugiau na
rių, ypatingai kreipiant dėmesį į 
priaugančiąja lietuvių kartą.

Susirinkimo dalyviai labai gy
vai diskutavo visus pranešimus, 
pasikeitė tarpusavyje mintimis 
bei sumanymais ir iškėlė eilę 
konkrečių klausimų, aiškinant 
kai kuriuos kasdien pasitaikan
čius neaiškumus.

Keli organizatoriai atkreipė 
SLA vadovybės dėmesį, kad vien 
ekonominiais pagrindais yra sun
ku sužavėti naujus narius. Juos 
daugiau ir efektingiau vilioja 
tautinė SLA veikla ir jos vie
šas pasireiškimas. Seniau pati 
SLA organizacija ir visos jos 
kuopos buvo įsijungę plačiai į 
Amerikos lietuvių kultūrinę bei 
visuomeninę veiklą ir aktyviai 
dalyvavo visame Amerikos lie
tuvių politiniame gyvenime. Ta
da ir narių skaičius nuolat au
go ir jie visi matė aiškią pras
mę, reikalą ir naudą dalyvauti 
ŠLA eilėse. Tačiau šiandien jau

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE'1. — THRJ GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasminas, A KISS IN; THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti išgyvenimo.. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 pšl. Kaina S2.5Š. s—-~-

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

Tą pačią dieną Clevelande įvy
ko ir SLA veikėjų organizatorių 
suvažiavimas, šį suvažiavimą 
kvietė Pildomoji Taryba. Į pasi
tarimą, be gausaus būrio Cleve- 
lando SLA veikėjų, buvo atvy
kę organizatoriai ir kuopų at
stovai ir iš Detroito, Akrono, Lo
rain. Pasitarime dalyvavo ir 
SLA prezidentas Povilas Dargis, 
viceprezidentas Čaplikas ir se
kretorius dr. A. Budreckis. Jie 
visi susirinkusiems padarė pra

ši visa veikla yra vos nežymiai 
bepastebima, tad ir naujų na
rių Susivienijimui sunku bepri- 
traukti.

J. Daugėla siūlė, kad Pildo
moji Taryba sudarytų plačią ir 
konkrečią SLA organizacijos vi- 
suomeninės-kultūrinės veiklos 
programą, pavestų vienam Pildo
mosios Tarybos nariui ją orga
nizuoti ir jai vadovauti. Tada 
ir visos kuopos ir pavieniai na
riai galėtų į ją aktingai įsijung-
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mesniuosius veikėjus, šios kuo
pos gyvenimo kelias yra lyg ir 
maža nuotrauka visos SLA or
ganizacijos veiklos ir garbingos 
istorijos. Kuopos narių eiles yra 
praėję keli tūkstančiai tautie
čių, iš kurių eilė yra iškilę Į žy
mius šios organizacijos ir visos 
lietuvių visuomenės veikėjus. 
Vakarienės metu įspūdingą kal
bą pasakė prezidentas P. Dargis. 
Jo kalba visus giliai su j audino 
ir privertė gerokai susimąstyti. 
Be prezidento, kalbėjo dar išti
sa eilė kitų veikėjų. Jie visi svei
kino sukaktuvinę Clevelando 
SLA kuopą ir. linkėjo jos valdy
bai ją ne tik ir toliau išlaikyti, 
bet ir ugdyti bei plėsti Jos veik
lą ir darbus. Visi išsiskirstė tvir
tai tikėdami, kad šiai kuopai bus 
dar lemta atšvęsti ir visos šim
tinės metų sukaktį.

Visas šis gražus ir atmintinas 
susibuvimas buvo paįvairintas 
vietos solistų dainomis.

SLA 14 kuopai šiuo metu pir
mininkauja Vytautas Braziulis, 
kuris labai daug prisidėjo prie 
šio minėjimo viso surengimo, jo 
programos paruošimo. Jis pats 
ir visas iškilmes pravedė. J. Dg.

džiai sveikinti 
remti.

Antrame teatro festivalyje 
sutiksime darbštųjį, jau dvi
dešimt su viršum metų pasto
viai ištverusį, daug gerų vei
kalų pastačiusi, Hamiltono lie 
tuvių dramos grupės “Aukurą”, 
kuriam vadovauja režisierė, 
aktorė, nepavargstanti entu
ziastė Elena Dauguvietytė — 
Kudabienė.

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

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

j This new device for garbage collection promises to cut municipal costs while 
dominating odors and insects and the noise normally associated with garbage 
collection. Called a Mechanical Bag Retriever (MBR), it is Gulf Oil Chemicals 
Company’s entry into the $5 billion municipal refuse collection market. The MBR 
was developed by Bellaire, Texas, City Manager Tom Heffington, the inventor, and 
Gulf Oil Chemicals, a manufacturer of polyethylene garbage bags.

ir nuo mielo žiūrovo, kiek dė
mesio jis parodys šiam neeili
niam kultūrinio gyvenimo įvy
kiui. O domėtis tikrai būtų 
verta. Praleista proga nebe
sugrįš, tuo pačiu palikdama 
žalą ir pačiam mūsų kultūri
niam gyvenimui. Auka, darbu, 
atsilankymu į spektaklius Am 
trąjį teatro festivalį nuošir
džiai paremsime, gi šio įvykio 
organizatoriams ir rengėjams 
nors maža dalele atsidėkosi
me.

kas, atlikdamas populiarią ame
rikonišką dainą. Publika jam 
gal daugiausia plojo. Programa 
be pertraukos tęsėsi apie pus
antros valandos.

Programos vedėja Zakarienė 
padėkojo Guzardo mokyklos mo
kiniams ir visiems atsilankiu
siems, o dirigentei įteikė gėlių 
puokštę.

P. Makauskas pakvietė svečius 
prie paruoštų stalų valgyti. Pro
gramos dalyviams taip pat buvo 
paruoštas stalas.

Pobūvis buvo labai jaukus ir 
sėkmingas. O tai reiškia, kad 
liks ir pelno.
8. Kudirkos metinių minėjimas 

įvyks lapkričio 28 d.
Vietos Amerikos Lietuvių Ta

rybos skyrius rengia vienerių 
metų Simo Kudirkos ryžtingo 
šuolio į laisvę ir gėdingo jo iš
davimo rusams sukaktį Lietuvių 
svetainėje. Tas metinis -minėji
mas buvo numatytas lapkričio 
21 d., tačiau aplinkybės taip su
sidėjo, kad jį teko nukelti į lap
kričio 28 d.

Iš Chicagos atvyks jaunas in
žinierius Rimas Staniūnas, ku
ris nušvies siaubingą įvykį, su
sietą su Šimo Kudirkos išdavi
mu. Meninę programos dalį at
liks iš Chicagos atvykusi šokėjų 
grupė, kuriai vadovauja ponia 
Smieliauskienė.

Visi kviečiami dalyvauti. Pra
džia 1:30 vai. po pietų, žvalgas

Espeesdly since the aer KgJier feierert 
zssss feto effect.

ULSL Serogs Boočs acre pty 5% fe- 
lie: head to maturity of 5 yecre, 

X Deaths (4% fcr the fest yeas; them. 
zžcr$20% to maturity).

Inrreut She that taikės Bends 1 great 
trey to sere fee the sets* thfegs tfe* 
r-rere refer i 5t£e bit more fea. Beats, 
recaricre, eaapers, i place tt the lake cr 
fe the acaat si r.s. Things yoa c" ~;cy 
-sfeJe yec’re st5 feeitngyecna.

eaa get ysnr saringa ptaa started 
hy fe===S the Payroll Scrfeęs Pfe- There 
’yoe -reck er the Bcod-a Meath Ffea

Start uXag acre. Beads xx far ~'~—

Naujienose galima gauti puikiu
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI,
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pust --- .-------- ■------------------------ —
Prof. Vacį. Biržilke, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis; 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II -dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais • — ___ ...—------ --------------------

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p—
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 pusi. __________________
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _—_____ ____—_______ __________—-
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —-----------------
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

pusi., dabar tik ___________ _____________ ____ $10.00

šis teatras Pirmajame teat
ro festivalyje dalyvavo su Vin
co Krėvės drama “Mindaugo 
Mirtis’’, už kurį aktoriai nu
skynė ir laimėjimo žiedus.

Gi šių metų Antrame teatro 
festivalyje “Aukuras” daly
vauja su Jurgio Jankaus trijų 
veiksmų drama “Audronė”. 
Veikalas statomas iš rankraš
čio pirmą kartą. Todėl jo turi- 

tepalieka paslaptimi iki 
kol festivalyje pakils sce- 

uždanga. Tačiau jau da- 
numanu, kad“ “Aukuras” 

veikalą paruoš gerai ir tikrai 
bus verta šį veikalą pamatyti.

Nemažiau visuomenę domi
na ir Los Angeles Dramos sam
būris, gražiai užsirekomenda
vęs Pirmajame teatro festiva
lyje su rašytojo Anatolijaus 
Kairio trijų veiksmų tragedi
ja “šviesa, kuri užsidegė”, ir 
buvęs atžymėtas įvairiais žy
menimis.

Gi į Antrąjį teatro festivalį 
šis sambūris atvyksta su labai 
įdomiu, Los Angeles Dramos 
Sambūrio konkurse laimėju
siu pirmą premiją veikalu — 
Algirdo Landsbergio “Pasku
tiniuoju Pikniku” trijų veik«-

A. J. Gussen
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________
Minkštais viršeliais tik ________ ________ ______ _

A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.0(1 dabar

ginęs Los Angeles 
Sambūris veiklus, 
gebąs nuoširdžiai 
dirbti, kuo Californijos lietu 
viai tikrai turi pagrindo džiaut

mų melotragikomedija. Taip 
pat veikalas niekur dar nėra 
statytas ir jo premjera kaip tik 
įvyks Chicagoje, Antrame te
atro festivalyje. Pažymėtina, 
kad Los Angeles Dramos Sam
būris, vadovaujamas Dalios 
Mackialienės stipriomis pro
švaistėmis yra prasiveržęs su 
gerais ir naujais scenos veika
lais į lietuvišką sceną ir džiu- 

lietuvius. 
ryžtingas, 
sutartinai

Chicagoje.

kaipo tokio, Chi- 
laukia. Mes turime 

smulkių parengi- 
gerų koncertų, meno pa- 

tačiau teatro, o ypač 
pastavesnio, nesusilaukiame. Tai 
gi Antrąjį teatro festivalį vi
suomenė sutinka su dėmesiu, 
tikėdama, kad keturių dienų 
slinktyje turėsime progos pa
sigėrėti ir gerais scenos veika
lais, gera vaidyba ir tai bus 
savotiška pakaita įprastų ren
ginių grandinėje.

