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EGIPTAS
Spalio 20 d. Vilniuje įvykęs komunistinio režimo Lietuvos 

Žurnalistų Sąjungos ketvirtasis suvažiavimas svarstė, kas seniai 
žinoma ir ko partija iš žurnalistų reikalauja. Partijos Centro 
Komitetas tai buvo nurodęs savo sveikinime suvažiavimui, kur 
pasakyta, jog pirmaeilė žurnalistų pareiga — aktyviai, kryptingai 
propaguoti komunistinius idealus... Panašiai savo sveikinime kal
bėjo partijos CK sekretorius A. Barkauskas, teigęs, kad šių dienų 
Lietuvos žurnalistai — tai ištikimi partijos pagalbininkai. Jie 
savo jėgas ir talentą turį skirti partijos politikos ir jos vykdomų 
priemonių propagandai (“Tiesa”, lapkr. 2).

m I

KO PARTIJA NORI IŠ ŽURNALISTE?

Įdomu tai, kad tie partiniai 
propagandininkai (žurnalistai) 
keliais atvejais kėlė Vakarų pro
pagandos ar aplamai ideologijos 
poveikį. Partijos CK-tas savo 
sveikinime skatino ne tik spau
dą, bet ir radiją su televizija 
duoti griežtą atkirtį vadina
miems imperializmo ideologų 
išpuoliams... Esą, vykstanti aš
tri ideologinė (Vakarų-ir Rytų) 
kova.

žurnalistų Sąjungos pirmi
ninkas Jonas Karosas sav atas
kaitoje suvažiavime kalbėjo apie 
paaištrėjusią, ideologinę kovą 
prieš Vakarų propagandą, kuri 
griebiasi “vis naujų, rafinuotes
nių ir klastingesnių priemonių 

- -paveikti tarybinių žmonių mąs
tymą, skleisti nacionalistines ir 
šovinistines nuotaikas, gaivin
ti religinius prietarus, buržuazi
nį gyvenimo būdą... (Tiesa”, 
lapkr. 2).

Apie paaštrėjusį Vakarų po
veikį kalbėjo ir “Tiesos” yyr, re
daktorius A. Lartrinčiukas. Va- 
karų įtaka Lietuvos gyventoj 
jams Kad pi opa gan—
dininkų vadams beliko primyg
tinai raginti: stiprinkite kovą 
prieš buržuazinę, reakcinę pro
pagandą?.. -

Išrinktas žurnalistų sąjungos 
16 asmenų valdybos prezidiu
mas. Pirmininku liko Jonas Ka
rosas, kiti nariai : A. Laurinčiu- 
kas, J. Mitalas, S. Milevičienė, 
D. Mickevičius ir J. Oguzas. (E)

Nauja puolimų 
bangą Lietuvoje

Stebime ne naują bet laikas 
nuo laiko pastebimą reiškinį — 
okupuotos Lietuvos spauda visu 
įniršiu puolą Vakarus, jų ideolo
giją ir kviečia su ja bei aplamai 
su Vakareų įtaka dar'griežčiau 
kovoti. Ta prasme 1971 m. ru
duo, . ypač spalio mėnuo, buvo 
būdingas. .

Režimas, partija pripažįsta, 
kad Vakarų įtaka, propaganda 
tebėra veiksminga, paveiki, stip
ri. Komunistai vėl teigia, kad 
Vakarai ar vadinamieji buržua
ziniai nacionalistai puolą ne tik 
komunizmą, bet ir skatiną na
cionalistines nuotaikas, kelią re
ligijos reikšmę ir t. t.

Partinių kalbėtojų pyktis Vil
niuje sukviestuose susirinkimuo
se, straipsniai spaudoje liudija, 
kad ir šiandien partija su rūpes
čiu įžiūri Vakarų poveikį oku
puoto krašto gyventojams. Be 
to, visos kalbos, puolimai, įspė
jimai dar kartą įrodo, kad oku
pantas mato, kaip sunku tų įta
kų atsikratyti ir ypatingai, kai 
gyventojai joms imlūs.

Pyktis, puolimai prieš Vaka
rus, išeivius “už okeano”, jų 
veiklą spalio mėn. pirmiasia iš- 

' ryškėjo Strumskio straipsnyje 
“Sovietskaja Litva” dienrašty. 
Vėliau sekė A. Sniečkaus ir kitų 
puolimai Vilniuje įvykusiame 
kom. partijos plenume, žurnalis
tų Sąjungos suvažiavime ir ki
tur. Komunistai įžiūri Vakarų

IS VISO PASAULIO
♦

RIO DE JANEIRO. — Virš 
miesto iškeltas greitkelis Brazi
lijoje sugriuvo, užversdamas be
tono gabalais gatvę apačioje. Su
griuvo apie 600 pėdų greitkelio, 
dar nebaigto statyti. Apačioje 
palaidota 18 ■ automobilių, auto
busas. Iki šiol žuvusių skaičius 
siekia 15, sužeistų — 40. Bijo
ma, kad bus daugiau aukų.

TOKIJO. — Japonijos parla
mentas trečiadieni balsuos dėl 
Amerikos - Japonijos sutarties, 
kuri sugrąžina Okinavos salą Ja
ponijai. Opozicijos partijos ši 
balsavimą boikotuoja, nepritar
damos sutarties sąlygoms.

CINCINNATI. — Buvęs Ame
rikos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Goldbergas pareiškė, 
kad jis kelis kart praeityje buvo 
siūlęs pravesti Jungtinėse Tau
tose “dviejų Kiniją” rezoliuci
ją, tačiau tuometinis preziden
tas Johnsonas nesutikęs. Tuo 
metu-Jungtinėse -Tautose Ame-' 
rika turėjusi daugiau rėmėjų ir 
rezoliucija būtų buvusi praves
ta.

ROCHESTER. — Apie 10 me? 
tų mergaitė buvo rasta negyva 
krūmuose. Paaiškėjo, kad ta 
pati mergaitė, visai nuoga, prieš' 
tris dienas buvo pabėgusi nuo 
savo pagrobėjų ir greitkelyje 
bandė sustabdyti automobilius, 
kurie ją galėjo išgelbėti nuo už
puolikų. Nė vienas automobilis 
nesustojo ir mergaitės nepaėmė. 
Ją vėliau vėl pasigavo piktada
riai ir išniekinę, nužudė.

HOUSTONAS. — Amerikos 
ir sovietų erdvės ekspertai lap
kričio 29 d. susitiks Maskvoje 
svarstyti būdų, kaip galima bū
tų bendrai atlikti erdvėje ban
dymus, sujungiant abiejų vals
tybių erdvėlaivius ir statant 
erdvės laboratorijas.

Minės Čiurlionio . 
100 metų sukaktį 
Okup. Lietuvoje pradėta ruoš

tis dailininko ir muziko M. K. 
Čiurlionio gimimo šimtosioms 
metinėms (1975 m. rugsėjo 22 
d.). Kom Partija patvirtino ko
misiją sukakčiai paruošti ir pra
vesti. Jos pirmininkas — kul
tūros “ministras” L šepetys, pa
vaduotojai — kompozitorius E. 
Balsys ir dailininkas P. Staus
kas. Į komisiją įėjo visa eilė 
dailininkų ir dailėtyrininkų, kom 
pozitorių ir muzikologų, rašyto
jų, kultūros veikėjų, partinių 
ir vadinamų tarybinių veikėjų, 
be to, spaudos, radijo ir televi
zijos atstovų. Komisijos sudė
tis paskelbta spalio 31 d. “Tieso
je”. v (E)

poveikį įvairiais kanalais sklei
džiamą ir be spaudos, kaip ma
tyti “Sov. Litva” laikrašty, jiem 
nerimą kelia ir lietuviškos, skir
tos Lietuvai, radijo transliaci
jos? (E)

JUZĖ DAI f '

Lietuvos Generalinis Garbes Ki Chicagoie

VAPI

JAV Valstybės Departamentas pripažino ponią Juzę Dauž- 
vardienę, buvusio Lietuvos Respublikos generalinio konsulo ve- 
lionies Dr. Petro Daužvardžio žmoną, Lietuvos Respublikos Gene
raliniu Garbės Konsulu Chicago j e. i,.

Valstybės Departamento Protokolo šefo pavaduotojas p. 
Hampton Davis oficialiu raštu pranešė apie šį lietuviams svarbų 
pripažinimą. . . 7

< t
ČIKAGA-— ^'Chicago Tribune” pranešė vakar iš Washing

ton©, kad teisingumo departamentas jau baigia paruošti kaltini- 
mo aktą fėderalinia apeliacijų teismo teisėjui Orto Kerneriui ir 
dar keturiems žinomiems Illinois politikams. Akte jie yra kaltini- 
mi dėl pajamų mokesčių nemokėjimo, kyšininkavimo, sąmokslo 
pralobti iš savo oficialios pozicijos ir kt. Apkaltinamųjų tarpe 
esą Theodore Isaacs, buvęs Illinois valstijos lėšų direktorius, 
Joseph Knight, buvęs valstijos finansinių institucijų direktorius, 
William Miller, buvęs Illinois Lenktynių tarybos pirmininkas ir 
jo sekretorė.

Kosyginas sveikina 
sekretorių Stans

MASKVA. — JAV prekybos 
sekretorius Maurice Stans pra
dėjo derybas su sovietų valdžia 
dėl prekybos ryšių išplėtimo. Jį 
pasveikino premjeras Kosyginas 
ir priėmė jo atvežtą prezidento 
Nixono laišką.

Kosyginas savo kalboje pasi
džiaugė, kad pirmas JAV vyriau
sybės narys atvyko į Maskvą ir 
pareiškė viltį, kad tokių vizitų 
bus daugiau. Sovietų Sąjunga 
turinti dideliu vilčių, kad šis vi- 
zitas bus konstruktyvus ir padės 
išvystyti ekonominius ir pre
kybos ryšius tarp abiejų šalių.

Kubos diktatorius Fidel Castro baigia savo ilgį vizitu Čilėje. Nuotraukoje jis matomas 
v automobilyje kartu su Čilės prezidentu Allende.

Visi šie asmenys. į savo valdiš
kas vietas buvo paskirti tuome
tinio gubernatoriaus Kernerio. 
Jau buvo Čikagos spaudoje skelb
ta, kad Kerneris, būdamas gu
bernatorium, buvo pirkęs arklių 
lenktynių stadijonų akcijų už 
30,158 dol., o vėliau jas pardavė 
už 319,600 dol. šioje byloje įvel
tas ir buvęs Illinois valstijos se
kretorius Paul Powell.

— Lietuvis dirigentas J. Do* 
markas spalio 22 ir 23 d. Varšu
voje dirigavo lenkų simfoniniam 
orkestrui. Lenkijoje klausyto
jai pirmą kartą išgirdo Čiurlio
nio simfoninę poemą. “Miške”, 
be to, Wagnerio, Honnegerio ir 
lenko Panderewskio kūrinius. J. 
Domarkas yra anksčiau diriga
vęs Vroclavo’ (buv. Breslau) ir 
Poznanės miestuose.

Rogers pareiškimas 
Latvijos atstovui

Jungtinių Valstybių vyriausy
bė pakartotinai patvirtino, kad 
ji nepripažįsta prievartinio Lat
vijos inkorporavimo į Sovietų Są
jungą. Tai pareikštą valstybės 
sekretoriaus Rogerso rašte Lat
vijos atstovui Washingtone, dak
tarui Anatolijui Dinbergui, Lat
vijos nepriklausomybės Šventės 
proga, štai to pareiškimo teks
tas:

“Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo penkiasdešimt tre
čiosios metinės bus minimos 
lapkričio 18 dieną. Aš turiu ma
lonumo perduoti Jums Jungtinių 
Valstybių vyriausybės ir tau
tos sveikinimus ir nuoširdžius 
linkėjimus.

Latvijos nepriklausomybės ir 
tautinės laisvės nuslopinimas 
1940 metais , jokiu būdu nesu
žlugdė latvių tautos ryžtingos 
kovos už savarankiškumą ir vals
tybingumą. Jos viltys ir vėl su
silaukti laisvo apsisprendimo 
teisės tebėra peišblėsusios. Su 
tokiomis pat viltimis prie lat
vių jungiasi Jungtinių Valstybių 
žmonės ir viso pasaulio laisvo
sios tautos. Aš noriu užtikrinti 
Jus, kad Jungtinės Valstybės 
tebevertina latvių įnašą pratur
tinti mūsų tautos gyvenimui ir 
kad jos teberemia latvių tautos 
aspiracijas į laisvą ir nepriklau
somą valstybinį gyvenimą savo 
krašte”. j

- -Nuoširdžiai - - >
William P. Rogers

Sen. H. Jackson

WASHINGTONAS. — Sena
torius Henry Jackson iš Wash- 
ingtono paskelbė’ .spaudos kon
ferencijoje; kad. Jis-'kandidatuos 
kaip demokratas; į prezidento 
vieta.. Jis yra jau trečias demo- . .
kratas, paskelbęs savo kandida- Prezidentui pritarimas. Stebėto 
tūra, šalia Pietinės Dakotas sen. P “ »ko> kad »» Pr^identas 
George McGovern ir Los An- vadu sa
geles mero Sam Yorty. v0 PoMtos teisra-

Sen. Jacksdnas yra liberalas S1™"' J-s susisukę » javo ke- 
honės pas darbininkų vadus daug 
palankumo visuomenėje ir tai 
rinkimuose gali jam būti nau
dinga. Net ir kai kurie delega
tai unijų konvencijoje pareiškė 
nuomonę, kad .Meany nuėjo per 
toli.

naminiuose reikaluose ir “vana
gas” užsienio politikoje. Jis skel
bia, kad kampanijoje jis ape
liuos į įstatymus ir tvarką ger
biančius amerikiečius. Jis pasi
sakė ir prieš mokyklų vaikų ve
žiojimą autobusais vien tik in
tegracijos sumetimais.