Teatro pirmąjį festivalį LB 
Kultūros Fondas suruošė prieš 
trejetą metų. Tada dalyvavo 
daugiau teatrų iš įvairių betu
riu kolonijų.

Kultūros Fondo pirmininkas, 
Anatolijus Kairys, pats būda
mas rašytojas ir dramaturgas, 
ypač dėmesį kreipia į teatrą, 
kaipo į vieną iš ryškiųjų kul
tūrinio gy venimo šakų, štai ir 
dėl to gal turime ir LB Jauni
mo teatrą, kuris dalyvavo pir
mame teatro festivalyje, o taip 
pat ir Antrame ruošiasi daly
vauti. statydamas Kosto Os
trausko divertismentą ’’Metai”. 
Jaunimo teatras atlieka ir kitą 
darbą — ugdo scenos talėnlus, 
gerus lituahisfus* jaunuosius 
žmones įjungia aktyviai dirbti 
lietuviškoje dirvoje. Tad šias 
paslaugas lenką tik nuošir-

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar ^Naujienose" >u 

didelėmis nuolaidomis:

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
‘ $3.00

$2.00

Kultūrine dovana Padėkos Dienos proga
Chicagos lietuvių kultūrinio 

gyvenimo kelyje, įvairių ren
ginių gausoje, gana ryškiu at
spindžiu prasiveržia antrasis 
teatro festivalis, kurį ruošia 
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros Fondas Padėkos Dienos sa
vaitgalyje,

Teab'o, 
caga tikrai 
įvairiausių 
mu

Taip pat visos SLA organiza
cijos turtingumą turėtų labiau 
pajausti visa organizacijos narių 
masė. Tai būtų įmanoma pasiek
ti investuojant dalį SLA atsar
gos kapitalo į visiems nariams 
naudingas ir reikalingas insti
tucijas; statant poilsio namus, 
įrengiant vasandetes atosto
goms praleisti ir p.

Tą patį vakarą visi svečiai ir 
gausus clevelandiečių būrys vėl 
susirinko į čiurlioniečių pastogę 
ir prie gausiai ir skaniai apdeng
tų stalų prisiminė SLA 14-tos 
kuopos istoriją, jos nueitą gyve
nimo kelią ir paminėjo jos žy-

SUSIVIENIJIMO DIENOS CLEVELANDE
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje yra jau susilaukęs 85 me
tus savo gyvavimo ir veiklos. 
Prieš 85 metus šiame krašte vi
sose vietovėse, kur tik gyveno 
bent keli lietuviai, pradėjo dyg- 
te dygti šios organizacijos kuo
pos ir, palyginti, per trumpą lai
ką jos sėte nusėjo viso šio kraš
to pakraščius, o vėliau persime
tė ir į kaimyninę Kanadą. Lai
kui bėgant, daugelis šių kuo
pų išnyko, kitos persiorganiza
vo, tačiau daugelis jų ir šiandien 
dar sėkmingai gyvuoja ir savo 
veikla puošia Amerikos lietuvių 
visuomeninį gyvenimą.

Viena pirmųjų SLA kuopų 
įsisteigė ir Clevelande. Ji gavo 
14-tos kuopos tnumerį. ši kuopa 
persiorganizavo iš šv. Jurgio 
pašalpinės draugijos ir tuo būdu 
šiais metais švenčia savo veik
los deimantinę (75 metų) sukak-



JURGIS JASINSKAS

SPAUDOS PABIROS
# (Tęsinys)

2. Pakrantėje prie Martha’s 
Vineyard uoloje, ten esančioje
ar specialiai pastatytoje, iškal
ti Simo Kudirkos vardą su duo
menimis, rodančiais, kuria pro
ga ir kodėl toji uola čia stovi ir 
kokius jvykius šioje pakrantėje 
1970 m. lapkričio mėn. 23 dieną 
atsitikusius liudija. Suplanuota, 
bet neįvykdyta;

3. Pačiomis pirmosiomis die
nomis po Simo Kudirkos išdavi- 
mo (lapkričio 25-26) Bostono lie
tuvių aktyvas buvo suplanavęs 
žygį į atvirą Atlanto vandenyną, 
kur žvejoja rusiški komunisti
niai laivai: greitlaivis, narsty- 
damasis tarp sovietinių' žvejų 
laivų, ypatingai aplink “Soviet- 
skaja Litva”, per garsiakalbius 
lietuvių ir rusų kalbomis šaukia 
to laivyno jūreivius šokti į van
denį, iš kurio greitlaivis juos pa
siims į Ameriką. Greitlaivį tu
rėjo lydėti vienas ar keli heli
kopteriai, kurie taip pat būtų pa
siruošę bėgliams padėti. Viskas 
buvo paruošta: įgulos ir greiV 
laivis, tačiau tomis dienomis 
siautusi Atlante audra šį planą 
privertė atidėti. Jis ir šiandien 
nėra užmirštas ar anuliuotas;

4. Artimųjų prie Martha’s Vi
neyard vietovių-miestelių bur
mistrai prašomi kai kurias jų 
gyvenviečių gatves pavadinti Si
mo Kudirkos vardu. Šis užmo
jis vykdomas;

5. Nupirkti Martha’s Vine- 
yarde ar kitoje artimiausioje-vie
toje žemės sklypą ir jame pasta
tyti Simo Kudirkos vardo namą, 
kuriame būtų įruoštas atitinka
mas muziejus, kurio dauguma 
eksponatų būtų vaizduojančių 
pavergtą Lietuvą ir Simo Ku
dirkos išdavimo istoriją. Pianas
nesusilaukė atitinkamo atgar-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čekj ar Money orderį tokiu adresu: /
NAUJIENOS, 

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608
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6. Pagaminti filmą iš Simo Ku
dirkos gyvenįmo ir jo išdavimą 
komunistams. Dėl lėšų trūkumo 
šis sumanymas atidėtas vėles
niam laikui. Įfilmuotos medžia
gos šiam filmui paskiri lietuviai 
filmo operatoriai turi gausias 
atsargas;

7. Mūsų politiniai veiksniai 
paskelbia konkursą veikalui apie 
Simą Kudirką parašyti, (šį pro
jektą Naujienose pasiūlė jų ben
dradarbis Alf. Nakas). Kol kas 
į tą pasiūlymą iš mūsų politinių 
ar bendruomeninių veiksnių ne
susilaukta pasisakymo;

8. Lietuviai teisininkai paruo
šia atitinkamą projektą, pagal 
kurį Simo Kudirkos byla būtų 
įmanoma iškelti tarptautiniame 
teisme. Daugiau apie tą suma
nymą iki šiol viešumoje nieko Į 
negirdėti;

9. Ką veikia ir ką planuoja 
Bostono “Citizens Concerned for 
Simas” komitetas?

To Komiteto pranešime, da
tuotame šių metų lapkričio mė
nesio 3 d., skaitome “Simo Ku
dirkos tragedijos metinės jau čia 
pat. Bostono Koordinacinis ko
mitetas kviečia ir ragina visas 
lietuvių kolonijas įsijungti Į šią 
sukaktį bandant išgauti atgar
sio iš spaudos ir televizijos, iš
naudojant visas galimas vieti
nes sąlygas.

Minėjimų formų gali būti įvai
riausių: demonstracijos reika
laujant Kudirkai laisvės, laiškai 
prezidentui prašant jo interven
cijos jam esant Maskvoje, iškil
mingų pamaldų organizavimas 
bei bandymai gauti iš miestų sa
vivaldybių gatvių, kurios būtų 
pavadintos Simo Kudirkos var
du ir t. t.

Komitetas šiuo metu ruošia 
“press release” Simo Kudirkos

dijo stotims ir išsiuntinėjamas 
lietuvių kolonijų ryšininkams 

j panaudoti vietoje.
Komitetas Bostone lapkričio 

23 d. organizuoja kelionę i iš
davimo vietą prie Martha’s Vine
yard salos, kur šis Įvykis bus 
paminėtas su pilnu orumu. Ki
tos kolonijos yra kviečiamos prie 
šio minėjimo prisidėti dalyvau
jant asmeniškai. Detalės bus pa
skelbtos spaudoje.
“Citizens Concerned for Simas”.

Gražios mintys, gražūs projek
tai, bet labai ir net labai pavė
luotai paskelbti.

10. Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdyba taip pat susirū
pinusi Simo Kudirkos bylos rei
kalų. Jos atstovai pasiekė net 
Washingtone sėdinčius valdžios 
pareigūnus ir susilaukė-iš jų ati
tinkamų atsakymų. Tik visa bė
da, kad Lietuvių Bendruomenė 
Simo Kudirkos bylos reikalu ne-

Telephone Poles

Plow train units like this Northwestern Bell machine
are helping rid the landscape of unsightly telephone 
poles. The Bell System says that virtually all new 
subdivisions have been serviced with underground 
telephone lines since 1970. And now Bell is replacing 
some aerial line with underground cable in rural areas. 
This unit, a Massey-Ferguson crawler carrying a Kelley 
ripper, was operating in east central Iowa near Daven
port.

ir Lietuvos laisvės bylos klausi- rado pareigos susisiekti su ma
inais, kuris bus paskirstytas ži- su politiniais veiksniais (Altu 
nių agentūroms, televizijos ir ra- ir Vliku), bet veikia partizaniš-

kai. šitaip visų lietuvių bend
ras reikalas nesprendžiamas ir 
neplanuojamas. Gėda Bendruo
menei, kuri savo aukštų parei
gūnų lūpomis aiškinasi:

“Ne, nepainformavome kitu 
veiksnių. Jeigu ką konkretaus 
atliksime — painformuosime. 
(Autentiškas Bendruomenės pa
reigūno pasiaiškinimas Bostono 
lietuvių susirinkime Simo Ku
dirkos išdavimo metinių minėji
mo ruošimo proga). Be kita ko, 
Bendruomenės atstovų galvose 
buvo kilęs net toks projektas: 
įsteigti specialų komitetą Simui 
Kudirkai gelbėti, ir į tą komi
tetą garbės nariais pakviesti 
prezidentą Nixon’a, Amerikos 
Pakrančių Apsaugos vadą Ben
der” ir kt. Ką Į tokius naivius 
svaičiojimus? Vyrai, ar jūs no
rite visam laikui užkirsti kelią 
lietuviams į Washingtona? Juk 
įžeidinėjimais ir patyčiomis auk
štiesiems Amerikos pareigūnams 
joks,, ne tik Simo Kudirkos, rei
kalas nesprendžiamas: įsibėgėjus 
galima labai toli nubėgti, bet 
kelio atgal sugrįžti nebėra...

11. Gal būt, daugiausia kon
krečių darbų Simc(. Kudirkos by
los ir jos istorijos reikalu yra 
atlikę paskiri lietuviai ir jų sam
būriai ;

Artinantis Simo Kudirkos iš
davimo metinėms sukaktuvėms, 
labai teigiamų ir pagirtinų žy
gių yra atlikę Amerikos lietuvių 
Vyčiai;

Kanadoje, Hamiltono kolonijos 
lietuviai, Simo Kudirkos vardą 
Įamžino Įnešdami Į Lietuvos 
Laisvės fondą (?) 100 dol.;

Lietuvių šaulių S-ga, jeigu 
neklystama, jo vardą atžymėjo 
vieną savo vienetą pavadinda
ma Simo Kudirkos vardu;

Mūsų skautai vasaros stovyk
lavimo metu atitinkamai pager
bė šį vyrą savo stovyklose;

Dailininkas A. Rūkštelė savo 
kūrybiniu talentu Įamžino Ku
dirką piešinyje, kurį kai kas yra 
pasiūlęs nupirkti ir padovanoti 
Washington© valdžios Įstaigai;

Ne vienas mūsų poetų yra su
kūręs eilėraščių apie Simą Ku
dirką. Jų tarpe poetas Bern. 
Brazdžionis kūrinį: “Vaidila Va
liūnas prie užgesusio švyturio”;

Yra sukurtų gerų, nors trum
pokų, prozinių dalykėlių;

Ryškiausi darbai yra kuriami 
mūsų rašytojų lietuvių ir anglų 
kalbomis. Tikėkime : nepoilgo 
išvysime ne vieną didelį veikalą 
apie Simą Kudirką. Kokios tie 
kūriniai bus vertės — pamatysi
me, kai jie pasirodys knygų skai
tytojų “malonėje”.

Vienas žymus mūsų rašyto
jas yra išsitaręs:

“Apie Simą Kudirką bus pa
rašyta šimtai knygų”.

Tuo tarpu lietuvių kalba turi
me tiktai vienų vienintelį ilge- 
leshį veikalą apie Simą Kudir
ką. To veikalo vardas: “Simas”. 
Autorius-Jurgis Gliaudą.

Tai pats pirmasis veikalas, 
bandąs pavaizduoti Simo Kudir
kos išdavimą ir to išdavimo tra
giškumą. Skaitant tą veikalą 
darosi liūdna ne tik dėl Kudirkos 
išdavimo, bet ir dėl užmojo tą 
išdavimą pirmuoju išnešti į vie-|

Į mą ir greta jo “Attempted De- i 
faction by Lith uanian Seafrian į 
Simas Kudirka Hearings before 
the. Subcommittee on State De
partament Organization and For
eign Operations of the Commit
tee on Foreign Affairs House of 
Representatives Ninety Con
gress second session.

December 3, 7, 8, 9, 14,17, 18, 
and 29, 1970”.

Palyginkime tų abiejų knygų 
tekstus, ypatingai angliškosios 
nuo 188 iki 244 puslapius ir be 
aiškinimų bus šviesu, kur-mes, 
lietuviai, atsidursime, jeigu an
glų kalba išleistąjį Simą pla
čiau angliškuose laikraščiuose ar 
žurnaluose pasiims “pačiupinėti” 
Įgudę knygų recenzentai, o gal 
ir kritikai.

Po tokių “pačiupinėjimų”, var
gu ar bent vienas lietuvis ra
šytojas susilauks amerikoniškų 
leidyklų palankaus žvilgsnio! 
; Lietuvių kalba išleistoji “isto
rija” — Simas jau susilaukė ant
ros laidos. I r mes, savybėje, ga

. Šurna. Liūdniau nebegali būti. 
Tai spekuliatyvinis geismas gal 

| pasigarsinti, </ gal ;&• pasipini
gauti. Tikru amerikonišku geis
mu: aš pirmasis pateikiu jums, 
skaitytojai, sensaciją!

Ir per tą degantį geismą pa
teikti sensaciją, to veikalo 158 
puslapyje išretintomis raidėmis 
matome knygos parašymo datą: 
“Sausis, 1970”.

Simo Kudirkos išdavimas at
liktas 1970 metų lapkričio mė
nesio 23 dieną, o knygos — Si- 

. mas — autorius apie tą išdavi
mą knygą parašė beveik metus 
anksčiau. Kokia pranašiška aiš
kiaregyste! Tarkime: korektū
ros klaida. Tokių visur ir visa
da prilenda.

Tos knygos leidyklos Viltis 
leidžiamoje clevelandiškėje Dir
voje toji knyga buvo tokiu Įkarš
čiu reklamuojama, peršama ir 
net raginama Įsileisti Į lietuviš
kas -— lituanistines mokyklas, 
kaip reta kuri knyga. Taip pat 
buvo prašoma aukų tos knygos 
išleidimui anglų kalba. O tačiau 
nebuvo reikalo aną korektūros 
klaidą atitaisyti. Argi ir ten ne
buvo pastabėtas tas “blynas”?

Toji knyga, susilaukusi, kaip 
skelbta, nemenkos paramos iš 
skaitytojų, ypatingai toliau nuo. 
to tragiškojo Įvykio esančių 
(Australijos, V. Vokietijos lie
tuvių) leidžiama anglų kalboje. 
Net leidykla buvo viešumai Įvar
dyta.

Ir čia, prisiimdamas visą at
sakomybę už sekantį teigimą, ta
riu: jeigu knyga išversta tokia, 
kokia ji išleista lietuvių kalba, 
be jokių paaiškinimų, be papil
dymų ir be šaltinių, kuriais nau
dotasi tą knygą rašant, Įvardiji
mų, yra nusikaltimas ir lietuvių 
vardo išniekinimas!

Knygos autorius yra kelių kny
gų autorius ir niekaip negalima 
patikėti, kad jis, rašydamas Si
mą, nežinojo kiekvienam auto
riui privalomo dalyko: jeigu ra
šai knygą naudodamasis kitais 
šaltiniais, iš jų pasiimdamas be
veik pažodžiui ištisas pastrai
pas, ištisus faktų pavaizdavimus, 
pavardes, įvykio datas ir valan
das, tai privalai visa tai Įvardy
ti knygos tekste’ arba bent kny
gos pabaigoje nurodyti šaltinius, 
kuriais buvo pasinaudota.

Knygoje Simas viso to nėra ir 
todėl savaime išplaukia išvada: 
knyga yra sudėliotas iš Įvairių 
šaltinių veikalas su autoriaus 
minčių priemaišomis. Turėda
mi parankėje Jurgio Gliaudės Si- 

augti ~ taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupyme Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

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

lime panašų “liuksusą” sugro- 
muliuoti, tik, susimildami, nesi- 
braukime su tuo “kūriniu” j 
amerikiečių knygų skaitytojų 
mases: iš gėdos neturėsime, kur 
akis nukreipti!

★
Daktaras Vincas Kudirka sa

vo “Varpu” ir jame nuolat skam
bėjusiais “Tėvynės varpais” įsiū
bavo lietuvių tautą kovai su ca
rine okupacija, o jūreivis — ra
dijo operatorius Simas Kudirka, 
nepasisekusiu šuoliu iš komunis
tinės vergijos į Laisvę ir hero
jišku savęs atsižadėjimu už ru
sų okupuotos Lietuvos Laisvę, 
kaip liepsnojantį ir kovos kelią 
apšviečiantį žibintą, išnešė Lie
tuvos — “didvyrių žemės” var
dą į platųjį pasaulį. Jis šiandien 
spindi plačiajame pasaulyje 
skaisčiausio dangaus saulės švie
sa!

Neaptemdinkime to spindėji
mo savo nevykusiais ir neapgal
votais žygiais.
- , (Pabaiga)

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Šimo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą .rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų 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 Rokienė, GRĮŽIMAS J LAISVI. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS 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 Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukemis. 331 psl. $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultti- 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

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

čekį ar piniginę perlaidą.
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formaciją skyriams ir kt. P. EL

j patirties. Gyvenimo patirtį turintieji šiandien Amerikos-

Altui vesti Amerikos lietuvių daugumos paskirtą darbą.

Kra-

Skaitykite ir .platinkite
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tarpusaviniai sau 
valdybos yra la- 

atviri ir vieni

pra-
Tuo
Čia

Paskui

metinių minėjimų.
visi skyriai ir 

jau yra painfor-

Bando sėdėti ant dviejų kėdžių 
Vakar džiaugėmės, kad vienas Draugo redaktorių,

Šventadieniais susirenka jie, griežia, gra- 
mafonas, pradeda šokti. Stengiuosi tolin
tis nuo pramogų ir pasilinksminimų, 
tausi jaunų moterų draugystės.

GEGUŽĖS 22 D.

sustabdyti gali. Bet ar reikia dabar apie 
tai galvoti.

Tad pirmyn! Tempo!

BIRŽELIO 1 D.

Svečias iš užsienio
Spalio mėn. Lietuvoje viešė

jo iš Paryžiaus atvykęs prof. Al-
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Taip pat Antano Mažeikos 
parašytą neatitinkantį tikrovei 
memorandumą apie ALTo ve
damą politinę liniją, “Darbi
ninkas” irgi rado reikalinga 
savo vedamajame diskutuoti, 
visai nepatikrinęs šaltinio tei
singumo, kai tuo tarpu kiti 
laikraščiai, šaltinį patikrinę, 
nerado reikalo klaidinti visuo
menę. V

Tokie ir panašūs komenta
rai, giliau reikalų nepastudi
javus, niekam garbės neda
ro, o svarbiausia — Lietuvos 
reikalui nepatarnauja.

Šios kadencijos metu taip 
pat yra jau beveik paruoštas ir 
greitu laiku bus išleistas ALTo 
Balsas, kuriame nagrinėsime 
ALTo politinę veiklą, ateities 
darbų gaires, atliktų uždavi-

Kleiva, vice-piriu. spaudos ir 
informacijos reikalams apie 
tai jus smulkiau painformuos.

Praėjusios valdybos uždą vi-1 
nys išleisti ALTo istoriją bu
vo užbaigtas šios kadencijos Į 
metu. P. Šimaitis praneš apie 
tai smulkiau.