— Maskvoje, spalio iškilmėse 
rengtuose koncertuose pakviesti 
dalyvavo du Vilniaus solistai —

(E) E. Kaniava ir G. Kaukaitė. (E)

EGIPTO PREZIDENTO SADAT KALBA

KAIRAS. — Egipto prezidentas Sadat ketvirtadieni ir penk
tadienį važinėjo po Suezo kanalo fronte stovinčius # Egipto ka
riuomenės dalinius, sakydamas kareiviams kalbas. Prezidentas 
nurodė savo kalbose, kad nėra jokios vilties rasti taikingą spren
dimą Viduriniųjų Rytų konflikte. “Aš atvykau pasakyti jums, 
kad atėjo laikas kovai”, pareiškė prezidentas Sadat. Vyriausybė 
jau padariusi nutarimą, dabar visas Egipto garbės klausimas ati
duodamas kariuomenei.

Nemandagiai priėmė 
prezidentą Nixona 
MIAMI BEACH. — Preziden

tas Nixonas penktadienį pasakė 
kalbą AFL-CIO suvažiavime, kur 
jis buvo labai nemandagiai pri
imtas. Darbo unijų federacijos 
vadovybė neleido konvencijoje 
įrengti televizijos kamerų Pre
zidento įėjimas į salę nebuvo pra
neštas per mikrofoną. Unijų or
kestras nesugrojo tradicinio 
“Hail to the Chief” maršo. Fe
deracijos prezidentas Meany 
pranešė Baltiesiems Rūmams 
prieš Nixono kalbą, kad konven
cija yra darbo žmonių atstovų 
suvažiavimas, o ne cirkas.

Didžiausia nemandagumą pa
rodė pats Meany, kada preziden
tui dar tebesant konvencijos sa
lėje, sveikinantis su delegatais 
ir pamažu einant durų link, kon
vencijos prezidentas Meany, pa
daužęs pirmininko plaktuku sta
lą, paskelbė: “Dabar pradėsime 
^antrąjį -veiksmą”;- Prezidentas 
Nixonas, pažiūrėjęs į Meany, 
greit išėjo iš salės.

Teamsterių unijos vadovybė 
pakvietė prezidentą Nixona į sa
vo konvenciją ir pakvietime pa
brėžė, kad prezidentas “bus pri
imtas su nuoširdžiausia pagarba 
ir mandagumu”. Tymsteriai ne
priklauso ALF-CIO federacijai.

Baltieji Rūmai gavo tūkstan
čius telegramų, kuriose pasmer
kiamas Meany ir pareiškiamas

Nesibaigia partijos

Komjaunimo Centro Komiteto 
septintame plenume, įvykusia
me Vilniuje spalio 26 d. kreip
tas dėmesys į teisinį jaunimo 
auklėjimą ir jaunimo tarpe pa
stebimus vadinamus antivisuo- 
meniškus reiškinius.

Kaip ir reikėjo tikėtis, vienas 
CK sekretorių, G. Denisovas su 
rūpesčiu kalbėjo apie jaunimo 
polinkį girtuokliavimui. Tai pa
gal Deni šo vą — rimta proble
ma. (“Komj. Tiesa”, spalio 27).

Jaunimo tarpe rusas įžiūrėjo 
ir kitų neigiamybių. Jis nurodė: 
į jaunimo klubus, kur ansamb
liai esą pakeisti “bigbit” grupė
mis, į jaunuolius kavinėse ar res
toranuose, kur matyti jauni dy
kaduoniai, paskendę papirosų 
dūmuose, apsvaigę nuo vyno... 
• Reikalas susirūpinti teisiniu 
žmonių auklėjimu, reikalu už
kirsti kelią nusikaltimams, 
grobstymui ir pan., tai kėlė be-

“Būkite narsūs, įrodykite pa
sauliui, kad mes esame kovojan
ti tauta, mokanti ginti savo gar
bę” — kalbėjo kareiviams Ša
riatas.

Egipto prezidentas jau daug 
kartų yra sakęs, kad 1971 metai 
bus “sprendimo”-.metai, nes 
Egiptas negalįs ilgai gyventi be 
taikos ir be karo, kada Egipto 
žemės yra užimtos priešo. Lap
kričio mėn. pradžioje Sadatas 
perėmė Egipto kariuomenės va
dovybę ir parsikraustė gyventi 
į kariuomenėse štabo rūmus.

Stebėtojai galvoja, kad šis 
Egipto barškinimas kardais yra 
priemonė paveikti Izraelį nusi
leisti. Prezidentas Sadatas pa
reiškęs Amerikos diplomatui Do
nald Bergus, kad daugiau jokių 
diskusijų nebegali būti.

“Lietuviai drąsūs”
Lietuvos katalikų memoran

dumas Maskvos valdovams krei
pia viso pasaulio dėmesį. JAV 
dienraščiai ne tik didmiesčiuose, 
bet ir mažesnėse -vietovėse Lie
tuvos katalikų padėčiai, jų pro
testui skiria net vedamuosius. 
Sheboygan, Wisconsin valst. lei
džiamas “The Sheboygan Press” 
lapkričio 8 d. laidoje paskelbė 
straipsnį “Lietuviškojo stiliaus 
drąsa (Courage Lithuanian 
Style). Rašoma, kad Lietuvoje 
esama šaunių, drąsių vyrų ir 
moterų ir tai liudija 2,000 ka
talikų (Prienų parapijoje) drą
sa apkaltinti sovietų valdovus 
dėl religijos laisvės varžymo.

Dienraštis pažymi, kad įdė
tu va pasižymi jos gyventojų at
kaklumu, ryžtu, ir primena, kad 
Čikaga eilę metų buvusi lietuvių 
spausdinto žodžio centru ir kad 
lietuviai sugebėję išlaikyti sa
vo kultūros palikimą. Pasak 
laikraščio, viena to palikimo da
lis, tai drąsa priešininko akivaiz
doje. Lietuvių katalikų skun
das, baigia dienraštis, tai drąsus 
ir ypatingai pagirtinas sąžinės 
veiksmas. (E)

Pasitraukė naciu

BONA. — V. Vokietijos Tau
tinės demokratinės partijos ; 
(naujųjų nacių) vadas Adolf von 
Thadden paskelbė partijos kon
vencijoje Holzmindene. kad jis, 
pasitraukia iš partijos vado vie- . 
tos. Suvažiavimas išrinko 35 m. , 
Martin Mussgung nauju parti-, 
jos vadu.

Naujųjų nacių partija Vo
kietijoje pastaraisiais metais ne
teko rėmėjų. Ji Vokietijos par- . 
lamente neturi nė vieno atstovo, 
o provincijų legislatūrose, kur 
iš 10 provincijų anksčiau par- . 
tija turėjo atstovus septyniose, 
dabar beturi atstovus tik Ba- 
den-Wuertem berge.

veik tuo pačiu metu Vilniuje įvy
kę partijos ir komjaunimo Cen
tro komitetų plenumai. (E)



•' J. KLAUSEIKIS

IR VĖL VAŽIUOJAME J YLAKIUS
Į,’ . i

Praėjo 60 moty nuo jauno rašytojo 
Juozo Gurauskio ankstyvos mirties

Kelionės paskata — liūdnos 
žinios iš okupuotos Lietuvos. Nu- 
gailėjome kompozitoriaus Jono 
švedo, kurs neseniai mirė Vil
niuje, .bet savo jaunystėje buvo 
ylakiškis, ten augęs, keturklasę 
mokyklą baigęs ir Ylakiuose pra
dėjęs pirmuosius bandymus cho
ro dirigavimo mene. Kita liūdna 
žinia, skaityta “Pergalės” žurna
le: Ylakių valsčiuje, Arkšvos 
kaime gimusio rašytojo Juozo 
Gurauskio tėviškės nė žymės ne
bėra, ir nebėra nė vieno senelio, 
kurs galėtų nurodyti, kur buvo 
ta sodyba. Ir taip kaimas pasi
keitė, kolchozinimo programą 
vykdant, per 16 metų!

Keliaudami po Ylakius pir
miausia ir sustojame ties Juozu 
Gurauskiu, Joną švedą lankysi
me vėliau. Bostoniškė Liet. En
ciklopedija rašo: “Gurauskis 
Juozas, lietuvių rašytojas, gi
mė 1884 m. Arkšvos kaime, Yla
kių valse., Mažeikių apskr. Mi
rė 1911 m. gegužės 18 d. Jal
toje. Tėvai išsikėlė gyventi Į Pe
trapilį, kur J. G. mokėsi šv. Ko
trynos gimnazijoje ir Stieglitzo 
komercinėje mokykloje. 1907 m. 
įstojo į Kievo universiteto me
dicinos fakultetą ir tais pat me
tais pradėjo bendradarbiauti Vil
niaus žiniose”.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Ą VISU TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. čikagietės Įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje- apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus, leidinys, 127 psL Kaina $3.00.

Dn 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 $4.09/

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
/ ; 4739 South. Halsted Street, Chicago, UI. 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi.----------- $6.00

. Prof. YacL Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai
įrištas, 431 push------- s------------- ---------------------- $730

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
ISTORIJA, I dalis, 208 pušL įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00,___
minkštais viršeliais — _______________________  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $530
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 push $3.00 
P. Liūdžtuviene, ATS1M1NJAAA1 APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., _____ _______________________________ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

Įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — $4.00
Dr. Y. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

pust, dabar tik$10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, lit — Telef. HA 1-6100

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

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

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

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

2. Vendo Frenkienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50.

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

4. Steeė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 54 
psL, kaina 5 dol.

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

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

, NAUJIENOS,
173* So. HALSTED ST„ CHICAGO. ILL. 6O6DR.

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

8. Jonas Valetes, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiar bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

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

Enciklopedija pažymi, jog 
1907 metais buvo išspausdinti 
du Juozo Gurauskio rašiniai: Ru
dens vėjas ir Kalėdų naktis, 1908 
metais — Duobė, žarijų'žurna
le 1908 m. išspausdinta Kalaku
tai, Lietuvos Žiniose 1910 me
tais — Susimildamas, ir kt. Be
letristiniai vaizdeliai ir apysa
kos, kaip enciklopedija rašo, at
kreipė skaitytojų dėmesį stiliaus 
gyvumu. Bolševikų okupuotoje 
Lietuvoje 1947 metais esąs iš
spausdintas Juozo Gurauskio 
raštų rinkinys. Mirė rašytojas 
vos į dvidešimtaštuntuosius me
tus įkopęs, džiovos ligos pakirs
tas.

“Pergalė” — Lietuvos TSR 
rašytojų S-gos organas — 1971 
m. šeštame numeryje net 14 pus
lapių paskyrė Vinco Kuzmickio 
raštui apie Juozą Gurauskį, apie 
jo jaunystę, apie sunkų vargin
gą gyvenimą; ir plačiai peržvel
giami jo kūriniai. Straipsnis pa
vadintas “Satyros meistras nesi- 
j uokė”. Skirtas šešiasdešimto
sioms rašytojo mirties sukak
tuvėms paminėti.

Medžiagos surinkta apsčiai. 
Aprašoma, kaip nelaimės ver
čiami rašytojo tėvai iš Ylakių 
valsčiaus išvyko į Petersburgą. 
Apie 1890 metus rašytojo tėvai

REMK1TE TcOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“N A u J l E N ° S F”

pardavė 26 dešimtinių ūkelį 
Arkšvos kaime ir pirko didesnį 
ūkį Margininkų kaime, pusiau
kelėje tarp Ylakių ir Židikų. Lai
mės ieškodami, t. y. pirkdami 
didesnį ūkį, nusipirko nelaimę, 
nes nesudarė pirkimo raštų. Po 
ketvertos metų senasis savinin
kas R.epšys sugrįžo ir pareika
lavo, kad Gurauskiai iš jo ūkio 
išsikraustytų.

Jau tada Gurauskiai turėjo 8 
vaikus, būsimą rašytoją įskaity- 
tinai. Buvę daug ašarų, malda
vimų, Gaurauskienė net pas kle
boną bėgusi pagalbos, bet nieko 
negalėjo laimėti.' Pirkimo raš
tų nebuvo, antstolio raginami fu
rėjo išsikraustyti. Apie tai “Per
galės” autorius rašydamas pa
stebi: “Nors Gurauskiai, sek
dami Repšio pavyzdžiu,, pagal 
anų laikų papročius galėjo pana
šiai pasielgti ir su savo ūkio pir
kėju Arkšvoje, vis dėlto šiam 
žygiui nesiryžo ir nusprendė 
vykti į Petersburgą, kur gyve
no kažkokie motinos giminės”. 
Tėvas ten universitete gavo sar
go darbą. Gimė dar 6 vaikai, bet 
iš tos 14 gausybės dauguma mi
rė maži.