Genocido parodos naujas ka
talogas buvo pagrindinai iš 
naujo perredaguotas ir šiuo 
metu yra spausdinamas. Dar
bas turi būt baigtas artimoje 
ateityje. Nuo naujų metų pra
dėsime Genocido parodos iš
statymus įvairiose Amerikos 
vietovėse, šia proga noriu iš
reikšti didelę padėką ponams 
Kolbai ir Adomaičiui už jų di
delį pasiaukojimą ir pasišven
timą Genocido parodą ir taip 
pat katalogą paruošiant. P. 
Kolba šiuo metu sunkiai serga 
ir mes linkime jam tikrai nuo
širdžiai stiprybės ir ištvermės.

Amerikos Lietuviu Tarybos centro valdyba, nusifotografavusi 1971 mėty lapkričio 13 dieną Midway House viešbu
čio salėje. Iš kairės į dešinę sėdi: Kazys Kleiva, garbės pirm. Leonardas Šimutis, Alto pirmininkas Dr. Kazys 
Bobelis, vicepirm. Povilas P.'Dargia, vicepirm. Dr. Kazys Šidlauskas; stovi vicepirm. Teodoras Blinstrubas, sekre
torius Dr. VI. Šimaitis, Juozas Mažeika, Juozas Skorubskas, Dr. Jonas Valaitis ir Alto įgaliotinis Washingtone 

Dr. J. Genys.
Foto V. Noreikos

atidžiai sekęs Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo lnri ivertinimą ir teiksime in
digą, lapkričio 16 dienos įžanginiame pripažino, formaciją skyriams ir kt P. K. 
Altas yra sudarytas demokratiniu būdu ir kad jis nusi
pelno visuotinio pasitikėjimo ir visuotinės paramos.

Padarėme užuominą, kad gyvenimo faktus paste
bėjusį redaktorių iš lygsvaros išmuša Bendruomenėje 
politikuoti pradėjusieji jo draugai. Vieta, neleido pla
čiau šio nukrypimo aptarti, vakarykščiame Naujienų 
numeryje, todėl prie to paties klausimo grįžtame šian
dien. Grįžtame todėl, nes manome, kad Amerikos lie
tuvių visuomeniniame gyvenime jis dar ne vieną kartą 
iškils. Jeigu šiuo klausimu nebus reikalingos aiškumos, 
tai dar ir ateityje bus keliami bereikalingi erzeliai ir 
lietuvių kiršinimas.

• Draugo redaktorius, teisingai ir gražiai atsiliepęs 
apie Alto vedamą darbą ir Amerikos lietuvių tarpe tu
rimą pasitikėjimą, tame pačiame Įžanginiame šitaip 
savoJsitikinimus dėsto:

‘Brangindami Altą ir Vliką, mes lygiai bran
giname ir Lietuvių Bendruomenę. Jeigu pradžioje! 
Altas daugiau apjungė Amerikos piliečių, tai į Lietu- 

•vių bendruomenę įsijungė daugiausia naujieji atei
viai, atsivežę uolų patriotinį karšti, aukštą išsi
mokslinimą, nepriklausomybės laikų patirtį. Da
bar ir L. Bendruomenės sudėty daugiausia yra JAV 
pilietybe pasirūpinę asmenys. Ir ateityje gali būti 
svarstomas klausimas ne (tik apie Alto ir L. ben
druomenės'jėgų ir darbų koordinavimą, bet ir apie 
tų dviejų organizacijų sujungimą”. (Draugas, 1971 
m. lapkr. 16 d., 3 psl.)
Alto konferencijos eigą atidžiai sekęs redaktorius 

turėjo pripažinti, kad Altas įsigijo 
pasitikėjimą, kad ir didelė Amerikos lietuvių dauguma!sena neparodo to aukšto išsimokslinimo ir atsivežtos'. 
— anksčiau atvažiavusių ir vėliau čia atvykusių — re-1 
mia Alto darbą. 0 vis dėlto jis brangina ir tuos savo Lietuvių Taryboje dirba, 
draugus bendruomenininkus, kurie visą laiką kliudė Alto pamatus griauna.

Mums atrodo, kad Draugo redaktorius, konstatavęs
Bendruomenės vadovybę pagrobusieji trumparegiai po-ūkelis tikslius faktus, vėl atsisėdo ant dviejų kėdžių. Jis būtinas Qru>ės išrinkdamos 
litikai visiškai užmiršo Įsipareigotą kultūrinį darbą, bet’pritaria Alto vedamam darbui, bet jis taip pat pritaria ir ■Savįnl^tstovustti, taT tarėtiTat- 
pradėjo brautis į Amerikos politiką, kurios nepažįsta ir j Altą griaunantiems keliems Bendruomenės politikams, kreipti rinitą"dėmesį. Ypatin- 

Naudos iš tokios pozicijos niekam nebus. gai tai svarbu dabar, kuomet

Be organizuotos šmeižtų kampanijos prieš Dr. P. 
Grigaitį, Miką Vaidylą, o pagaliau ir prieš Leonardą 
Šimutį, bendruomenininkai sulaužė prieš 25 metus pa
darytą darbo pasiskirstymo susitarimą ir pradėjo kė
sintis į Alto finansus. Altas davė pinigų, pirmiesiems 
Bendruomenės žingsniams Amerikoje, o dabar tos pa
čios Bendruomenės atstovai ryžosi Altą griauti. Tą Al
to naikinimo kampaniją pradėjo prieš kelis metus, bet 
ją tęsia ir dabar. Tabor Farmon parinko ir vežė paskai
tininkus, kurie, jokių statistikos duomenų nepateik
dami, iš jaunatviško peties kirto prieš visas Amerikos 
lietuvių politines grupes ir didžiuosius susivienijimus.

Nei New Yorke ir Chicagoje vykusieji pasitarimai, 
nei Tabor Farmoje specialiai suorganizuota ir sukvies
ta konferencija lauktu rezultatų nedavė. Iš atsakingų 
pareigūnų pranešimų matyti, kad Bendruomenės vado
vybėje esantieji frontininkai tartis visai nenorėjo. Jie 
bandė primesti savo valią, o kai ir tas nepavyko, tai 
pradėjo kalbas apie dviejų organizacijų sujungimą. Kaip 
jie tai jpadarys — niekam neaišku. Altas suorganizuo
tas politiniam darbui vesti, o Bendruomenės svarbiau
sias darbas — kultūrinis. Šios dvi organizacijos viena! 
kitą gali papildyti. Altas taip ir darė iki šio meto. Rėmė 
kiekvieną didesnį Bendruomenės kultūrinį užsimojimą, 
panašiai elgėsi ir Bendruomenės narių dauguma — rė
mė politinę Alto akciją. Bet politikuoti pasišokę fronti
ninkai tuo nesitenkino. Apleidę savo darbo sritį ir sulau
žę susitarimus, jie pradėjo dublikuoti Alto vedamą dar
bą ir savo vamzdžių ugnį atsuko prieš Altą, nors jų taip kritik,

Amerikos lietuviųijau nemėgiamų senių Alte seniai nebėra. Šitokia jų eig-|“^ku‘” ®’isai uejEmčiu>
Įnoriu pabrėžti, kad veiklos pa- 
jšisekimas ir organizacijos stip- 

O jokios patirties neturintieji’rūmas priklauso nuo visų na
rių vienodai, todėl ir visų vie
nodas — lygus pasiaukojimas 

iprisiėmus įsipareigojimą yra 
; būtinas.
savo atstovus,

ALTo centro valdyba yra Centro Valdyba norį Jums pri-. girdas Julius Greimas. “Litera- 
paruošusi peticiją, smerkian
čią Lietuvos okupaciją, reli
gijos persekiojimą Lietuvoje, 
ir brutalų bei nežmonišką Si
mo Kudirkos mušimą ir nutei
simą. šią peticiją mes norime 
įteikti JAV prez. Nixonui prieš 
jo kelionę į Maskvą, tikėdami, 
kad jisai turės tada pagrindą 
kalbėti Lietuvos reikalu. Nori
me surinkti mažiausiai 100,000 
parašų. Tad iš anksto prašau 
Jūsų visų kaip galima didesnės 
pagalbos.

ALTo Centro Valdyba susi
tarusi su Ramovėnų centro 
valdyba organizuoja bendrą 
Kariuomenės šventės ir Simo 
Kudirkos 
Tuo klausimu 
organizacijos 
niuotos.

Vidiniai ir 
tvkiai centro V 
bai nuoširdūs, 
kilus papildantys. Visų grupių 
atstovai bendradarbiauja nuo
širdžioje dvasioje ir pilnai at
lieka pavestus darbus. Visi 
stengiasi ALTo veiklą stiprin
ti ir plėsti. Posėdžių lanky
mas vyko gerai, išskyrus San
taros - šviesos atstovą, kuris 
dalyvavo tik viename posė
dyje. Aš nenorėčiau, kad tai 
būtų priimta kaip kokia asme- 

priešingai, as-

statyti pasiūlymą, kad Centro I turą ir Menas” (43 nr.) paskel- 
Valdybos sąstatas būtų padi- Į bė, kad svečias Vilniaus univer- 
dintas iš 11 iki 14 valdybos na
rių. Mes tai siūlome atlikti se
kančiai:

4 ALTą sudarančios grupės: 
Santaros - šviesos Federacija, 
Lietuvos Vyčių Sąj., š. Ameri
kos Lietuvių Katalikų Moterų 
Sąj. ir iš. Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga pagal dabar 
tini susitarimą siunčia savo at
stovus į ALTo Centro Valdybą 
kas 4 metai. Siūlome, kad šis 
suvažiavimas padarytų nutari
mą, kad anksčiau minėtos or
ganizacijos turėtų teisę dele
guoti savo atstovus į Centro 
Valdybą kas metai, prisitai
kant tą pati principą, kuriuo 
naudojasi ir kitos valdybą su
darančios organizacijos.

Baigdamas noriu padėkoti 
visiems Amerikos Lietuvių Ta
rybos nariams už man išreikš
tą pasitikėjimą ir paramą, o 
ypatingai savo kolegoms cent
ro valdyboje, su kuriais tikrai 
buvo malonu kartu dirbti ir 
bendradarbiauti. Taip pat no
riu asmeniškai padėkoti p. J. 
Daužvardienei už jos rūpestį 
ALTo reikalais ir patarimus. 
Ypatingai priklauso didelis 
ačiū mano pirmtakūnui inž. E. 
Bartkui už jo tikrai nuoširdžią 
pagalbą ir visus patarimus 
man pradėjus eiti pareigas ir 
staiga, pirmiesiems mano ka
dencijos metų įvykiams taip 
netikėtai užklupus.

Pabaiga

sitete skaitė dvi paskaitas 
(“Bendrosios semiotikos proble
mos” ir “Iš lietuvių mitologi
jos”) , mokslo įstaigose rinko me
džiagą, lankėsi dar Kaune ir 
Trakuose. Greimas iš Vilniaus 
buvo išvykęs į Maskvą, kur taip, 
pat skaitė paskaitas, diskutavo 
su Maskvos mokslininkais. Vil
niaus savaitraštis plačiau para
šė apie Greimo mokslinius dar
bus. (E)

J. Tautų komisijos
NEW YORKAS. — Izraelis 

pranešė Jungtinių Tautų sekreto
riui, kad jis neįsileis JT komisi
jos, kuri paskirta iš Argentinos, 
Italijos ir Sierra Leone diploma
tų. Komisijai JT pavedė patik
rinti Jeruzalės miesto statybas 
ir Izraelio valdžios planus arabų 
dalies Jeruzalėje pertvarkymui. 
Komisija buvo paskirta rugsėjo 
25 d. Saugumo Tarybos. Ji ra
gino Izraelį sustabdyti veiksmus, 
kurie pakeistų Jeruzalės miesto 
charakterį ir atšaukti visus pla
nus ta kryptimi.

Jungtinės Tautos pavedė ko
misijai reikalą ištirti ir praneš
ti Saugumo Tarybai per 60 die
nų. Komisija, tikriausiai, pra
neš, kad Izraelis atsisako su ko
misija bendradarbiauti.

help your 
HEART FUNdV

help your HEART
nesupranta.

' ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

Vakar buvo atvažiavęs Eliozis. Apsi
rengęs naujais drabužiais, “dumplinėmis” 
kelnėmis. Ryt jis išvažiuoja į namus atos
togų. Lauktuvių atvežė man — žinių apie 
egzaminus. 'Greit reikės istorijos egzami
ną laikyti Be to, prieš vasaros atostogas 
turėsiu dar išlaikyti iš abiejų kalbų.

Planą ateičiai turiu tokį: Birželio 
džioje vieną savaitę eisiu į kursus, 
reikalu jau susitariau su gaspadine. 
išbūsiu iki liepos penkioliktos, 
važiuosiu padėti Papūniui šienauti. Toliau 
kaip bebus — nežinau.

Taigi — viskas yra tvarkoje. Tik reikia 
dirbti. Ir reikia pamilti darbą, kurį čia 
dirbti turiu. Kažkodėl jis vis baugina ma
ne. Atrodo, kad toliau bus sunkiau. Do
bilų piovimas prasidės. Bet visuomet taip 
yra, kad būsimas darbas atrodo sunkus, o 
kai pradedu jį dirbti, pasirodo pats leng
viausias. O ir dabar, juk nėra sunku. Tik 
reikia negalvoti niekų. Vakarais dar pasi
mokau po gerą pusvalandi, ir miegu visuo 
met ne mažiau septynių valandų. Tik 
paskutiniu laiku privargino slogos.

Pradedu vis mažiau ir mažiau besilai
kyti prie čionykščių, ir tuojau daugiau 
laiko mukytis atlieka. Jau supranta, kad 
aš nesu jiems kompanijonas, Vakarėlių čia 
visur daugybė. Mūsų kiemas yra kaip koks 
centras, kur renkasi apylinkės jaunimas.

Šią savaitę mudu su Kurčiu važiavova 
į mišką, vienam mokytojui į Klaipėdą mal
kų parvežti. Važiavova ilgai, tokio gražaus 
ir tiesaus kanalo pakrante. Visur lygi že
mė. O miškas jų irgi kitoks: jokio kalne
lio, medžiai vienodame atstume vienas 
nuo kito, visi tiesūs ir nestori. Miškas iš
dalytas kvadratais, ir ženklai uždėti. Kur
tis, į popierių ir į tuos ženklus žiūrėdamas, 
surado malkas. . /

Kai iškrovėva malkas Klaipėdoje, mo
kytojas mudu vaišino. Su Kurčiu jis šne
kėjo vokiškai, o su manim lietuviškai.

Kai jau ruošėvos namo važiuoti, aš pa
prašiau Kurtį, kad nueitų į Eliozio kam
barį ir atneštų mano geruosius drabužius. 
Jie buvo surišti į pundą ir pakišti po lova. 
Pacevičių tarnaitė padavė jam juos. Par
sivežiau. Reikės padoriau apsirengti į kur
sus einant.

Eliozis dabar yra Kėkštuose.
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Nebeturiu ką į dienoraštį rašyti. Ir jau 
seniai šitaip. Kai po dirvas vaikščioju, vi
sokių minčių galvoje kyla, o kai laisves
niu laiku jas sugaudyti noriu, galva staiga 
pavirsta į sunkų bemintį futbolą.

O minčių visokių darbo dienomis kyla. 
Dabar gražus pavasario oras, medžiai ža-

liausiame savo žalume, visur žiedai, visur 
kvepia. Tokios aplinkos paveikta ir nuo 
taika visuomet graži.

Eliozis praeitą sekmadienį parašė man 
iš Kėkštų, kad ir ten gražu ir žalia, ir kad 
atostogos esančios jam malonios.

Parvažiuosiu greitai ir aš Į Kėkštus. 
Parvažiuosiu po penkioliktos liepos. Ma
nau, kad šis mano planas nebepasikeis. 
Esu jau galutinai susitaręs su šeimininke. 
Parsivežiau šiandien ir daiktus iš Paupio.

Išgyvensiu čia iki liepos 15-tos. Bet pir
mąją birželio savaitę nebedirbsiu, lanky
siu kursus.

Taigi — visokios tos mintys gražiame 
pavasario laike. Pateko man į rankas to
kia kortelė, su kuria trys studentai iš So
fijos, apie pasaulį keliaudami^ renka pi
nigus. Kortelėje trumpai pažymėta apie 
tą jų kelionę. Turi atlikti per dešimtį me
tu.

Koks gražus beveik pasityčiojimas iš 
laiko! Didelis laikas mažų paverstas.

Tegu tie trys studentai keliauja savo 
keliais, o aš keliausiu savaisiais Ir jeigu 
jie per dešimtį metų apkeliaus pasaulį, 
kaip toli aš per tiek laiko nueisiu?

Baigsiu universitetą!
Jau apskaičiavau, kad gimnaziją baig

siu per penkis metus. Antri penki liks uni
versitetui. Universiteto baigimo diplomas 
pilnai galės lygintis su žemės apkeliavimu.

Tad sudiev. Susitiksime 1942-rais me
lais, kai aš savo rankose turėsiu diplomą.

O gal ir uebesusitiksime tuokart. Juk 
yra dar kažkas, kas mane toje kelionėje

Sulaukiau pagaliau savo atostogų. 
Nuotaika puikiausia, šįryt esu.jau laisvas, 
gyvenu savotišką gyvenimą, ir taip gyven
siu visą savaitę. Nebent šeimininkė, paste
bėjusi mane kamaroje, pasikėsintų kar
tais į mano laiką. Bet reikės būti griežtam, 
nes juk kiekviena minutė laiko man bran
gi yra.

Pradedu gyventi tikrą savo gyvenimą. 
Praeitą mėnesį ne tikrą gyvenau, tik pa
dedamąjį, priemonės gyvenimą. Šįryt ir 
gamta, rodos, linksmensnė, ir purvynai, po 
kuriuos vakar taip uoliai basas braidžio
jau, nebe tokie biaurūs atrodo.

Kas liečia santykius su šeimininke, mė
nuo ne per geriausiai užsibaigė. Vakar 
su mėšlų valkčiu įvažiavau į griovį ir tuo 
dar labiau pabloginau padėtį. Bet vistiek 
turės būti tvarkoje, nes dar šįryt kalbėjo 
ji apie dalykus, liečiančius tolimesnį ma
no pasilikimą.

Vakar labai nesėkminga diena buvo. 
Nesisekė dirbti. Dar tas lietus kailį išplo
vė.

šiandien istorijos egzaminai. Proga 
pasirodyti, kiek vargęs esu prie Gobio ir 
Aleknos vadovėlm ir prie kursų valdybos 
duotojo konspekto.

Jau vakaras. Dalykai pasikeitė, šešta
dienį ir pirmadienį bus egzaminai vokie
čių kalbos, 14-tą ir 16-tą šio mėnesio lietu-

vių kalbos. Dabar tik reikia stengtis išsilai
kyti čia iki 15-tos, kol praeis egzaminai. O 
po to būsiu laisvas iki pirmos rugsėjo, kol 
prasidės pamokos. Dabar pamokų jau 
nebebus, jau atostogos. Taip tad ta nuosa
voj! mano savaitė turi žūti.

Egzaminą išlaikiau, rodos, gerai. Pri
siėjo pasakoti apie reformaciją Anglijoje ir 
apie protestantizmą Lietuvoje.

BIRŽELIO 5 D.

Vieną po kitos imu priešo tvirtoves, 
laužiuosi, veržiuos! pirmyn. Vakar išlai
kiau egzaminą iš vokiečių kalbos. Nors 
rezultatų dar nežinau, bet manau, kad iš
laikiau. Neblogai atsakinėjau žodžiu, se
kėsi, o dargi pasitikėjau savimi, buvau 
drąsus. Geras ponas Inčiukas, kad išpra
šė man egzaminą, nes kai mažiau žmonių 
— drąsiau yra. O ir rytoj nebereikės gaiš
ti ir su šeimininkais nemalonumų turėti. 
Tuo pačiu ir daugiau uždarbio liks.

Nuotaika po egzaminų buvo geriausia. 
Kai ėjau namo, buvo jau sutemusi. Naktis 
buvo graži, labai pavasariška, su neaiškia 
prietema, su naktiniais garsais, su savotišku 
kvapu. Priminė ji man naktis, prieš kele
rius metihCpravaikštinėtas, kurias pažino
jau, su kuriomis susigyvenęs tada buvau.

(Bus daugiau)
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AKIU, AUSŲ, NOSIES

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef. 
Rezid. telef.

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto.

P Rospect 8-3229
WAibrook 5-5076

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospect B-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūkiai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tehf. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS: __

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 84)873

DR. W. EISIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso tel.: HE 4-181S arba RE 7-9700 
Rezidencijos: ;PR 6-9801

DR. 1 MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’ ,
Vxl. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

. DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

■i
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M/T’T 1 ATTkA fcLAnDu
Sukaktuvinių Metų Koncertas

“Kai 1871 m. Pranciškus 
Freimonas išėjo iš geležinke
lio stoties, jo niekas nepasiti
ko, niekas jo kalbos nesupra
to. Vos 35 metų senumo Cle
velando miestą smalsiomis 
akimis tyrė ir vertino čia atkly
dęs pirmasis lietuvis.