Petersburge besimokydamas, 
Juozas Gurauskis .susitiko su 
daugeliu ano meto moksleivių 
lietuvių, ir su jais susidraugavo 
lietuviškajai ir literatūrinei vei
klai. K. Būga, A. Jasūdis, K. Bu- 
terlevičiūtė, K. Jurgelionis, E. 
Jurgelionytė, V. Kuraitis, A. Pu
renąs — minimi to laiko nariai 
nelegaliai suorganizuoto artis
tų būrelio. Be to, Gurauskis daž
nai susitikdavo su J. Mačiuliu- 
Maironiu, S. Baltramaičiu, E. 
Volteriu, Povilu Višinskiu, Pet
ru Avižienių, Pranu Vaičaičiu, 
Vyt. Juškevičium ir Kazimieru 
Jaunium.

“Vienu metu J. Gurauskis taip 
susižavėjęs lingvistika, kad at
vykęs pas tetą j Mosėdį vasaro
ti ir susipažinęs su čia vikara
vusiu J. Tumu-Vaižgantu, įkal
bėjo šį bendrom jėgom rinkti 
medžiagą lietuvių kalbos žody
nui”, — rašoma “Pergalėje” ir 
pridedama: “Ar ši medžiaga vė
liau atsidūrė K. Būgos rankose, 
ar dingo drauge su visu J. Gu
rauskio archyvu — sunku pa
sakyti. Prof. Z. Zinkevičiaus 
duomenis, išlikusiuose K. Būgos 
užrašuose J. Gurauskio pavar
dė neminima”.

J. Gurauskio motina raginusi 
jį stoti j kunigų seminariją, bet 
jis griežtai atsisakęs, tardamas, 
jog būdamas gydytoju būsiąs 
naudingesnis tėvynei. Rašoma, 
jog nuolatinė kova dėl duonos 
kąsnio, dažnos brolių ir seserų 
mirtys, skurdžių šeimoms būdin-

gos naminės rietenos, pagaliau 
drėgnas Petersburgo klimatas 
anksti palaužė J. G. iš prigimties 
tvirtą sveikatą. Dvidešimtąjį 
gyvenimo pavasarį jį užklupo 
džiova. Pirmieji literatūriniai 
bandymai sutapo su pirmaisiais 
kraujoplūdžiais, — rašoma “Per
galėje”. Čia reikalinga pasta
bėlė: Liet. Enciklopedija rašo, 
jog 1907 m. Juozas Gurauskis 
įstojęs į universitetą, o “Perga
lės” autorius, duoda kitą datą, 
sakydamas, jog po pirmųjų ligos 
smūgių pasitaisęs Juozas Gu
rauskis-1904 metais išvyko į Kie- 
vą ir rudenį įstojo į universite
tą medicinos studijuoti.

Kieve J. G. plačiai veikęs lie
tuvių būrelyje ir reiškėsi litera
tūroje. To laikotarpio apžvalgė
lę padarysime vėliau, šį kartą 
grįžtame į Ylakius, į Arkšvos 
kaimą. “Pergalės” autorius ra
šytojo gimimą, šitaip apraše: 
“Čia 1884 m. kovo 2 d. (senuo
ju stilium vasario 19 d.) Guraus- 
kiams gimė sūnus Juozas-Boni- 
facas. Kitą dieną Anicetas Ge- 
cevičius ir Uršulė Petrauskienė, 
matyt, artimiausieji Gurauskiu 
kaimynai, šį faktą įformino Yla
kių bažnyčioje, kur šeimininka
vo kunigas Stanislovas Luine- 
vičius”.

Be abejo, kiekvienam lietuvių 
kalbos mylėtojui turėtų ausis 
rėžti toks gremėzdiškas “nau
jadaras”, “Pergalės” straipsny
je pavartotas, — “šį faktą įfor
mino Ylakių bažnyčioje”, kur 
reiškia ne ką kitv, kaip pasaky
mą, jog vaiką pakrikštijo Yla
kių bažnyčioje. Arba autorius 
baiminosi komunistų kontroliuo
jamoje spaudoje paminėti vaiko 
krikštą, arba — gal tariasi la
bai mandriu stilium nukalbėjęs 
— išvengęs pavartoti krikšto 

, žodi-
Bendras įspūdis, jog Vincas 

Kuzmickas “Pergalėje” spaus
dintąjį straipsnį gerai dokumen
tavo. Daugeliui teigimų parem
ti duodami naudoti šaltiniai, do-! 
kumentai, raštai, laiškai ir kt. 
Tokiam dalykui, kaip vaiko 
krikštui arba “fakto Ylakių baž
nyčioje įforminimui” autoriaus 
mažiau teskirta reikšmės ir tik 
spėjimu jis daro išvadą, jog 
krikšto tėvai, Anicetas Gecevi- 
čius ir Uršulė Petrauskienė; ma
tyt, buvę artimiausieji Guraus
kiu kaimynai. \

Vargu taip. Anais laikais že
maičiai laikėsi papročio vaiko 
krikštatėviais kviesti gimines. 
Tik išimtinais atvejais, kai ne
būdavo arti giminių, kai nauja
gimis silpnas ir jo gyvybė pavo
juje, kviesdavo kaimynus, kad 
tie nuvežtų i bažnyčią vaiką pa-

I tyčių parapijoje. Jie giminiavo
si.

Mano motina, Petrauskaitė iš 
Vabalių, ir kiti giminės kartais 
kalbėdavosi apie Gurauskius, 
bet tai buvo mano vaikystės 
metais, kai tokios žinios apie 
gimines ir tėvų pažįstamus per 
vieną ausį įeidavo, per kitą iš
eidavo. Dabar, kai jau ir norė
tum smulkįąu apie praeitį suži
noti, jau nebeprikelsi nė vieno 
tų senelių, kurie paguldyti Sibi
re ar Ylakių šv. Roko kapinėse. 
Tad tik ir yrą likęs lyg pasą
monės vaizdas, iš kurio peršasi 
išvada, jog Juozo Gurauskio 
krikštatėviai, Anicetas Gecevi- 
čius ir Uršulė Petrauskienė, bu
vo ne artimiausi Gurauskiu kai
mynai, bet giminės.

(Kitą kartą — apie dabartinį 
Arkšvos kaimo vaizdą pagal 
“Pergalę” ir kaip aptariama Gu
rauskio kūryba).

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

krikštyti. Juozas Gurauskis, kaip 
rašoma, iš prigimties buvęs ge
ros sveikatos.

Vaikystės ir jaunystės metais 
Arkšvos kaime esu lankęsis dau
gybę kartų. Jame gyveno arti
mi giminės Mineikiai (iš tėvo 
pusės) ir Petrauskai (iš moti
nos pusės). Arkšvoje gyveno 
Vincento ir Domicėlės Petraus
kų šeima, o kitas brolis, Pran
ciškus Petrauskas, buvo Vabalių- 
kaime, Šačių parapijoje, apie 10 
kilometrų nuo Arkšvos. Gecevi- 
čiai gyveno Laumių kaime, Bars-

SLA jau $0 metv tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokeju Jau 
giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems, nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalme organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kun yra pigi, nes SUS1VUL 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpine* 
pagalbos pagrindu. Y*;

SLA — jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $io;ooo.oo.

1 SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment in
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms, ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA — AKCWENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asint 
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugiją na

L riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.0o.
į metus. -

SLA — kuopos yra daugumoje liętuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins anie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysiu

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
3OT WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001
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/f Uąijy vadai nustojo 
gyventojų pasitikėjimo

Darbo unijų vadų besąlyginis 
pasipriešinimas prezidento Ni- 
xono algų ir kainų stabilizavi
mo programai parodė, kad pla
čioji visuomenė pradeda nuo jų 
a išk ia i nusigręžtu iE.rris Sur
vey (apklausinėjimas) parodė, 
kad visuomenė nebeturi pasiti
kėjimo daugelio institucijų ly
deriais, bet pasitikėjimas unijų 
vadais yra nusmukęs ko že
miausiai. Tik 14 nuošimčių pu
blikos pareiškę “didelį pasitikė
jimą” darbo organizacijų lyde
riais, tuo tarpu kai 35 nuošim
čiai pasisakę “vargiai” beturį 
kad ir kokį jiems rėspektą. Ke
turi iš dešimties prisipažino ma
žai beturį pasitikėjimo unijų va
dovais.

— Gyventojų Latvijos mies
tai šiuo metu turi: Ryga — 733,- 
000, Daugpilis — 101,000 ir Lie
poja — 93,000. (E)



ALFONSAS NAKAS

RAŠYTOJU PAGERBIMAS DETROITE
(Tęsinys)

Džiaugėsi beletristų pažanga. 
Minėjo poezijos modernistus ir 
tuos, kurie neišsižada klasikinių 
eiliavimo formų. Vylėsi, jog gal 
50, gal daug mažiau metų be
truks, iki abi lietuvių literatūros 
susijungs, iki pelai bus atskirti 
nuo grūdų ir iki vėl turėsime vie
ną, tikrą lietuvių literatūrą. 
Baigdamas prižadėjo, jog “as
meniškai stengsiuosi dirbti, kol 
man leis tas, kuris leido ir į šj 
gyvenimą ateiti”.

Karšti, gausūs plojimai ilgai 
truko, kai prelegentas užbaigė. 
Jei kiti ir nesutiko su kai ku
riomis jo mintimis, tai visi su
tiko, jog čia buvo pirmos rū
šies paskaitininkas - oratorius, 
mokąs žodį gražiai neskubė
damas ištarti, jį palydėti šyps- 

' niu ar skausmo grimasa, akcen
tuoti kiekvieną klaustuką ir 
šauktuką, daryti pauzas, kur jos 
reikalingos. Geresnio kalbėtojo 
tokiai progai būtų reikėję labai 
ilgai paieškoti. Kaip vėliau pa
matysime, jo žvaigždė užtekėjo 
ir antrąjį kartą, — savą kūry
bą beskaitant.

Rašytojas yra jūsų 
brolis ir sesuo...

V. Volertas savo trumpoje kal
boje pasakė tik keletą sparnuo
tu sakinių. Pora tokių užsira
šiau: “Rašytojas neša Dievą ir 
ateizmą”. “ 
do ir rašytojas žmogų žlugdo”

Tai jis, V. Volertas, vienintelis 
iš visų kalbėjusių, prisiminė, jog 
su literatūra visada kartu kelia
vo ir žurnalistika. (Bent vienas! 
O visokie mūsų “supervisuome- 
nininkai” galvoja, jog žurna
listu gali būti kiekvienas, kuris 
tik sprindžio ilgumo korespon
denciją išprakaituoja..,). Ir už
sirašiau V. Volerto žodžio pabai
gą: “Kraujo aukų, gyvybės au
kų dar neužtenka. Reikia bal
so, kurį girdėtų visas pasaulis. 
Rašytojau, reikia tavo' balso!”

Dr. A. Nasvytis sveikindamas 
sakė, jog “literatūra yra daugiau 
kaip menas” ir jog “literatūra 
yra neatskiriama civilizacijos 
dalis”. Dėkodamas Detroito 
Kultūros klubo darbuotojams lin
kėjo, kad tokie rašytojų pager
bimai pasklistų visame pasauly
je. Publiką ragino pirkti kny
gas ir jas skaityti.

Kun. L. Andriekus atėjęs pri
minti vieną tiesą. O ta tiesa: 
“rašytojas yra jūsų brolis ir se
suo”. Rašytojas, esą, nesiskun
džia, neišmetinėja, neįsižeidžia. 
Jis dėkingai priima premijas, bet 
jų neieško. Gyvenime jis dakta
ras, inžinierius, juodarankis dar
bininkas (taip ir sakė: juodaran
kis), kunigas, bet kaip rašyto
jas jis yra kūrėjas ir žino savo 
vertę... “Kūryba yra dinamiška 
ir ji atspindi Dievo galią”.

Istorijoje, esą, bus rašoma: 
Rašytojas žmogų ug- [apie 30,000 lietuvių pasitraukę 

iš Lietuvos savo tarpe turėjo 110

Wyt

EI 'Paso, Texas zoologijos sodas nereikalingus gyvulius pardavė varžytynėse. Paveiksle matomas 
asilėlis labai supyko, kad už jį pasiūlė tik 5 dol. Jis bandė savo pykti išlieti ant TV fotografo.

Prof. Vaclovo Biržiškos

. Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
. Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Uliixn*

Lietuviams reikalinga literatūra
- - . . - i ■ >

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis,- privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

f 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 Simo 
Kudirkos pabėgimą ir. jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra-

1 darbiautojų ir tūtų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dot

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 j>sL, kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija pries bolševikus ir jos na- 
rilį elgesys tragiškose dienose.
.’ Stefanija Rūkieriė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- , 

minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu-
. vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 

rašytojos: Pearl Ruck 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.

SlKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ' LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai 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 nuotraukamis. 331 psL S3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psl., SI,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- I 
nnį 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 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

pajėgių rašytojų. Bet jų knygos 
mažai buvo skaitomos, todėl kul
tūrinis lygis ėmė smukti...