“Modernioji civilizacija dar 
tebebuvo gyva tik neprinoku
siais vaisiais, gausiais bandy
mais, drąsiomis idėjomis ir 
svajonėmis. Jau veikė primi
tyvi ribota telegrafo tarnyba, 
bet reikėjo penkerių metų iki 
telefono išradimo. Pirmoji 
elektros lempa sužibo po 11 
metų, o pirmasis automobilis 
išriedėjo tik po 35 metų”.

Šitais keliais vaizdžiais saki
niais clevelandietis žurnalistas 
V. Mairūnas vaizdžiai nusako 
mūsų tautiečių kūrimosi pra
džių didžiuliame prekybos ir 
pramonės Clevelando mieste. 
Tad šie 1971 metai šios šiuo 
metu jau didžiulės lietuvių ko
lonijos tautiečiams yra jubilie
jiniai metai. Patį šios sukak
ties faktą pirmasis iškėlė radi
jo bangomis lietuviams paskel 
bė “Tėvynės Garsų” radijo pro 
gramos
Stempužis, 
Clevelando 
ganizacijas 
atitinkamai 
nėti. šiuo
jau yra sudarytas ir veikia pla

tus visuomenės veikėjų ir or
ganizacijų atstovų komitetas. 
Netenka abejoti, kad Clevelan-

mo istorija yra spalvingai pa 
puošta 
įvykių,

direktorius Juozas 
kviesdamas visus 

lietuvius ir jų or- 
imtis iniciatyvos 
šią sukaktį pami- 

metu šiam reikalui

DR. P. STRIMAITIS ■
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
Tel.: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.; trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

r

GRADFNSKAS

Su atrink unų ir ptuc-iguny

PRANEŠIMAI

AM-FM RADIJAS

FONOGRAFAS
NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

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

Apdraustas perkraustymas 
ii jvairip atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

, RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos iš WOPA,

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

sek- 
vah

TeL: HEmlock 4-2413 
7TJ? So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, n Ju. 60629

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDSDR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 WEST 71it STREET 

Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Rezid. tele\« Glbtorv 8 - 6195 

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

Oar ▼ndDfe has no defeat 
igainst the carelesr xmc of fire.

bold fla<fcbei till cold.

then Crash ill

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

2850 West 63 rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRoepect 6-5084

pfet«e! Only yon cm

Gaila, kad uuto- 
trumpame, bet 

gyvei parašytame

— Chicagos Lietuviu 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.

gyvenamojo meto kūry- 
naujo 

dainos 
Solis-

padaręs kažką niekingo ir, 
neradęs nusiraminimo smuk
lėje, nori visų savo sielos ne
rimą išlieti namie savo žmo
nai. Pats temos pasirinkimas 
yra tikrai labai įdomus ir at
veria, plačias galimybes žmo
gaus dvasinio konflikto meni
nei analizei, 
rius šiame 
įdomiai ir
dialoge dar. nepasiekė žmo
gaus dvasinio konflikto psi
chologinės gilumos. Jeigu šis 
fragmentas yra didesnio rašo
mo ar jau parašyto dramos kū
rinio dalis, tai tenka tik ne
kantriai laukti jo pasirodymo, 
nes paskaitytas fragmentas lei
džia manyti, kad tai bus įdo
mus ir mums lietuviams pras
mingas meninis kūrinys.

Tad šis gražus, gerai suor
ganizuotas ir pavyzdingai pra
vestas vakaras buvo ne tik re
ta kultūrinė pramoga Cleve- 
lando lietuviams, bet ir graži 
Clevelando lietuvių šimtmečio 
minėjimo visos programos 
įžanga. J. Dg,

— Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
parengimas įvyks lapkričio 21 d. 4:00 
vai. popiet, Hollywood Inn svetainėj, 
43 ir S. Western Ave. Bus vaišės, Va
liūno muzika šokiams ir veiks laimės 
šulinys. Nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. Nariams dalyvavimas, pa
gal konstituciją, privalomas. Įžangos 
bilietas 1.00 dol. asmeniui.

Joseph Skeivys, klubo pirm.

— Marquette Parko Namų Savinin
kę Organizacijos susirinkimas įvyks 
penktadieni, lapkričio 19 dieną, 7:30 
vai. vak. parapijos svetainėje, esan
čioje 6820 So. Washtenaw, Nariai 
kviečiami laiku atvykti.

Stasys Patlaba

kmew

GĖLĖS visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 |
-_____________________ .__________~

(PUTRAMENTAS) 
linksmumo arba liūdesio valanuo>- 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS !\

-

daugeliu atmintinų 
reikšmingi; susibūri

mų ir toje istorijoje savaime 
iškyla neužmirštami žymiųjų 
veikėjų vardai.

Visa ši medžiaga laukia 
kruopštaus istoriko plunksnos 
ir pasišventimo. Šiuo metu 
prasidėjo ir išorinė viso minė
jimo komplekso dalis. Ji pra
dėta lapkričio m. 14 d. gražia 
ir atitinkamai suorganizuota 
kultūrine programa, kuriai 
surengti iniciatyvos ėmėsi ir 
visų surengimo naštų pakėlė 
tas pats “Tėvynės Garsų” pro
gramos direktorius J. Stempu- 
žis.

Tų dienų kuklioje, bet jau
kioje vos 200 žmonių talpinan
čioje Clevelando Muzikos In
stituto salėje įvyko dainos, po
ezijos ir dramos vakaras, kurio 
entuziastai pilnai ir užpildė 
visas salės sėdimas vietas.

Vakaro dainos dalis neabe
jotinai paliko visiems susirin
kusiems malonų prisiminimų 
ir visus gerai nuteikė. Solistė 
Aldona Stempužienė trimis iš
ėjimais į scenų padainavo J. 
Gruodžio keturias dainas, B. 
Kutavičiaus vokalinį ciklą 
“Avinuko Pėdos’’ (penki trum
pi dainos fragmentai), V. Klo
vos penkias dainas. Didesnė 
šių dainų dalis yra jau dabar
tinio
ba, sukurta, sakyčiau, 
lietuviško muzikos ir 
kūrvbinio stiliaus fone.
tė Stempužienė šias dainas yra 
pamėgusi ir Į jų techniką Įsigi
linusi, todėl ir visas jas ji at
liko pasigėrėtinai gražiai, di
deliu jautrumu perduodama 
ne tik muzikinį dainos įspūdį, 
bet ir išgyvendama pačių dai
nų nuotaikas. Įspūdingai nu
skambėjo visas “Avinuko 
Pėdų” ciklas, palikdamas klau 
sytojams subtilios savotiškos 
mistikos nuotaiką.

Naujai ir naujoje formoje 
buvo parašyti ir koncerte pačių 
autorių paskaityti Vitalijos 
Bogutaitės ir Rimo Vėžio kū
riniai. Programos viršelis by
lojo, kad tai bus poezijos va
karas, o pati programa sakė, 
kad bus skaitomi eilėraščiai. 
Tačiau, jeigu tikėti Websterio 
žodyno nusakymu, kad poezi
ja yra minties ir žodžio grožinė 
išraiška, išreikšta specialia lite
ratūrine forma, ir dar priimti 
dėmesin, kad pagal tą patį 
Websteri, poezija turi paten
kinti žmogaus estetinius jaus
mus, tai šio vakaro programos 
dalyviai tikrai klausytojus nu
vylė. Tiek vieno, tiek kito kū
rėjo kūryboje eiliniam klausy
tojui tikrai buvo sunku pajaus
ti bet kokius poetinės formos 
pėdsakus ar pagauti kokiosl 
nors minties esmę. O R. Vėžio 
jau kai kurie, sakyčiau, su- 
pernaturalūs ir vulgarūs išsi
reiškimai tikrai nedaug tepri- 
sidėjo prie estetinių jausmų 
patenkinimo ar nuotaikos pa
kėlimo. Labai gaila, kad dėl 
ligos negalėjo vakaro progra
moje dalyvauti poetas Henri
kas Nagys.

Jau daug geriau visus nutei
kė ir visą programą praturti
no dramaturgas Kostas (Ištrau
kas savo trumpu dramatiniu 
“šaltkalvio” fragmentu, šiam 
fragmentui autorius parinko 
labai įdomių, jautrių ir jaudi
nančią temų, surištų su tragiš
ku mūsų tautos istoriniu įvy
kiu. šiame fragmente, kuris 
eina dialogo formoje, Kudir
kos Naumiesčio šaltkalvis Za
leskis 1903 m. žandarų virši
ninko įsakytas ir keliais gra
šiais apmokėtas nakčia iškalė 
nuo Dr. Vinco Kudirkos pa
minklo Lietuvos Himno žo
džius. Nors gerai nesuprasda
mas savo naktinio darbo pras-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

nariui
STASIUI GEGUŽIUI

-■

-

EUDEIKIS

— Amerikos Lietuviu Piliečių Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, lapkričio 21 
dieną 1:00 vaL popiet Hollywood sve
tainėje. 2417 W. 43rd St. Nariai ma
lonėkite atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ilgamečiu! Amerikos Lietuvių Tarybos^

mirus, jo žmoną Anastaziją, šeimą, gimines 
ir draugus giliai užjaučia

Amerikos Lietuviu Taryba

LIETUVOS GENERALINIO KONSULO 
a. a* Dr. PETRO DAUŽVARDŽIO ŠEDIOS SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Susirgus ir iš gyvųjų atsiskyrus mūsų mielam vyrui, tėvui ir se
neliui, visuomenė taip skaitlingai, taip nuoširdžiai reiškė savo liūdesį 
ir teikė paslaugą, kad mes nepajėgiam visiems asmeniškai atsidėkoti, 
todėl dėkojam per spaudą:

Ligos metu, jį rūpestingai sarginusiems gydytojams Dr. J. Meš
kauskui ir Dr. S Biežiui; dvasini - religini sustiprinimą teikusiam kum 
J. Kuzinskui; šv. Kryžiaus ligoninėje Sės. Ambrose ir tarnautojams, 
lankytojams, gėlių bei linkėjimų pasveikt siuntėjams.

šermenų ir laidotuvių metu: Kardinolui Cody, Vysk. Blizgiui, prel. 
D. Mozeriui, Klebonui kun. A. Zakarauskui ir kitiems kunigams, at
našavusiems mišias, Kardinolui, Vyskupui ir Klebonui už jautrius pa
mokslus, katalikų ir evangelikų kunigams už apeigas kapinėse, pa
rapijos patikėtiniams — tvarkdariams.

Dr. L. J. šimučiui, grojusiam vargonais prieš atsisveikinimą. Cho
rams ir jų dirigentams, solistams ir muz. A. Vasaičiui, attikusiems jau
dinančiai įspūdingą programą, atsisveikinime ir mišiose.

Atsisveikinimo kalbėtojams — pristatytojui Prof. M. Mackevičiui, 
Atstovui J. Kajeckui, ALT Prez. Dr. K. Bobeliui, LB Vidur. Vakarų 
Apygardos Pirm. J. Jasaičiui.

Specialiai atvykusiems į laidotuves Lietuvos Atstovui J. Kajeckui 
ir Generaliniams Konsulams A. Simučiui ir Dr. J. Žmuidzinui, ir PLB 
Pirm. S. Barzdukui.

Konsulate budėjusioms skautininkėms O. Siliūnienei, S. Jelio- 
nienei, A. Rasutienei, ir Fed. L. Moterų Klubo Pirm. M. Krauchunienei.

Bažnyčioj konsulų bei valdžios pareigūnų sutikę jams, Urugvajaus 
Konsului F. Stungevičiui ir Inž? A. Rudžiui.

Karsto nešėjams — Konsulato sekr. L. Labanauskui, jo sūnums ir 
A. šrupšai.

Spaudai, radijo ir televizijos valandų vedėjams, paskyrusiems 
daug vietos bei laiko raštams ir kalboms apie velionį bei laidotuves.

Mišių, gėlių aukotojams, ir labai dosniai aukojusiems Lietuvos 
Fondui ir kitiems fondams, lietuvių organizacijoms, institucijoms 
ir L p.

Ypatingai gilią, nuoširdžią padėką reiškiame gerbiamam mūsų 
parapijos klebonui, kuris rūpestingai ir sumaniai patvarkė bažnyčio
je iškilmes, budėjimą, atsisveikinimo apeigų ir Mišių tvarkas, ir Lai
dotuvių Direktoriui J. Evans ir jo sūnui Jonui, kurie pavyzdingai at
liko sunkoką laidotuvių eigą.

Neįmanoma išvardinti visus geradarius. Visiems, vienu ar ki
tokiu būdu išreiškusiems brangiam Konsului paskutinę pagarbą, ir 
užuojautą liūdinčiai šeimai — dėkojam.

JUZĖ DAUŽVARDIENĖ,
PETRAS VYTAUTAS DAUŽVARDIS, 
MARČIOS, VAIKAIČIAI

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų; socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 

: kai ir kt 1 • , < ■ * * ‘
Norintieji šią knygą įsigyti* prašomi parašyti čekj arba Money 

Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED SK CHICAGO, ILU 60608.
✓

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds J-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NA KT)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel.: YAras 7-1138-1139

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

S _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, NOVEMBER 19. 1971



DAR KALBĖKIME APIE GRYBUS
— Oi grybai, grybai.
Jūs patieka mano,

. Kas jūsų nevalgo, 
Nieko neišmano.

, Reikėtų padėkoti A. Vilainiui 
Šidlauskui už tokį ilgą ir išsamų 
straipsnį: “Dėl Dievo meilės, ne- 
susigrybaukite giltinės“, kuris 
serijomis praėj’o Naujienose. 
Kartu norėtųsi atitaisyti kai kū
rins ne visai teisingus autoriaus 
tvirtinimus, kurie gausius lietu
vius grybautojus gali suklai
dinti. Iš straipsnio aiškėja, kad 
p. Vilainį į Grybautojų draugi
ją, jei tokia būtų kada steigia
ma, galima būtų priimti tik su 

-labai stipriom ir įtakingom re
komendacijom, nes jis pats savo 
žiniomis apie grybus nesigiria ir 
-nepasižymi.

Netikslumais norėčiau laikyti 
.tvirtinimus, padarytus, berods, 
pačiam pirmam N. spausdintam 
straipsnyje, kur autorius sako,

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

Bilietai: po $8r $7, $6, S5, $4, 
| $3 i abu pastatymus gaunami 
Į "Marginiuose" 2511 W. 69th 
I St. Tel. PR 8-4585.

Toliau gyvenantieji ’bilietus 
| gali įsigyti paštu, pasiuntę čeki, 
I arba Money orderį, nurodant 
i diena ir kaina, šiuo adresu, I
į ."Dainava", 7217 So. Fairfield 
I Ave., Chicago, III. 60629.

MARQUETTE

2455 West 63rd Street
Tel.: 778-6909

Now. open for business
PETS OF ALL KINDS

Come in and browse

vasara baigėsi?
Nors pagal kalendorių vasa

ra turėjo baigtis rugsėjo 21 — 
22 d. ir ruduo yra jau perpus 
perskilęs, tačiau geroji vasa
ra iki šiai dienai savo pozicijų 
neužleido, mus apdovanoda
ma yisa eile rekordiniai šiltų, 
saulėtų dienų. Paskutinės ke
turios dienos — sekmadieniu 
pradedant, trečiadieniu bai
giant — buvo iš eilės rekordi
nės pradedant 78 laipsniais 
sekmadienį, baigiant 74° tre
čiadienį. Grybų medžiotojai,

bautojui. nesako, ir nesakys. Pagaliau 
nors ir kankinamas, tačiau pats 

kad “amerikiečiai grybais nesi-j savo akim mačiau jo šaldytu- 
doini, gal žinodami, jog jie ne- ve apie 50 svarų tų skaniųjų' 
turi jokių vitaminų; neturi ir grybų.

laibai mažai šiemet buvo ran-' 
jdonviršių (raudonikių, raudon
galvių, lot. boletus versipellis, 
vok. Rolkappe, rothaubęhen). 
Mičigano miškuose yra kelios 
vietos, tačiau jos šiais metais 
buvo gerokai apvalytos laimin
gų, nors pirmamečių grybauto
jų. Mačiau, kad raudonviršių 
turėjo grupė Brtanijos lietuvių 
klubo grybautojų: J. Kiburas, J.’kurių krepšiai šiemet nebuvo 
Aukščiūnas ir P. Juodis. Bet ir|Įokie pilni kaip praeitais me- 

, dar dėjo paskutines viltis 
i ateinantį savaitgali, tačiau 
ketvirtadienis išaušo su lietaus 
purslais ir nors šiltas oras dar 
laikėsi, bet oro pranašai skel
bia, kad šalto oro masės atmar 
šuoja dviem frontais — nuo 
Pacifiko ir iš Kanados.

jokių maistingų ir šiluminių ka-j 
lorijų”. Toliau, kalbėdamas 
apie Amerikos miškuose randa-j 
mus grybus, Vilainis Šidlauskas* 
savo “visokios voveruškos, ka- 
zalėkai. raudonikiai, nors kiek 
ir skirtingi, kaip Lietuvoje”. į 
Daugiausia esą lepšių, lepšiuku, | 
o nuodingų grybų 
bės, nuo jų miršta žmonės, net 
ir vienas lietuvis 
quette Parke, “užvalgęs nuodin-

esančios ai

miręs Mar

šiuo atsiliepimu, pradėdamas 
nuo apačios, norėčiau paaiškin
ti, kad apsinuodyti galima ir ge
rais valgomaisiais grybais, jei jie 
renkami Įiasenę. Seni grybai, 
panašiai, kaip pasenusi mėsa, 
žuvis yra nuodingi. Be to, gry
bų vertė priklauso ir nuo jų pa
gaminimo. Geri, valgomieji gry
bai virtuvėje gali tapti blogais, 
sugedusiais grybais, kuriais ga
lima apsinuodyti.

Pasakymas “visokios vove
ruškos” nėra tikslus, nes kaip 
tik voveruška, Lietuvoje dar va
dinama gaideliu ar lepeška (lot. 
Cantharellus cibarius, vok. Pfif- 
ferling, eierschwainm), yra labai 
charakteringas, lengvai atpažįs
tamas ir labai vertingas grybas. 
Voveruška nepriklauso žinomom 
grybų gentim, kaip ūmėdės, bal- 
tikai, piengrybiai, kurių tarpe 
yra įvairių, skirtingų charakte
ristikų, grybų. Taigi, galima

tai tik keletą. Užpernai raudo-j tais, 
nikių buvo daugiau.

miškuose, čia vėl susiduria- 
panašiu grybu. Į

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

SMALL COMPANY IN THE 
OPTICAL AND ELECTRONICS 

FIELD

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

RENTING IN GENERAL. 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių butas 
34-tos ir Emerald apylinkėje. Skam
binti tel. 776-0410 po 5:00 vai. vak.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SAL6 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! Į

MUTUAL FEDERAL SAVINOS
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidentM

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA I

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE ’ 

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

būtų kalbėti apie “visokias ūmė
des’’ ar “visokius ballikus”, bet 
voveruška yra tik viena pati. Į 
ją šiek tiek panašus grybas yra 
Dauburiuotoji tauriabūdė, tik 
šios mėsa yra balta, o voveruš
kos — geltona.

Kitas dalykas — voveruškų 
gausumas. Žinau, kad Čikagos 
apylinkėse voveruškų, nei viso
kių, nei kitokių, nėra tiek daug. 
Per eilę metų teko jų rasti tik 
viena svki ir tai tolokai Wis- 
consine. Žinau, kad inžinierius 
Algirdas Visockis su savo aktore 
žmonele Zita voveruškų pernai 
parsivežė iš Wisconsino, šešios 
valandos važiavimo automobi
liu. Kur tas voveruškų miške
lis, jis, kaip ir tinka tikram gry-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TELu LA 3-8243

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis peslrlnklmes Įvairi v prekly. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į 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 Certifikatai.

V. VALANTINAS
. ... ....... .................... .... .............................................................. ............ ...........

Šie metai buvo gan derlingi 
kazlėkais, dar vadinamais slido
kais. Jų daug rado vienas pačių 
geriausiųjų Čikagos grybautojų, 
dr. V. Valis Labokas, Wisconsi- 
ne, nemažai jų rasta ir Michiga- 
no
me su kitu 
kazlėką panašus yra šilinis ba
ravykas (Suillus granulatus), 
kuri grybautojai paprastai va
dina tuo pačiu kazlėko vardu. 
Jis skiriasi šviesesniu kepurėlės 
atspalviu ir, be to, apatinėje ke
purėlės pusėje net ir jauno ne
būna šydo, taigi ir kotas be žie
do. šilinis baravykas auga pa
našiose vietose kaip ir kazlėkas, 
tik augti pradeda anksčiau. Čia, 
vėl, neaiškumus didina tas, kad 
šilinis barsukas yra visai kas 
kita, negu Šilbaravykis (lot. bo
letus’cyanescens), kurio kepu
rėlė balsva, nešvariai balta arba 
gelsva, paspausta mėlynuoja.