“Bet nepulkime neviltin. Dar 
ryšys nenutrūkęs”. “Rašytojas 
su skaitytoju turi susitikti lite
ratūros puslapiuose”... Baigda
mas pagyrė Detroito “pionierius” 
ir kvietė būti pionieriais knygų 
pirkime, skaityme.

Dr. J. Pikūnas kalbėjo trum
piausiai, sveikinimą išreikšda
mas bene vienu parinktų žodžių 
periodiniu sakiniu.

Literatūrinė popietė?

Kad protokolas būtų išsemtas 
iki galo, turiu priminti, jog be 
scenoje sėdėjusių L. Andriekaus, 
S. Santvaros, M. Sims ir V. Vo
lerto, publikai buvo pristatyti ir 
keturi kiti rašytojai, salėje pasi
likę. Tai viešnia iš Cleveland© 
Aurelija Balašaitienė, svetys iš 
Flinto Balys' Gražulis, ir vieti
niai — Vytautas Alantas bei dr. 
Kęstutis Keblys.

Klaustukas šio poskyrio pa
vadinimui neatsitiktinai išdygo. 
Kai akademinė programa truko 
geros pusantros valandos, kas, 
pasakysiu, buvo nei permažai, 
nei perdaug, tai literatūrinė po
pietė turėjo mažiausiai irgi tiek 
pat laiko užsitęsti arba daug il
giau. Reikėjo padaryti gerą per
traukėlę ir paskui parodyti, kad 
tikrai mūsų rašytojai yra tokie 
pajėgūs, kaip juos paskaitinin
kai garsina. Literatūros popie
tei reikėjo parinkti kūrybos pa
vyzdžių iš visų srovių ir visų 
žanrų. Reikėjo parodyti ir Mac
kų, ir Škėmą, ir Katiliškį, .ir 
Brazdžionį, ir Aistį, ir Cinzą, ir 
Almeną, Saulaitytę, Pečiūraitę, ir 
Lansbergą, ir Ostrauską, ir Ni- 
liūną, ir Nagi, ir Bradūną, ir 
dar kelius savaip įdomius. Ne
sakau, kad visus čia pasiūlytuo
sius. Galėjo būti mažiau, bet tik 
visų srovių, visų žanrų, tai yra 
beletristikas, poezijos, dramos. 
Nesakau, kad reikėjo visus juos 
susikviesti. Neįmanoma, žinau. 
Betgi turime jų knygas, turime, 
vietinius aktorius, kurie būtų 
mielai jų kūrybą pademonstravę. 
O dabar, ką ?

Leonardas Andriekus perskai
tė bene šešius savo eilėraščius. 
Klasikinės formos atstovas, švel
nus lyrikas. Dainuote atidaina- 
vo, atsiprašau — giedote atgie
dojo, tartum šventas mišias. 
Gražu buvo. Plojome labai daug. 
Plojome ar tik ne daugiausia, 
nes jis gi pirmą kartą Lietuvių 
namų scenoje ir toks šventas, 
kuklus kunigėlis...

Vytautas Alantas skaitė savo 
neužbaigto istorinio romano 
“Šventaragio” ištrauką apie Min
daugo karūnaciją. Buvau suža
vėtas anksčiau skaitytomis, o 
ypač spausdintomis (Pradalgėse, 
gal ir dar kitur), “Šventaragio”

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

ištraukomis, šį kartą man dide
lio įspūdžio ta karūnacija nepa
darė. Gal kad tokia nuotaika, 
gal V. Alantas mums toks jau 
savas, toks kasdien sutinkamas. 
Atrodė, jog ne beletristika čia, 
o publicistika, kronikų smuik- 
meniški faktai ir* fakteliai. Ne
uždegė klausytoju, negausūs se
kė plojimai. Maciau kaip vys
kupas, pirmoje eilėje sėdėdamas, 
tik keturius kartūs delnus tesu- 
glaudė, ir tai visai negirdimai, 
iš mandagumo. O kad jis litera
tūra domisi, vėliau* įsitikinau, 
matydamas jo entuziazmą S. 
Santvaro kūrybai.

Taigi, taigi. S. Santvaras bu
vo trečiuoju. Jis, sakė, pirmuo
sius du eilėraščius esant publi
cistiniais, nes vienas apie as
tronautus mėnulyje, o antras 
apie Simą Kudirką vergijoje. 
Bet tai buvo klasikinės formos 
eilėraščiai, vaizdingi, su jausmu. 
Ir kaip jis skaitė! Tikras akto
rius. Tretį skyrė, rodos, rašy
tojui, ketvirtąjį — draugui, o 
penktasis buvo moteriai — gry
niausia klasikinė erotika. Ir vi- y 
sos moterys publikoje paraudo 
iš laimės. Vėl šilti, ligi plojimai. 
Prisipažinsiu, kaip Alanto kū
rybą noriu pats pasiskaityti, o 
ne autoriaus klausytis, taip su 
Santvarų — priešingai. Tegu 
jis tik skaito.. Taip ne vienas 
man pritaria.

Viską užbaigė trimis eilėraš
čiais Marija Šiuris: Irgi viena iš 
mūsų, irgi kas savaitgalį sutin
kama visokiose draugijų suei
gose. Viso labo — vos pusva- 
landėlis. Tai tau ir “literatūri
nė popietė”! «

Prievartiniai sveikinimai

Prieš gerą mėnesį A. Mustei
kis spaudos bendradarbius ap
dovanojo garbės komiteto sąra
šu.- Sunumeruoti visi žymūnai. 
Net 17 jų. Va: vysk. V. Briz- 
gys; St. Barzdukas, PLB v-bos 
pirm.; V. Kamantas, JAV LB 
tarybos pirm.; V. Volertas, JAV 
LB c. v. pirm.; dr. J. K. Valiū
nas, Vliko pirm.; dr. K Bobelis, 
Altos pirm.; St. Lozoraitis, 
diplom. šefas; J. Kajeckas, Lie
tuvos atst. Washingtone; prof. 
A. Liuima, LKM akademijos 
pirm.; dr. G. Balukas, JAV LF 
tarybos pirm.; kun. J. Vaišnys, 
S. J., LŽS c. v-bos pirm.; prof. 
St. Dirmantas, LVS Ramovės ir 
profesorių d-jos pirm.; dr. V. 
Paprockas — PLG s-gos c. v-bos 
pirm, (skliausteliuose pažymėta, 
kad vietoj jo jau dabar yra dr. 
Kaunas); Ed. Arbas, PL archi
tektų ir inžinierių s-gos c. v-bos 
pirm.; ‘Ad. Valeška, Lietuvių 
dailininkų s-gos pirm.; V. Tamo
šiūnas, šaulį ų s-gos c. v-bos 
pirm.; K. Veikutis, VKLS-gos 
pirm.

Po akademinės dalies ir litera
tūrinių trupinėlių aš turėjau 
salę apleisti. Tuo laiku jau bu
vo ruošiamasi pietauti. Pietų 
gi metu visada atidaro gerkles 
(atsiprašau, širdis) tuzinas ar 
du tuzinai veikėjų. Juk ne vel
tui jie atneša tris ar penkius 
dolerius. Kiek jų šį kartą “nuo
širdžiai sveikino” mūsų rašyto
jus, ačiū Dievui, neturėjau pro
gos sužinoti. Tik trečią dieną, 
kaip kartas šį reportažą rašyti 
besiruošdamas, iš p. Musteikio 
gavau sveikinusių raštu laiškų 
xerox fotokopijas. Ir ką jūs pa
sakysite! Susirinkę pasveikin
ti kone visi, kurie buvo į garbės 
komitetą sukviescti. O kurie 
garbės komitetan nepateko, tai,

iš rašytų sveikinimo laiškų ma
tosi, tie buvo kviesti kaip sve- 

' čiai akademijoje dalyvauti, nes 
visi dėkoja už kvietimą, atsipra
šo dalyvauti negalį ir prašo per
duoti rašytojams jų sudėtus vi
sokius linkėjimus. Kad nebe
reiktų daugelio vėl kartoti, pa
minėsiu tik tuos sveikintojus, 
kurių komiteto sąraše nepami
nėjau. Antai, vietoj St. Lozo
raičio senjoro, sveikina atstovas 
prie šv. Sosto, Stasys Lozorai
tis, jr.; Altos vardu, vietoj į Eu
ropą išvykusio dr. Bobelio, svei
kina vicepirm. dr. K. Šidlaus
kas; Kanados LB krašto v-bos 
pirm. E. čiūplinskas; JAV LB 
švietimo tarybos pirm. Jonas 
Kavoliūnas; kanadiškis PLB 
švietimo tarybos pirm. A. Rin- 
kūnas; ALRKF pirm. dr. Juozas 
Jerome; ALTS-gos pirm. Teo
doras Blinstrubas; žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės paminklo 
globos k-to pirm. St. Dirmantas 
(jo atsiųsti trys skirtingi svei
kinimai, iš visų jo atstovauja
mų organizacijų); na, ir Gedi
minas Galva.

Atsimenu, prieš tuziną metų, 
kai Vytautas Kutkus, rengęs De
troite LB suvažiavimą, išgavo 
sveikinimus kone iš visų JAV 
kongreso ir senato atstovų bei 
didmiesčių burmistrų, tuo la
bai didžiavomės ir spaudoje jam 
per patį plojome. Bet tai buvo 
visai kitas atvejis, nes, kad ir 
dirbtiniu būdu, privertė ameri
kiečius, parašą duodančius, apie 
mus pagalvoti. Kiekgi čia mu
sų visuomeninio veikimo tūzų 
būtų šios akademijos proga pa
sveikinę rašytojus, jei nebūtų 
buvę prispirti, paraginti, pa
kviesti dalyvauti? Abejoju, ar 
būtų atsiradę 4-5 sveikintojai 
išvis? Ką gi .mes tokiais dirb-

i finais sveikinimais apgauname? 
Rašytojus? Bet gi jie yra mūsų 
elitas ir iš tokių dirbtinų susi
jaudinimų tik nusijuoks.

Pagaliau, kur gi publika?

Kolegai iš kito dienraščio sa
vaitės vidury siūliau lažintis. Sa
kiau, kad publikos nebus dau
giau kaip šimtas. Taip jau mano 
širdis nujautė. Nesilažino jis, 
nes irgi panašiai galvojo.

Kai' vidudienį prie Lietuvių 
namų privažiavau, širdis malo
niai suplazdėjo. Didžioji parka- 
vietė jau pilna automobilių. 
Apypilnė ir mažoji. Daug maši
nų pastatyta gatvėje. Na, sa
kau sau, negi apsirikau šį kartą 
ir viskas į gerąją pusę? Bet ma
no jausmų barometras krito jau 
į prieangį įžengus. Pamačiau, 
kad apatinėje, meno parodų sa
lėje, mirga skautų uniformos. 
Įėjęs apsidairiau. Daugybė jų, 
gal arti šimto. Ir vadai unifor
muoti ten maišosi. Sustoju prie 
kitos saliukės. Tenai SLA 352- 
ros kuopos susirinkimo besama. 
Užlipu į antrąjį aukštą, į salę, 
išgarsintą “nuo Atlanto iki Pa- 
cifiko” ir ją randu pustuštę. Jau 
akademiją atidarius, maldą at
kalbėjus, prezidiumą pristačius, 
JAV himną sugiedojus ir S. San
tvarų! kalbėtit pradėjus, suskai
čiau žmones. Jų buvo, pora mi
nučių prieš pirmą valandą. 113. 
Tuoj po pirmos atėjo šeši iš 
SLA susirinkimo. Kiek vėliau 
dar keletas įslinko pro galines 
duris. Daugių daugiausia, per 
akademinės dalies vidurį, su
sirinko apie 130 žmonių. Vadin
ti tai publika? Ha! juk tai ne

publika, o publikos atstovai, de
putatai. Dvidešimties tūkstan
čių lietuvių Detroitas atsiuntė 
130 žmonių rašytojus pagerbti! 
Vienam mano kolegai, girdėjau, 
kažkas darė priekaištų, jog, esą, 
‘Jūs permažai spaudoje rašėte”. 
Kokia nesąmonė! Spaudoje bu
vo skelbimų, rašinėlių, rašinių 
ir vedamųjų. Abi radijo valan
dos kvietė ir kvietė žmones ke
letą savaičių. Ar spaudos ben
dradarbiai turėjo, virvę už kak
lo pririšę, atvesti publiką, kuri 
nematė jokio reikalo akademijo
je dalyvauti? Išskyrus tuos at
stovus, tuos visur einančius vi
suomenės deputatus, Detroito 
lietuviai aiškiai parodė, kad jie 
rašytojus lygiai taip ignoruoja, 
kaip ir jų kūrinius.

Ateity rengti, ar nerengti?
Nors kalbėtojai gyrė akade

mijos organizatorius, nors jie 
linkėjo ir ateity tokius “paska
tinančius” pagerbimus rengti, 
bet aiškiai matei, jog tie žo
džiai buvo sugalvoti dar Detroi
to nepasiekus, dar pustuštės sa
lės nepamačius. Man kyla klau
simas, ar rengtini rašytojų pa
gerbimai ateity? Sunku atsaky
ti ar rengtini Čikagoje, Toronte, 
gal Clevelande ar Niujorke. Bet 
aiškiai ir tvirtai galiu šaukti: 
jokių būdu daugiau nebebandyti 
rašytojus gerbti Detroite. Pa
žįstu savo publiką ir žinau, kad 
ji niekada neateis į tokį renginį, 
kaip Čia aprašytasis. Niekada.