A. Vilainis - Šidlauskas sumi
nėjo savo ilgame straipsnyje vi
są eilę puikių lietuvių, kurie myli 
ir gerbia gamtą, mėgsta miškus 
ir ryžtasi ilgoms kelionėms pa
grybauti, grynu oru pakvėpuoti. 
Šalia jo jau minėtų, joks gry
bautojų klubas neapseitų be 
Naujienų redakcijos nario Juozo 
Pronskaus, kuris, tur būt, pir
mas grybavimo sezoną pradeda 
ir paskutinis užbaigia. Negavęs 
progos išvažiuoti toliau į kitų 
valstijų miškus, jis kas savait
galį apibėga Čikagos apylinkėse 
esančius miškelius ir. parkus, 
dažnai surasdamas labai įdomiu 
grybų.

Jauniausioji grybautojų šei
mos narė, neskaitant visai mažo 
prieauglio, yra Marytė Gaižutie- 
nė - Meška (įskaitė, paveldėjusi 
grybų rinkimo aistrą iš mainos 
dr. Meškauskienės. Beverly 
Shores miškai jai pažįstami, 
kaip savo kiemas, nebijo ji pa
traukti savo Volkswagenu ir į 
tolimesnius miškus. Biblioteko
je ji turi keliolika tomų apie 
įvairius grybus ir jų rūšis. Ko 
Marytė G. nežino apie grybus, 
kaip amerikiečiai sako, to ne
verta ir žinoti.

Plėšikas pamiršo skaičių
Madison, Wis., suimtas Ro

bert Roniaine, 35 metų, prisi
pažino Chicagos apylinkėse 
padaręs — pats nebepamenąs 
— 100 ar 500 įsilaužimų ir api
plėšimų. Kilęs iš Indianopolio, 
plėšikas važinėdamas Chica
gos užmiesčiais nužiūrėdavęs, 
kur jo supratimu “apsimoka”, 
išsukdavęs iš greitkelio iki šiol 
vis turėdavęs laimę. Jis Įsi- 
lauždavęs dažniausiai per vir
tuvę tarp 1 ir 2 vai. naktį, kuo
met žmonės ir jų šunys kiečiau 
šiai miega. Roniaine iš profe
sijos virėjas, bet “pašalinės pa
jamos” jam buvę reikalingos 
pašalinėms išlaidoms — kor
toms ir arklių lenktynėms.

ir

Rasinės muštynės 
Waukegane

Muštynėms tarp baltųjų 
juodųjų mokinių Waukegano
West aukšt. mokvklos mokiniu 
trečiadienio rytą kilus, septy
ni mokiniai sužeisti, o vienas 
net nugabentas į šv. Teresės 
ligoninę. Panašios muštynės 
toje mokykloje jau buvo prieš 
porą savaičių, b praeitą savai
te juodukai pačioje mokyklo
je sumušė vieną baltąjį.

Policija sako, kad muštynes 
sukurstė ne mokiniai, c.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

FOR SALE watchmaker’s lathe with 
50 chucks and other tools. 

Call RE 7-2377.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
iaiimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

apie Simo Kudirkos “teismą”. 
Jis pavadintas “Un Processo”. 
Straipsnis įdėtas 1971 metų 
rugpjūčio 29 dienos laidoje.

— Šį šeštadienį t. y. lapkri-

IR S. CAMPBELL apylinkėje 
damas 6 kambarių, 3 miega- 
namas, 2 automobilių garažas, 
įkas atsilieps telefonais 737-9247 

arba 436-1548.

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

-       IJIL U IJIUJ |

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

■ AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
I'.............................................................. -■ ■■ . • ■ _

-- --------- L.mii ...i » ....  1. . . . ..  L-
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai ?4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

17S9 So. Halsted Street, Chicago, niinoif 50608

Virginija ir Vyt. Zyzai arba 
Kromelių šeima gyvena Michi- 
gane, taigi, arti miškų ir grybu. 
Kasmet jų virtuvėse kaba mai
šai sudžiovintų grybų, o stiklai
niuose jaunesnieji grybeliai sta
lo laukia. Čia būtų galima su
minėti dar inž. Nardį Jušką, ku
ris ilgus metus slėpė, kur va
žiuoja grybų rinkti, kol kartą, 
berods viename baliuje, neatsar
giai išsitarė apie miško pavadi
nimą ir važiavimo kryptį. Ta
čiau iki šiol niekas nesužinojo, 
kur yra vadinamas “Nardžio ši
lelis”, kur bušeliai grybų visada 
garantuoti. Aistringa grybauto
ja yra ir aktoriaus Leono Ba
rausko žmona Dana Baraus
kienė. šiais metais jai teko gry
bų sezoną sutrumpinti važinė
jant į Lietuvą. Nors grįžo paten
kinta. tačiau apgailestavo nega
lėjusi pavažinėti į mišką. Prie 
tų visų grybų mėgėjų būtinai rei
kia įrašyti E. Slapšio šeimą, V. 
Vaišvilų, nepamirštant, aišku, 
ir šio straipsnio autoriaus 
mos. A.

šei-
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(Bus daugiau)

Atpigins CTA važmą? ,
Chicagos Tranzito Adminis

tracijos pirmininkas M. J. Caf 
ferty pasakė, kad pardavimas 
už 8150 milijonų Illinojaus 
transportacijos bomi įgalins 
CTA ne tik nebekelti aukščiau 
važmos, bet duos galimybės 
net atpiginti, kadangi “mūsų 
važmos kainos tikrai yra pasie
kusios kraštutines ribas”.

Cafferty tiki, kad iš Illino
jaus seimo praeitą birželio mė
nesį leistų pardavimui ?900 
milijonų bonų pardavus pir
muosius $150 milijonų bonų 
bus galima gauti $80 milijonų 
iš federaliniu fondu. C. c

Iš Į)irmųjų parduotų $150 
milijonų Illinojaus transporta
cijos bonų CTA gaus $19 mili
jonų skoloms apmokėti ir 
drauge su kitomis tranzito sis
temomis gaus $18 milijonų reik 
meninis pirkti.

zuitų bažnyčioje bus laikomos 
šv. mišios už sergančią Sofi
ją Put vyto - Mantautienę. Vyt. 
Didžiojo kuopos- šauliai kvie
čiami dalyvauti pamaldose.

— Š. M. lapkričio 21 d. (sek 
madieni) bus kariuomenės 
šventės ir Simo Kudirkos mi
nėjimas. 11 vai. T. T. Jėzuitų 
bažnyčioje bus pamaldos. Po 
pamaldų iškilmės prie pamin
klo. Visiems Vyt. Didž. kuopos 
šauliams dalyvauti privalu. 
Turintieji uniformas dalyvau
ja uniformuoti. Prie Jaunimo 
Centro susirinkti 10 vai. 40 
min.

— Iš Romos gautomis žinio
mis lapkričio mėn. 17 dieną i 
rusų okupuotą Lietuvą išvyko 
vysk. Labukas, kuris buvo atva
žiavęs į vyskupų pasitarimą. 
Kartu su juo Į Lietuvą išvyko ir 
jo palydovas, Rumšiškių klebo
nas kun. Jonas žemaitis.

— Iš Lietuvos atėjusiomis ži
niomis ši vasara ten buvusi la
bai sausa. Visame krašte žolė 
buvo išdegusi ir parudavusi. 
Dabartiniu metu kolchozo dar
bininko mėnesinė pensija yra 20 
rublių Į mėnesį, o kolchozo dar
bininkai i mėnesį gauna 45 rub
lius.

I TRUMPAI 
______________

— Adu. Charles P. Kai penk 
tadienio, lapkričio 19 d. vaka
rą Marquette Parko namų sa
vininkams aiškins, kaip gali
ma atsikratyti nepageidauja
mo nuomininko. Jis išdėstis vei 
kiančius įstatymus, ginančius 
savininkų teises. Paskaita 
vyks parapijos salėje, namų 
savininkų susirinkime. (Pr.)

— Dan Kuraitis lapkr. 27 die
nos vakarą inž. Rudžio veda
mame Lietuvių Radijo Forume 
skaitys paskaitą “Indija ir mes”.

— J talijoje leidžiamas žur
nalas “11 Borghese” įdėjo Ne- 
rin de Gun parašytą straipsni

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

rilCAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo- 
tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. S46,000.

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

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražus 
butai. Garažas. Arti ofiso. S34,000.

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

9 KAMBARIŲ modemus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetu 'virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys. 
Šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

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

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

L G. AUTO REBUILDERS 
ia automobiliai išlyginami ir nuda 
)mi. Darbas atliekamas sąžiningai 
■ gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

2 PO 4 MŪRINIS, ssiepas ir pašto 
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh 
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas.

PŪKUS BUNGALOW, 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
mete Parke.

VALGYKLA su-namu ir visais įren 
gimais. Judri vieta.

41-ma ir Campbell.
Įrengtas 

ufim-

butai

Mar>

2951 WEST 63 STREET
436-7878

HOMEINSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208V2 W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI T AIM

INSOAMCT L
State Farm Fire and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr^ 
oo 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 aukšto mūr„ alum. ’ 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke.’ $36.500.

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

VIRŠ 50 PĖDU 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

— Vladas Išganaitis pasakė 
kalbą, o Algirdas Budreckas pa
deklamavo savo eilėdarą apie 
Simą Kudirką surengtame pir
mųjų karių - savanorių žuvusių
jų už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę minėjime Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejuje. 
Minėjime abu prelegentai ir uni
formuoti šauliai atstovavo šau
lių Sąjungą.

W.WAW.WAW.W.’A'.’1.'

SKAITYK ’NAUJIENAS” -

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

TEIKIA GERIAUSIAS

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai: senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (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

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

UIT XIXXXXXXIIJUaTirXTIXIXXA

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS"SKAITYTI

NAUJIENAS
mi

Savo naminę vaistų 
‘paprastai švariai ir

spintelę reikia 
tvarkingai už- 

ikyti, kaip šiame vaizdelyje parody- 
: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
ntynas; patikrinti visus užrašus, 
id neįvykty klaidu, nes vaistų sv
aidymas gali būti fatališkas. Patik- 
nti, kokių vaistų trūksta ir juos Pi
ldyti, kad būtum bet kokiam neti- 
jtumui pasiruošęs.

•NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