(Pabaiga)

BIZNIERLM. KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE'’. — TTTRI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Tcupymo Indillal 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pasaka apie žuvelę juroje
Paskyrę šiomis dienomis daugiau vietos ir laiko Ame

rikos Lietuvių Tarybos atliktiems ir vedamiems darbams, 
turime grįžti prie gimtinio savo krašto. Kiekvienas rusų 
okupuotoje Lietuvoje turime brolių ir seserų, todėl kiek
vienam ir rūpi, kaip pavergti mūsų broliai gyvena ir kuo 
okupantas ir okupantui tarnaujantieji kvislingai juos 
maitina.

Visame Lietuvos pajūryje šimtmečius gyvenantieji 
žvejai pripasakoja įvairių pasakų apie žuvelę jūroje. Pa
sakos labai gražios, bet jos visos baigiasi apie žuvelę jū-1 
roję, bet ne ant stalo. Rokiškėnai, gyvendami toliau nuo 
jūros, panašias istorijas pasakoja ne apie žuvelę, bet 
apie antelę. Tos pasakos taip pat baigiasi antele jūroje, vos ^ar nepasiekė, nors straipsnio autorius Vytautas 

ant stalo. Juroje, bet ne ant stalo lieka ir tos ante- j ^^0^5 jr tvirtina, kad tie žvejai “mūsų stalui” jau gau- 
lės kiaušiniai. . dė žuvis. Reikalas gal kiek pasikeistų, jeigu tie žvejai

« Pra^°je Brežnevas su Kosyginu pradėjo įurėtų dangau laivų, bet tuo tarpu jie dar ir tų laivų nebe
kalbėti apie žuvelę krautuvėje. Jis pasakė, kad krautu-L1ir- fnns p-aus. bet Miniotas nedrįsta nurodvti.
vėse žuvų bus pilna. O apie karpius ir kalbos negalėjo bū
ti. Keliose Lietuvos vietose buvo pristatyta vandens ba
seinų, kad lietuviai galėtų pirma pasižiūrėti į vandenyje 
besitaškančius karpius, o vėliau juos pirktų, neštų namo 
ir keptų. Maskvai tarnaujantieji laikraštininkai prirašė 
tiek daug ir tokių gražių rašinių apie tuose baseinuose 
besisukinėjančius karpius, kad net, beskaitydamas jų 
straipsnius, suuosdavai kepamų šviežių žuvų kvapą.

Bet “komunistinės” santvarkos “socialistinės” sta
tybos tikrovė yra tokia: ne tik Lietuvos, bet ir visos di
džiosios Sovietų Sąjungos gyventojai galės misti tiktai 
laikraščiuose kepamų žuvų kvapu, bet ne žuvimis, šių 
metų pradžioje, Lenkijos uostų darbininkų pagąsdinti, 
rusų komunistų vadai prižadėjo maistu, ypač žuvimis, 
pripildyti visos sovietijos krautuves, bet šiandien jau pra
bilo apie gražius planus ateičiai. Straipsniai jau kalba 
apie šį penkmetį, bet ne apie šiuos metus. Juose rašoma 
apie statomus laivus, bet ne apie ant stalo kraunamas! 
keptas žuvis. Iš Vilniaus atvežta praeitos savaitės Tiesa į 
šitaip apie visą reikalą krašto gyventojams praneša:

“Per šį penkmetį reikia 47 procentais padidinti 
žuvies produktų gamybą, čia didžiausias krūvis teks 
Tolimiesiems Rytams. Vien Primorjės krašte mūsų 
stalui žuvį gaudo apie 70 tūkstančių žvejų. Iš Na- ( 
chodkos uosto laivai išplaukia gaudyti ’tunų į Indijos’Vytautas Miniotas nepalaukė, kuo ta bandomoji “Vosto- 
vandenyną, banginių — prie Antarktikos krantų, ko” kelionė pasibaigė. Dar nenustatyta, ar jis tiks toli-

Amerikos Lietuvią Tarybos 31-ojo suvažiavimo dalyviai — sėdi I Bobelis, prel. J. Baltusevičius, P. Dargis, T. Blinstrubas, kun. A. 
iš kairės: V. Kleiza, kun. J. Prunskis, E. Bartkus, L. šimutis, dr. Stasys,-dr. J. Genys, d r. K. Šidlauskas ir dr. V. Šimaitis.
H. Brazaitis, A. Devenienė, vysk. V. Brizgys, ALT pirm. dr. K.

silkių ir krabų — šiaurinėje Ramiojo vandenyno da
lyje. Primorjės žvejus sutiksi ir prie Havajų salų. 
Kasmet Tolimųjų Rytų žvejai patiekia dešimtis mili
jonų centnerių jūrų gėrybių. Dar labiau jų pagausės 
šiame penkmetyje, nes smarkiai didėja žvejybinis 
laivynas. Primorjės krašte žvejai gaus 200 naujų 
laivų” (Tiesa, 1971 m. lapkr. 14 d., 2psl.).
Iki šio meto to Primorjės žvejų laivyno žuvys Lietu-

{turi. Jie tuos laivus gaus, bet Miniotas nedrįsta nurodyti, 
kada jie pasieks tą tolimą Primorjės kraštą. Tame pačia
me straipsnyje apie laivus žuvies mėgėjams jis dar šitaip 
rašo:

“Kalbant apie žvejybinį laivyną, norisi priminti, 
kokį kelią jis nuėjo pokario metais. Prieš 10 metų 
mes didžiavomės, kad vidutinieji žvejybos traleriai 
iš Klaipėdos nuplaukia net į Atlanto vandenyną. Vė
liau juos pakeitė devynis kartus didesni didieji žve
jybos traleriai šaldytuvai, kuliuos statė Klaipėdos 
“Baltijos” laivu statykla. Dabar tai irgi praeities 
etapas. Prieš kelias dienas iš bandomojo plaukiojimo 
Baltijos jūroje į Leningradą grįžo mūsų šalies žvejy
binis laivyno flagmanas, plaukiojanti bazė ‘Vostok”. 
Apie laivo dydį kalba šie skaičiai: “Vostok” yra 
43,400 tonų (beveik 12 didžiųjų žvejybos tralerių šal
dytuvų). Laive yra du varikliai po 26 tūkstančius 
arklio jėgų. “Vostok” išvysto 19 mazgų greitį (dau
giau kaip 35 km. per valandą). Per parą laivas apdo
ros 3 tūkstančius centnerių žuvies — šaldys, gamins Jungini savo 20-jį gimtadienį 
konservus, žuvies taukus, miltus. Plaukiojanti bazė, 
neužsukdama į uostą, galės išbūti jūroje 4 mėnesius” 
(Ten pat).

Nuotrauka V. Noreikos

Dr. Henrikas Brazaitis sveikina ALTą 
atšventusį, savo paskirtį vyk
dantį įstatų bei demokratiniai 
išrinktos yaldvbos nustatytu 
keliu. ,

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vadovybei rūpi kraštųj 
bendruomenių veikla, ir ji at- i 
sidėjusi seka jų, nors ir auto-i 
matiškai besitvarkančių san- 
tvkius su kitomis 
mis organizacijomis, 
jaudina Jungtinių 
Valstybių Lietuvos 
menės santykiai su 
Lietuvių Taryba,
džius nuopelnus Lietuvos rei
kalų gynime niekas nuneigti 
negali. Kaikur susikryžiavę

Dr. Henrikas Brazaitis, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos vicepirminin
kas, šių metų lapkričio 13 die
ną PLB vardu pasveikino su
važiavusius Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovus: 4

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės, jos valdybos ir pirmi
ninko vardu man tenka malo
ni paeriga pasveikinti Ameri
kos Lietuvių Tarybos suvažia
vimą ir palinkėti , sėkmingo 
darbd, bei Įžvalgių nutarimų 
Lietuvos laisvinimo baruose.

1949 metais birželio 14 Vy
riausias Išlaisvinimo Komitetas 
paskelbė Lietuvių Chartą, ku
ri davė pagrindą Įsikurti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei 
ir Įpareigojo ją siekti lietuvių 
išeivijos apjtinginio, lietuvių 
tautos gyvybės išlaikymo bei 
valstybės nepriklausomybės at
statymo. -Atskiruose kraštuose 
kūrėsi Lietuvių Bendruome
nės. Deja, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse Lietuvių Bend
ruomenės gimimas nebuvo vi
sų palankiai sutiktas. Nauja
gimis kūdikis ne visiems buvo 
pageidaujamas, bet nežiūrint 
to. jis augo ir brendo. O šian- 
dien jau turime subrendusi

bendrinė- 
Mus ypač 
Amerikos 
Bendruo- 
Amerikos

kurios di-

judėjime, čia kyla ktaiisiwas 
tik reprezentacijos. Ir nėra ge 
rai, kad visi nori reprezen
tuoti visumą, neturėdami visų 
pritarimo, šio klausimo pa
lankus išspreiMiinias sumažin
tų daug bereikalingos tarpusa- 

jvės trinties. Pageidautina su
sitarti dėl bendrojo reprezen
tacijos forumo sudarymo.

Antras klausimas, tai lesus, 
šinaciien mūsą lėšų teikimas 

i paremtas laisvą auką rinkimo 
Į forma, bet ar ilgai dar auko- 
'mis galėsime savo veiklą rem- 
,ti. Aukos mažėja ir ateityje jos 
dar daugiau mažės. Jau pats 
laikas pradėti rūpintis pasto
vaus fondo sudarymu visuo
meninei laisvinimo politinei 
akcijai finansuoti. Galima reni 
tis tik aktyviu lietuvių bran
duoliu, 
galėtų būti? 
fantazijų 

lse,~ neskaičiuokime jų milijo
nais ar net šimtais tūkstančių, 
bet apsirubežiuokime kukliu 
dvidešimčia tūkstančių, kurie 
pajėgtų sudėti po 100 dolerių. 
Iš to susidarytų gera suma, iš 
kurios nuošimčių gautųsi pa
stovios pajamos darbams fi
nansuoti.

Pagaliau trečioji problema — 
informacija. Aišku, kiekvienas 
asmuo yra tam tikras informa
cijos šaltinis, bet čia kalbu apie 
platesnio masto bendrinę infor
maciją. Negalima gi turėti prie 
kiekvienos mūsą institucijos ats
kirą informacijos biurą. Tam 
neturime lėšų, ir tai būtų berei
kalingas duplikuotas jų mėty
mas. Informacijai jau turime 
keliomis kalbomis leidžiamą 
Eltą. Ją patobulinę ir praplėtė, 
galėtume visi joje pasireikšti ir 
jos pakaktų pasauliniu mastu.

Kiek tokių lietuvių 
N eskraidydami 

ir mitų padangė-

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

1932 METŲ DIENORAŠTIS
9 .

Kažin kur esu girdėjęs ar skaitęs, kad 
žmogus gyvena tik ateitimi, kad gyveni
mas pasidarytų nepakenčiamas, jei atim
tų jam kas jo ateiti, vilti. Gal ir tiesa. Jei
gu aš dabar nubraukčiau savo ateiti, kas 
tada beliktų man? Kamaros pilkos sienos, 
tarp kurių visą šventą dieną kalėti turiu, 
ir knygos, ir nuo mokymosi pavargusi gal
va.

Atsidariau kamaros langą. Visai netoli 
susirinkęs jaunimas žaidžia ir dainuoja, 
o gramafonas pritaria. Jie yra linksmi, 
jiems graži yra ir dabartis. O man?

Ryt darbo diena, vargsiu iki pietų, pra
kaituosiu nuo pietų iki vakaro. Vakare 
parėjęs turėsiu skubėti į lovą, kad pailsė
čiau sekančios dienos vargui.

O ateitis mano kokia?

Vargti, išvargti, pasidaryti žmogumi. 
Nebebūti paprastu pilkuoju žmogeliu.

Vien rūpinasi savo dabartį pagerinti, 
kiti ateitį. Kurie protingesni?

Didesniam ir geresniam dalykui pasiek
ti reikia ir ilgesnio laiko.

\ Laimės trokšta visi. Jos trokštu ir aš. 
Bet aš neieškau takios laimės, kuri pasie
kiama tuojau pat

Kiekvienas žmogaus kūrinys turi tiek 
vertės, kiek yra Įdėta Į jį darbo.

Iškėliau čia Jūsų dėmesiui, 
keliai visų pastangomis turi bū- gerbiami Amerikos Lieiuvtų Ta
ti artimiausiu laiku išlyginti rybos suvažiavimo atstovai, tris 
vardan visų mūsų aukščiausio svarbius klausimus: bendros lie- 
tikslo — Lietuvos nepriklauso- tuvių reprezentacijos, bendro lė- 
mybės atstatymo.

Man atrodo, lietuviij visuo
menė Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse turi išspręsti tris 
svarbius klausinius tolimesnei; 
darbu darnai užtikrinti. Visi! 
sutinkam, kad laisvinimo dar
bui niekas neturi monopolio.- 
Tam darbui yra Įsipareigojęs 
kiekvienas laisvas lietuvis, tuo1 
pačiu kiekviena organizacija,! 
o ypač visų lietuvių jungtis,1 
besireiškianti bendruomenės

šu telkimo ir bendros informa
cijos. Nuo jų tinkamo išspren
dimo priklausys mūsų visų dar
nus darbas. lik susiklausę tar
pusavyje atliksime mūsų pa
vergtos tautos patikėtus uždavi
nius, ją atstovaudami laisvame 
pasaulyje. Nustatydami ateities 
darbo planus, žiūrėkime ne kas 

i mus skiria, bet kas jungia, o 
Jungia mus pavergtos tautos 
: kančios, didvyrių krauju nulai
styta gimtoji žemė ir Sibiro tai
gose išmėtyti lietuvių kaulai.

Pasaulio Lietuviu Bendruo-

Keptos žuvies kvapu krašto gyventojus maitinantis

Aš savo laimės sieksiu metų metais, tad 
turėčiau daugiau ir laimėti.

I

LIEPOS 9 D.

Turiu naują darbo draugą. Naujas ber
nas atėjo į mano vietą. Ketvirtadienį (už
vakar) šeimininkė iš Gargždų parsivežė. 
Jo vardas yra Jonas. Iš pradžių atrodė bai
siai stačiokiškas ir akiplėša, bet kai pri
pratau, yra sugyvenamas.

Vakar dviese važiavome žvyro. Mano 
vežimo ratas sulūžo.

Šįryt mudu su Jonu vėl išvažiavova žvy
ro vežti. Išvažiuodami susitaisėva vežimą, 
kad nelūžtų. Jonas dar įsidėjo šiaudinę 
sėdynę, kad patogiau būtų važiuoti. Tik 
pusiaukelėje būnant teatėjo man į galvą, 
kad mudu turiva sėdynę, kuri yra vienin
telė visame ūkyje. O šeimininkė rengėsi 
važiuoti į turgų. Kaip ji dabar važiuos be 
sėdynės? Mudu tik juokėvos minkštai 
sėdėdami. Parvažiavę padėjome sėdynę į 
vietą, o Kurtis paskui stebėjosi, kadėl ne
galėjo jos rasti anksčiau.

LIEPOS 10 D.

Nebeturiu kambario. Sunku yra gyven
ti be nuosavo lizdo. Padėtis yra panaši 
kaip po Velykų atvažiavus. Darbo dieno
mis dar nieko, bet sekmadienį, kaip šian
dien, nėra kur dėtis. Juk šventadienius 
praleisdavau kamaroje besimokydamas, 
o dabar tas brangus mano laikas turi vė
jais nueiti.

mesnei kelionei. Jis taip pat užmiršo pasakyti, kur tas menės vardu dar . kartą linkiu 
Vostokas” per 4 mėnesius kraus pagautą žuvį, jei kiek-‘įUI®s darnau® produktyvaus 

vieną dieną apdoros nei po 3 tukstancius centnerių. kienybės, mūsų tautos gyvybės 
Kaip ten bebūtų, Lietuvos šeimininkės žuvelė dar įj. valstybės nepriklau-

jūroje... somybės atstatymo.

U

Bet jau paskutinis sekmadienis šitoje 
vietoje. Ateinantį išvykstu iš Lėlių.

Maždaug šiuo metu 1920-tais metais mi
rė Mama, palikdama mane dar tik dešim
ties metų vaiką, mano brolį šiek tiek vy
resni , ir mažą mudviejų sesutę. Visi jau 
užaugome. Dvylika ilgų metų nuo tos ne
laimingos vasaros praėjo ir mus iš vaikų 
vyrais padarė. Sesuo jau yra pilna merga, 
brolis aukščiausiai i viršų užkopė — bai
gia universitetą, o aš esu dvidešimt dviejų 
metu bernas.

Vakar vėlai gulti nuėjau. Ilgai kalbė
jau su proto netekusiu šeimininku. įdomus 
pasikalbėjimas buvo. Jis mus visus bepro
čiais laiko. Ir pats jis anksčiau proto ne
turėjęs, bet dabar jam atsidariusios akys.

Laukiu Eliozio, nes buvo žadėjęs kuo
met nors atvažiuoti, o šiandien jau pasku
tinis sekmadienis yra. Laukiu ir vakarie
nės. Taip ir baigia praslinkti diena belau
kiant. Greitai lįsiu i dobilus miegui. Rei
kėtų dar nueiti pas kalvio gizeli nusikirpti 
plaukus.

LIEPOS 17 D.

Sėdžiu savo kamaroje ir mokausi. To
je mano kamaraitėje pustrečio mėnesio iš
gyvenau, dabar baisiausia netvarka. Aš 
joje nebešeimininkas. Ryt jau išvažiuoju.

Pro langą eina svetimi žmonės. Renka
si maldoms už mano šeimininko Redvei- 
kio vėlę. Čia pat už sienos jis guli pašar- 
votoas. Ketvirtadienio rytą radome pasi
korusį.

šiandien neišvažiavau. Neturėjo šeimi
ninkė pinigiĮ man užmokėti. Dabar jau 
turinti, nors ir ne visus. Maksas iš banko 
parvežęs.

Gavau šią savaiti laišką nuo Eliozio. 
Jam parašę iš namų, kad neturi darbinin
kų. Aš turis gelbėti. Skubu. Truputį pa
vėlavau, ues parvažiuosiu diena vėliau 
kaip buvau žadėjęs.

Daiktus paliksiu čia. Rugsėjo pradžio
je gal čia ir atvažiuosiu. Atvariusiu laiky
ti egzaminų. Reikia suskubti, nes penkio
liktą rugsėjo išvažiuoja į kariuomenę Eiio- 
zis. Gaila, kad paskutiniu laiku daug 
laiko gaištu.. bet neturėdamas atskiro kam 
bario negaliu nė mokytis kaip reikiant.

Galiu jau atsisveikinti su Lėliais. Pus
trečio mėnesio juose išgyvenau. Per tą lai
ką spėjau priprasti prie aplinkos ir pamirš 
ti buvusią gyvenamąją vietą. Jau atrodo, 
kad čia mano namai. Namiškiu aš čia jau
čiuosi. Buvau bernu, ir beveik gaspado- 
riuini, nes mano žodis kartai nulemdavo 
ūkio tvarkymo reikaluose.

Atėjau tik pradėjus sėti. Daug darbų ir 
darbelių nudirbti teko. Visai pavasario sė
jai žemę paruošiau, dobilus vienas suve- 
žiau.

Dabar paliksiu jau pažįstamas vietas, 
ir žmones ir atsidursiu gimtiniuose Kėkš
tuose. Ten irgi darbas manęs laukia. Dirb
siu ten ir mokvsiuos. Po šešių savaičių 
grįšiu.

LIEPOS 18 D.

Atsisveikinau su Lėliais tvarkingai.

Ten paliko šventadieniška nuotaika, nors 
ir pirmadieni. Daug žmonių privižiavo. 
Mano gaspadoriaus kūnas paliko begulįs 
skūnėje pašarvotas." šiandien laidoja.

Vakar ilgai nėjau gulti. Vaikščiojova 
su Stasiu, kuris mano vietoje bernu liko. 
(Tas Jonas neilgai teišbuvo, į jo vietą atė
jo Stasys.). Buvau įlipęs į aukštą beržą, 
pakirsti šakų skūnei išpuošti. Paskui nuė- 
jova į laukus prie mergaičių, vainiką Lepi
nančių prie gražiosios išdykėlės Lčnės. 
Buvo nepaprastai gražus vakaras. Rytų 
pusėje blykčiojo žaibai. Kai sulipova ant 
dobilų gulti, pakilo perkūnija ir didelis 
lietus. Skūnėje visokie brazdantys balsai 
atsirado. Mudu susitraukėva arti vienas 
antro ir ilgai neužmigova. Nejauku buvo, 
nes juk tame pačiame kieme buvo pasiko
rusio žmogaus kūnas, kuriam pašarvoti 
vieta jau paruošia čia pat, toje pačioje 
skūnėje, netoli mudviejų.

. (Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
"NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIU, AUSŲ, MOSIU 

IR GERKLKS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. tel. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building), TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal misi tarimu

DETROITO N A UJiEN uS

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
—- 'PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

, Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN ■ EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Malonūs Detroito ir jo apylin
kių lietuviai: Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto Sei
mas įvyks gruodžio 4 ir 5 die
nomis Detroite, Lietuvių namuo
se. Seimas bus viešas ir jame 
dalyvauti galės svečių teisėmis 
ir ne seimo atstovai. Seimo pra
džia gruodžio 4 d. 10 vai. ryto. 
Seimui pagerbti yra ruošiamas 
(taip pat Lietuvių namuose) 
gruodžio 4 d. 7 vai. vakaro ban
ketas, j kurį maloniai kviečiame 
visus lietuvius skaitlingai atsi
lankyti. Kaina 12 dolerių as
meniui. Norime padaryti aukš
to lygio banketą: bus geras mais
tas, geri gėrimai ir jauki nuo
taika. Meninėj daly dalyvaus 
muziko Stasio Sližio Jaunimo 
choras su instrumentalistais (vi
so 70 asmenų) ir dėklam uos jau
na lietuvaitė Taura Zarankaitė 
šokiams gros Vytauto Petrausko 
orkestras “Atžalynas”. Gera 
automobiliams apsauga. Pagei
daujama, kad paliktų šiek tiek 
pelno Bražinskų gynimo reika
lams. Be to, yra daromi žygiai, 
kad bankete dalyvautų ameri
kiečių spaudos ir televizijos at
stovai. Banketo stalus ir pavie
niams vietas prašome rezervuoti 
iki gruodžio 1 d. pas Antaaą Bu
kauską telef. 826-5678, pas Ka
zį Veikutį telef. 924-6469 ir pas 
Vladą Paužą “Neringoje”.

Yliko Seimui Ruošti Komitetas
— Š. m. lapkričio 7 d. rašyto

jų pagerbimas Detroite prasi
dėjo su bažnytinėmis apeigomis 
šv. Antano parapijos bažnyčioje.

MINSKAS

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso tel.: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

AM-FM RADIJAS 

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATE R.

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

\ 1

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7Tst St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUDS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

— PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRonHer 6-1882*

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

|SOPHIE BARČUS
i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

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

Tel.: HEmiock 4-2413
7'.f? So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. Hi. 60629 j 
v ---- ---------------------------- —-----2

šv. mišias -atnašavo ir pritai
kintą pamokslą pasakė vysk. 
Brizgys. Rašytojams pagerbti 
akademija įvyko Lietuvių na
muose. Akademiją atidarė D. L. 
K K. pirm. A. Musteikis. Po 
mirusiųjų pagerbimo invokaci- 
ją atkalbėjo kun. K. Simaitis. 
Amerikos himną sugiedojo sol. 
P. Zaranka. Paskaitą skaitė ra
šytojas S. Santvaras. JAV LB 
akto įteikimas ir sveikinimai L. 
R. D-jos pirm. kun. L. Andrie- 
kaus žodis. Rašytojai iš savo 
kūrybos paskaitė; V. Alantas, S. 
Santvaras, V. Volertas, kun. K 
Andriekus ir M. Sims. Po akade
mijos bendri pietūs.

Rašytojų pagerbimas — minė
jimas praėjo sėkmingai.

— Lapkričio mėn. 14 d. ka
riuomenės šventės ir Simo Ku
dirkos minėjimas prasidėjo su 
pamaldomis šv. Antano parapi
jos bažnyčioje. Organizacijos 
pamaldose dalyvavo su vėliavo
mis. Akademija Lietuvių na
muose. Paskaita skaitė “Ramo- 
vėnų” pirm. J. šepetys ir studen
tų pirm. R. Selenis. Meninę da
lį atliko Windsoro mergaičių 
kvartetas: N. Giedriunaitė, A. 
Tautkevičiūtė, R. Čerškutė ir D. 
Karolytė; akomponiatorius Čerš
kus. Gražiai skambančiais bal
sais padainavo 8 liaudies daine
les. L. Tautkevičiutė, 11 metų 
mergaitė, tiesiog žavėtinai pa
deklamavo eilėraštį. Ne vienam 
ašara per veidą nuriedėjo. Rei
kia pasakyti, kad Windsoro lie
tuvių nors ir maža kolonija, bet 
didelius lietuvybės palaikymo 
darbus nuveikia. Didelė garbė 
ir padėka priklauso vadovei, mo
kytojai V. Tautkevičienei.

Minėjimą suruošė Detroito 
“Ramovė” kartu su DLOC V-ba 
ir birutietėmis.

— Lietuvių Namų draugijos 
ir Dariaus Girėno klubo meti
nis banketas įvyks savuose na
muose lapkričio mėn. 27 d. Pra
džia 8 vai. vak. Meninę progra
mą atliks Clevelando vyrų kvar
tetas, vadovaujamas muziko V. 
Babicko, šokiams gros garsus 
vokiečių-orkestras'. Įėjimas jau
nimui tik 5 doleriai; senimui 
kaina dar neskelbiama. Stalus 
galima užsisakyti pas Liet, na
mų draugijos narius ir Dariaus 
Girėno klube, telef. 825-9776.

— Jūrų šaulių “švyturio” kuo
pa lapkričio 20 d. Liet, namuose 
suruošė linksmavakarį ir susipa
žinimą su neseniai persikėlusiu 
į Detroitą gyventi Dr. A. Pakal
niškiu.

— Pasiruošimas Vliko Seimui 
Detroite vyksta pilnu tempu. 
Lapkričio mėn. 14 d. Liet, na
muose buvo sušauktas Vliko Sei
mui ruošti komitetas, vadovau-. 
jamas pirm. K. Veikučio. Pri
imta visa eilė nutarimų numaty
tiems darbams vykdyti. Kvie
čiame Detroito apylinkių ir 
Windsoro visuomenę Vliko Sei
mą ir ruošiama jam. pagerbti iš
kilmingą banketą visapusiškai 
remti. Rengimo komitetas kvie
čia visuomenę dalyvauti seimo

wild. . _Ji ,- fc. V

mingazn bankete Nuo jūsų, 
brangūs detroitiečiai, priklau
sys banketo pasisekimas.

— Detroito šauliai netoli Dai
navos užpirko 8 akrų žemės skly
pą. Tuo reikalu jau anksčiau 
buvo padaryti žygiai ir renka
mos aukos.

— Dainavos tradicinis ban
ketas lapkričio mėn. 13 d. pra
ėjo su pasisekimu. Meninę dalį 
atliko solistas V. Verikaitis. šo
kiams grojo V. Petrausko or
kestras “Atžalynas”.

Naujo muzikinio veikalo pa
statymas numatomas 1972 m. 
apie kovo mėnesio pabaigą. Pir
moji repeticija įvyko lapkričio 
6 d. Svarbesnėse rolėse vaidins 
jaunimo choro dainininkai: A. 
Paškus, A. Smalinskaitė, L. Mi- 
kulionis, L Vizgirdaitė, R. Sele
nis, A. Tautkevičiutė, o motinos

.u. Zuorickiene. Tki didelis 
detroitiečių užsimojimas, kuris 
pareikalaus daug pastangų ir 
darbo.

Naujienose lapkričio 15 d. (Nr. 
269) atidžiai perskaičiau Alfon
so Nako “Kalėdinių sveikinimų 
epidemiją pasitinkant”. A. Na
kas rašo šventą teisybę. Visiškai 
jam pritariu ir sakau: gana savo 
kaimynui arba nuolat sušunkan
čiam artimui švenčių proga siųs
ti per paštą sveikinimą. A. Na
kas savo plačiame straipsnyje 
paliečia ir santykių atšalimą su 
tos kolonijos lietuviais. Jis sa
ko, kad susitikę nebeužsikalbina- 
me vienas kitą, vienas kitam 
rankos nebepaduodame gal dėl1 
ideologinių ar politinių įsitikini
mų. Tai ką gi iš tikrųjų bepadės 
tie popieriniai sveikinimai. Ge
riau jau tuos centus paaukoti 
kultūriniams ar labdaros reika
lams. A. Miežis

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKV
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834
-------  - -r*

J. VLKS.KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Didysis rūpestis Tai gražus patriotizmo Įrodymas

PETKŲ?
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
,|/z 2533 W. 71st Street
tv Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmiock 4-2123 
Rezid. t*le»-. Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
yt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
gM Aparatai - Protezai. Med. Bap- 

dažai. Speciali pagalba kojom* 
' (Arch Support*) ir L L

Vai: 0—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2450 Wa*t S3 rd St., Chicago, Ilk 60629 

Talaf.: PRo*pect 6-5084
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POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psi. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
3 isvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
* Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psi. S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, ^5 psL S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psL, S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-Ji lyrikos knyga, 152 psi. S2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, S1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psL, $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psL S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

55 psL $1.00. z ; h t 4
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So- Halsted SL, Chicago, HL 60608

Lapkričio 12 d. Yale klube, 
50 Vanderbilt, ruošiamo Pasau
lio Lietuvių jaunimo suvažiavi
mo finansų komiteto pirminin
kas dr. J. Kazickas sukvietė 
spaudos atstovus supažindinti su 
Jaunimo kongreso finansų rei
kalais.

Dr. J. Kazickas supažindino 
su finansų komiteto uždaviniais 
ir kokios išlaidos būtinos Pasau
lio jaunimo būsiimam kongresui, 
kuris prasidės Chicago j 1972 m. 
birželio 30 d. ir tęsis iki liepos 8 
d. Liepos 9-15 d. kongresininkai 
stovyklaus Kanadoje. Kadangi 
šis Pasaulio lietusių jaunimo, 
kongresas yra antras iš eilės, tai 
jau turima patyrimo kiek lėšų 
reikalinga jo pravedimui. Bū
tent — §160,000. žinoma, tai 
spėliojama suma. Tam reikalui 
to kongreso rengėjų suprojektuo
tos šios išlaidos:

II PLJK atskirų komisijų pri
statytos sąmatos.
Komitetas §1,563: Prezidiumas 

§1,218.60; Pirmininkas §8,319.- 
60; Iždininkas (kontrolierius) 
§3,300; Administracija §5,012.- 
76; Delegatų Komisija -39,905; 
Akademinės Programos Komisi
ja §28,000; Stovyklos Komisija 
§12,550; Parodos §7,588.30; Va
karinės programos §19,111.72; 
Posėdžiai §5,246.44; Informaci
ja §2,910; Leidiniai .§9,343.80; 
Peticijos Komisija §2,400. Viso 
§146,469.22. Nenumatytos išlai
dos 10% §14,000. Viso §160,000.

Kiek tikimasi surinkti aukų 
stambesnėse lietuvių kolonijose: 
Boston §5,400; Hartford §6,300; 
New York §12,600; New Jersey 
§4,500; Philadelphia (pietry
čiai) 8,100; Cleveland §6,300; 
Detroit §7,200; Chicago (vid. 
vakarai) §34,200; Vakarų apy
garda §5,400. Iš viso §90,000.

Dabar pagrindinis reikalas ir 
didysis rūpestis tokią pinigų su
mą surasti, tai yra lietuvių vi
suomenės plačiuosius sluoksnius 
paraginti savo aukomis tą kon
gresą paremti.

Neabejotina, jaunimas suva
žiuos iš įvairių valstybių ir tuo 
įrodys, jog lietuvių ateivi ja, kur 
ji begyventų, jaunimo nepra
rado. Tai užsieniuose gyvenan
čios lietuvių tautos dalies atei
tis yra užtikrinta. Bet jaunimas 
yra būtinas tarpusavio bendra
vimo, pažinčių ir ryšių sumez
gimo ir kartu ateičiai atitinka
mo pasiruošimo lietuvybei išlai
kyti. Tai lietuvių jaunimo su
važiavimas būtinas.

Toks pasaulio lietuvių jauni
mo suvažiavimas mūsų senimui 
gera proga įrodyti savo tautos 
tikėjimu ateitimi ir tą pasitikė
jimą ir tikėjimą paremti sava 
auka.

Tiesa, §160,000 didelė pinigų 
suma, juo labiau, kad aukos 
renkamos dar ir kitiems įvai
riems reikalams. Juk faktinaį 
visas užsieniuose lietuvių kultū
rinis darbas, kartu ir politikos 
žygiai Lietuvos bylai remti ir 
net savo vaikam lituAnistinių 
mokyklų išlaikymas yra tik sa
vųjų aukomis išlaikoma.

Aišku, kad aukų rinkimo pa
sisekimas priklausys nuo to, kiek 
platieji lietuvių visuomenės 
sluoksniai turės progos įsitikin
ti, jog antrojo pasaulio jaunimo 
suvažiavimo ruoša yra visų ben
dras rūpestis ir jaunimas suva- 
žiaviman atvykti nėra ir nebus 
sijojamas, važiuos, kas norės, 
kas galės ir jie nebus varžomi. 
Vadinas, galės pasireikšti kuo 
jie yra ir kaip suprantą savo 
tautos dalies gyvenančios užsie- 
nuose ateitį

Toks šio antrojo pasaulio lie
tuvių suvažiavimo visokeriopas 
visuotinumas aukų rinkimo dar
bą palengvins.

Pašaulio Lietuvių jaunimo 
antrojo suvažiavimo finansų ko
miteto pirmininkas dr. J. Kazic
kas ir veikia ta kryptimi, ban
dydamas visus Įtraukti Į tą dar
bą. Tuo tikslu jis ir sušaukė 
spaudos atstovus ir jiems išdės
tė savo mintis.

Plačiau apie tai kitą kartą.

NUO NIXONO PRIE MUSKIE
William Bang, pasižymėjęs 

prezidento Nixono ir kitų res
publikonų kandidatų rinkimams 
fondų kėlėjas, sukėlęs jiems šim
tus tūkstančių dolerių pranešė, 
kad jis atsisako iš respubliko
nų partijos ir pereina į demo
kratus, kur kelsiąs fondus rem
damas sen. Edmundą Muskie į 
prezidentus. Savo persimetimo 
priežastį King paaiškino keliais 
žodžiais, būtent, kad “Muskie 
turi tai, ko Nixonas neturi”.

Už DU CENTUS §25,000
NEW YORKE iš. aukcijono 

parduotas senas Kanados pašto 
dviejų centų ženklelis už §25,000. 
Ženklelis buvo išleistas 1868 
metais viso 200 egzempliorių 
skaičiuje ir šiandien tų ženkle
lių tik du bėra likę.

Debbie Bohl, 18 metu studentė, užsi
dirba mokslui pinigus, valydama vie
noje Ferguson, Mo., kirpykloje klien
tams batu*. Ji sako, kad darbas nėra 
pažeminantis, nesunkus ir ji užsidir-' 

banti apie 100 dol. per savaitę.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID

4G05-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIOxNED KOPLYČIOS

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTJ
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

’ STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

i

i
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SCENA PRASISKLEIS
Daugiau kaip prieš trejetą 

metų LB Kultūros Fondo pirm, 
rašytojas Anatolijus Kairys 
viename valdybos posėdyje, 
pabrėžęs mūsų kultūrinio gy
venimo vienos šakos apdžiūvi- 
mą (mintyje turėjo teatrą), 
pasiūlė ruošti Teatro Festivali. 
Pasiūlymas buvo priimtas ir 
nutarta buvo ruošti JAV ir Ka
nados Teatro Festivalį. Tra
dicija pasidarė Dainų ir Tau
tinių šokių šventės, Jaunimo 
kongresai bei jaunimo stovyk
los. Užsimota ir Teatro Festi
vali, ruošiant j j kas 3 ar 5 me
lai, paradyti tradiciniu. Lai
kas buvo numatytas lapkričio 
mėnesio pabaigoje, Padėkos 
dienos savaitgalyje.

Trejetui metų apsisukus, štai 
ir vėl šių metų Padėkos dienos 
savaitgalyje Jaunimo centro 
didžiojoje salėje scena prasis
kleis, o spalvoti prožektoriai 
vėl apšvies iš Amerikos ir Ka
nados scenon išėjusius tris vai 
dintojų sambūrius. Tai bus 
II Teatro Festivalis.

I Teatro Festivalis praėjo 
su geru pasisekimu, Publika 
ji sutiko entuziastingai. Tas 
paskatino teatro festivalių 
ruošimą nenustumti i kampą, 
o dėti pastangas jį palaikyti ir 
ugdyti, kad mūsų visuomenė šio
mis vertybėmis galėtų pasigėrėti, 
r Prieš eilę metų lietuviško 
teatro veikla buvo gyva. Ta
čiau dėl Įvairių priežasčių pa
sirodymai retėjo, teatras su
šlubavo ir liko ligonio stadijo
je. Gerų vaidinimų publika yra 
pasiilgusi ir turi pajautimą jų 
pasirinkimui. Kai būdavo pa
statomas geresnis vaidinimas, 
kaip yra tekę (matyti, tai iš

2455 West 63rd Street
Tek: 778-6909

Now open for business
PETS OF ALL KINDS

Come in and browse

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-3243
b ' irilllllIHI JU MW.................Ill I I I

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787
DldvIIs pasirinkimai {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, 1ALDYTUVAI, 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. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiat Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-920)

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Hoisted Street, CMeuro, niinoli 60608 

____ __ . . -.1.. r.. JL. . . .. I. . .ill ~T, r l..~—~   
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Garsiy tėvy ir vaikai garsūs. Romos aerodrome nufotografuota 
Michael Wilding Jr. šeima. Pats Wilding yra filmai aktorės Eliza

beth Taylor sūnus. Jis neša Taylor anūkę, šalia eina žmona Beth.

Jaunimo Centro nuo kasos grį- 
davo Į namus būriai žmonių, 
nematę vaidinimo, nes bilietų 
jau nebebuvo galima gauti.

Neužmirština, jog mūsų te
atras savo egzistenciją patei
sina dar ir tuo, kad lietuviškas 
jaunimas yra Įtraukiamas 
aktyvinu veiklom lai nėra 
tušti žodžiai. Pasikalbėjus su 
kaikuriais jaunaisiais vaidin
tojais, gaunamas iš jų nedvi
prasmiškas atsakymas, kad jie 
džiaugiasi galėdami būti sce
noje, nori būti pastebimi ir pa
minimi. Juk tai ir visas jiems 
atlyginimas už jų pastangas ir 
sugaištą laiką. Prieš penketą 
metų suorganizuotas LB Jauni
mo teatras ir Dramos studjia 
yra pralavinę ir paskatinę 
mūsų jaunuolius pravesti jau
nimo ir suaugusių minėjimus 
bei parengimus. Pirmajame 
Teatro Festivalyje jaunimas 
sudarė daugiau kaip du trečda
lius visų vaidintojų. Jų vaidy
biniai sugebėjimai publikos 
buvo Įvertinti. Reikia tikėti, 
kad ir šiame, antrajame Teat
ro Festivalyje, jaunieji vaidin 
tojai publikos neapvils.

Šiame Teatro Festivalyje LB 
Jaunimo Teatras pasirodys su 
Kosto Ostrausko '"Metais”, re
žisuoja Marytė Smilgaitė. Vei
kalas naujas, vaidinamas pir
mą kartą. Kanadiškis “Auku
ras” suvaidins Jurgio Jankaus 
“Audronę”. Režisuoja E. Dau
guvietytė — Kudabienė. Vei- 
kalas dar rankraštyje, vaidi
namas pirmą kartą. Los An
geles sambūris atvyksta su Al
girdo Landsbergio melatragi- 
komedija “Paskutiniu pikniku”, 
kuri režisuoja Dalia Mackialienė.

Visi vaidintojai i darbą Įde
da savo laisvalaiki ir sielą. Vi
si dirba iš pasišventimo, ne
gaudami atlyginmo. Dirba tik 
tam, kad mūsų kultūrinė veik
la nenyktų ir kad lietuviška gy
vybė neužgestų, šios pastan
gos būtų bereikšmės, jei vi
suomenė i ši darbą žiūrėtų skep 
tiškai ir nevertintų jai pačiai 
pasiaukojančių pastangų.

Iki pasimatymo Teatro fes
tivalio vaidinimuose!

Juozas Šlajus

St. Juras, kuopos valdybos pirmininkas ir A. Povilaitis, apskrities 
valdybos pirmininkas, prie vaišiu stalo.

Foto P. Macnoriaus

Brighton Parkas
Katalikų Susivienijimo 
160 kuopos vakarienė

Balio Pakšto svetainėje spa
lio 23 d. ivvko Lietuviu Katali- v C
kų Susivienijimo l(>0 kuopos 
vakarienė — banketas, kurio 
tikslas buvo supažindinti vi
suomenę su Susivienijimų bei 
io veikla. Atsilankė apie 100 
svečių, kurių daugumą sudarė 
nenariai. Buvo laukiama dau 
giau narių iš kitų kuopų, kū
mai. Toks narių nebojimas sa
vo Susivienijimo nelabai patei- 
voSusivienijimo nelabai patei
sinamas. Į banketą atsilankė 
senas Susivienijimo veteranas 
ir dabartinis Centro valdybos 
pirmininkas St. Juras, pasvei
kindamas ir padėkodamas sve
čiams už atsilankymą. Pažy
mėjo. kad Susivienijimas šven 
čia <85 gimtadieni. Kuopos 
dvasios vadas, kun. V. Bagdo- 
navičius buvo paprašytas su
kalbėti maldą, po kurios prie 
skoningai ir gražiai papuoštų 
stalų prasidėjo vaišės. Valgius 
labai rūpestingai paruošė kuo
pos narės, K. Bertužienė, Br. 
Rusteikienė. Ištroškusius ap
rūpino gėrimais ir laimės šuli
nyje pažvejoti leido K. Ulevi
čius. kuopos vicepirmininkas. 
Jis taip pat kreipėsi i svečius, 
kad jie Įsijungtų Į Susivieniji
mo eiles, kurio turtas jau sie
kia per tris milijonus dolerių. 
Susivienijimo centras, pareiš
kė jis, turėtų persikelti Į Chi
cago, kuri yra Amerikos lietu
vių sostinė.

Trumpą programėlę prave
dė Vyt. Rusteikis. Jis pats pa
dainavo kelias gražias daine
les, o paskui jo dukrelė Lidija 
paskambino pianinu “Atspin
džiai vandenyje”.

Visą vakarą svečius linksmi
no nuotaikingas Balio Pakšto 
orkestras. Petras Macnorius, 
lyg tas šv. Jono Vabalėlis, su 
savo foto aparatu visą laiką 
blykčiojo. Reikia manyti, kad 
Į jo aparatą pateko nemažai 
svečiu veidu. 4. C

Nors, kaip minėjau, paren
gimas publikos gausumu ir ne 
pasižymėjo, bet jis buvo jau
kus ir atsilankiusierųs suteikė 
malonumą atsikvėpti ir sma
giai praleisti laiką. Tikrai bū

tų naudinga ir daugiau tokių 
pobūvių surengti.

Beje, noriu čia paminėti d r. 
VI. Šimaiti, kuris yra Centro 
valdybos iždo globėjas, Apskri 
ties valdybos vicepirmininkas 
ir kuopos iždo globėjas. Nega
lėdamas aktyviai prisidėti prie 

j banketo surengimo (pasitaikė, 
kad jis tuo laiku savo Įstai
gą kraustė i naują vietą), jis 
vis dėlto atsilankė su visu sa
vo šeimos židiniu, užsakyda
mas dešimt vietų. Tai pavyz
dys, kaip reikia remti savo or
ganizaciją ir rūpintis jos gero
ve. Dalyvis

Draudžiama skelbti 
namų pardavimus

Human Relation komisijos 
potvarkiu Chicagoje nuo šiol 
nebeleidžiama rezidencinėse gat
vėse iškabinti skelbimus, kad 
namas parduodamas, parduotas 
ir pan. Uždrausti visi tokie 
skelbimai kaip “For Sale”, 
‘Sold By’, ‘Open House’, ‘Home 
Inspection”, “Visitors Vel- 
come”, “Installed By” ir “Built 
By”. Toks potvarkis esąs pada
rytas visuomeninių organizacijų 
pageidavimu, siekiant sudrausti 
ir pašalinti panikos kėlimą.

Chicagoj pastatytas 
automobilių malūnas
Prie 59 gatvės ir Archer Avė. 

praeitą ketvirtadieni Illinois 
Electric Steel korporacija atida
rė didžiulę įmonę, kurioje bus 
sumalami Į kumščio didumo ga
balus seni ir pamesti automobi
liai. Apskaičiuota, kad automo
bilių “malūnas” per metus su
mals nuo 45 iki’ 50 tūkstančių 
nebetinkamu automobiliu. Kor
poracija pamokės miestui po 
$7.60 už kiekvieną pamestą ar 
apleistą automobilį ir susmul
kintą ' metalo laužą parduos 
metalo liejykloms. Bet viena 
sąlyga — malūnui tinkami au
tomobiliai turi būti ne jaunesni 
kaip 7 metų amžiaus. “Malūno” 
mašinos gali per 3 valandas su
kramtyti po 750 automobilių.

Paul Simon kandidatūrą 
indorsavo 87 apskričiai

Iš Illinojaus 102 apskričių 
(counties) demokratų pirminin-

COMPANION HOUSEKEEPER 
FOR ELDERLY GENTLEMEN 
in exchange for good home. 

For more information — 
NA 5-6291 days 

or 678-0089 evenings and 
weekends.

Some English necessary.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

FOR RENT

4 ROOM FLAT
5238 So. HONORE STREET

CALL WA 5-0339

NEWLY DECORATED
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

6 rooms, 1st floor, 
3 bedrooms tenant heats. 
Two children welcome.

GR 2-9682

kų 87 pirmininkai indorsavo vi- 
cegubernatorių Paul Simon kan
didatu į Illinojaus gubernato-t 
rius ateinantiems 1972 metų rin
kimams.

Po Illinojaus AFL-CIO kon
vencijos Springfielde, kur Paul 
Simon praeitą mėnesį buvo in- 
dorsuotas kandidatu Į guberna
torius, šis 87 partijos apskri-> 
čių pirmininkų indorsavimas j 
skaitomas antruoju dideliu Si
mono laimėjimu.

TRUMPA

— Edvardas Pilmonas iš Mar
quette Parko apylinkės, Concor
dia kolegijos senjoras, žaidžia 
tos kolegijos futbolo komando
je Cougars ir yra išrinktas ka
pitono pavaduotoju.

— John Yakštas, Illinois u-to 
Circle campus studentas, pa
rinktas vaidinti Salisbury rolę 
King John pastatyme.

— John Stirbys iš Marquette 
Parko apylinkės tarnauja prieš
lėktuvinės organizacijos Civil 
Air Patrol Chicagos pietvakarių 
padalinyje. Ta Amerikos avia-| 
ei jos pagelbinė organizacija tu
ri apie 2,300 padalinių su 70,000 
narių ir šiemet švenčia 30 metij 
sukakti.

— Ponia Stefanija Simonėlis, 
gyv. Marquette Parko apylinkė
je, virš 5 metus dirbo 4-H klubu 
organizacijai globodama ir teik
dama patarimus jaunoms klu- 
bretėms. Už šią talką padėkos 
vardan Illinois 4-H klubų vado
vybė apdovanojo ją sidabriniu 
klubo ženklu, kurį Įteikė specia
liame bankete, Illinois u-to 
Circle campus patalpose. Chi
cagoje yra 145 klubai.

— SP-4 James E. Baltikaus- 
kas atliko karinę prievolę ir 
ruošiasi studijuoti Judson kole
gijoje, Elgin, Ill. Paskutinė jo 
tarnybos vieta buvo raketų ir 
radaro įrenginių centras Vokie
tijoje.

— Organizacijos ar pavieniai 
asmenys, kurie norėtų įteikti 
kokią dovaną šiais metais P. L. 
Institutą baigiantiems jaunie
siems mokytojams, prašoma 
apie tai iš anksto pranešti Insti
tuto vadovybei, kad vėliau — 
diplomų įteikimo iškilmėje — 
dėl to neiškiltų kokių neaišku
mų. Kreiptis šiuo adresu: Alek
sandras Dundulis, 7031 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
60629. Tel.: 925-4076 ‘ (vaka
rais). Tokia proga skiriamos 
dovanos — ypač organizacinės 
— yra sveikintinas ir pagirtinas 
mostas. Diplomų įteikimo iškil
mės bus gruodžio 11 dieną, šeš
tadienį, Jaunimo Centro didžio-
joj salėj. Pradžia — 7 vai. vak. 
(punktualiai!). Įėjimas nemo
kamas. Visi kviečiami dalyvauti. 
Absolventų vakarą globoja JAV Lietuvos 
LB Vidurio Vakarų Apygardos klubo “Krivūlė

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

REIKALINGA VIRĖJA 
CLEARING INN RESTORANE

5758 W. 65th ST.
5 dienas Į savaitę.

SKAMBINTI PO 7-9675

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJ1MAIS

DEL YKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Frezidentaa

2212 W. Cennak Road Chicago, Ill. Virginia 1-TMlI

BUTŲNUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

CHICĄGOS PIETVAKARIŲ priemies
tyje, Tinley ParkL m... savininkas sku
biai parduoda mūro namą su 2 mie
gamais. Pilnas beismantas, nauja gazo 
šilima, garažas su breezeway. Skalbi
mo ir džiovinimo mašinos. 60x200’ 
sklypas, apsodintas dekoratyviais me

džiais. Skambinti 532-2291.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

A. G. AUTO RE8UILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

TERRA "
i Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
, visoms progoms.

' 3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

valdyba, kuriai pirmininkauja 
Jonas Jasaitis, o švietimo reika
lus tvarko Andrius Juškevičius.

— Alice Slephens vadovau
jamos Aldutės dalyvaus Bal- 
zeko Lietuvių Kultūros muzie
jaus kalėdinėje .> programoje, 
kuri Įvyks gruodžio 5 d. 4:30 
vai. popiet. Prieškalėdiniame 
laikotarpyje ten bus origina
lių lietuviškų kalėdinių orna
mentų paroda ir išstatytos 
kryžių, smūtkelių bei koply
tėlių nuotraukos. Parodos ko
mitetui vadovauja Frank Za- 
polis.

— Chicagos Policijos super
intendentas James B. Conlisk 
Jr. praneša, kad gruodžio 4 d. 
įvyks kandidatams i policijos 
tarnybą egzaminai. Priimami 
20 — 31 m. amžiaus vyrai. Ka
riuomenėje .tarnavę, gali būti 
iki 35 metų. Pareiškimų for
mos yra gaunamos policijos 
būstinėse- ir centre, 1121 So. 
State St. Juos reikia Įteikti iki 
lapkričio 29 d. Policininko me
tinė alga 10,272 dol.

— P. Eigelis, V. Pocius, A. 
Reivytis, B. Sedleckas ir S. 
Stasiūnas yra perrinkti Į buv.

policijos tarnautojų 
valdybą. i

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
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 BUTU GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas.

i Blokas nuo parko. S38,500.
3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga

zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

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

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

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

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

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

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

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
ąuete Parke.

VALGYKTxA su namu ir visais iren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

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

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

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

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

VIRS 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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
są rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus.* Įrengiu vandens boilerius ir 
stogą 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

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai. 
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