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MASKVA. — Amerikos prekybos sekretorius tęsia derybas 
Maskvoje su prekybos ministeriu Patoličevu. JAV prekybos de
partamentas dar prieš sekretoriaus kelionę patvirtino 54 leidimus 
eksportuoti į Sovietų Sąjungą mašinų ir įrengimų sunkvežimių 
fabrikui už 528 milijonus dolerių. Anksčiau buvo išduota 15 
eksporto leidimų, kurių prekių vertė — 461 mil. dol. Taigi, šiemet 
bus eksportuojama į Sovietų Sąjunga penkis kart daugiau, negu 
buvo eksportuota pernai.

Maskvoje lankėsi Amerikos 
National Tool Die and Precision 
Machining sąjungos delegacija. 
Sovietų grupė, vadovaujama 
prekybos viceministerio Vladi
miro Alchimovo lankėsi Ameri
koje. Kita rusų grupė, vadovau
jama Aleksandro Tarasovo, au- 
mobilių pramonės ministerio, 
dalyvavo automobilių pramonės 
konferencijoje ir lankėsi Fordo 
fabrikuose Detroite.

Amerikoje besilankant sovie
tų ministerijų viršininkams, 
Maskvoje savo prekes siūlo In
ternational Business Machines 
atstovai, kurie gavo užsakymų 
savo System 360, Model 50 kom
piuteriams, kurie buvo išstatyti 
Leningrado prekybos parodoje. 
Brunswick korporacija iš Čika
gos pardavė Maskvai vieną 16 
linijų kėgliavimo salę (bowling 
alley).

šiomis dienomis Maskvoje 
įvyksta Buesiness International 
konferencija, kurioje dalyvaus 
apie 10 vakarų pasaulio biznįo 
bendrovių atstovai. Iš Ameri
kos'žadac dalyvauti Du Pont, 
Union Carbide, Esso, General 
Electric, Sperry Band ir IRM 
korporacijos. Visas tas važinė
jimas ir derybos rodo, kad pre
kybos sekretoriaus Stans minė
ta penkių bilijonų dol. prekyba 
su sovietais gali tapti realybe.

J. T. susirūpino 
jaunimo klausimu

. NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų komiteto pasaulio socia
linei padėčiai svarstyti raportas, 
kuriame iškeliamas pasaulio jau
nimo klausimas, buvo įteiktas 
Generalinei Asamblėjai, kuri tu
rės per dvejis metus šį raportą 
apsvarstyti ir spręsti rimtą jau
nimo problemą, kuri pasireiš
kianti beveik visame pasaulyje.

Raporte sakoma, kad jauni
mas, jo švietimas, jo pagarba 
žmogaus teisėms ir pagrindi
nėms laisvėms, jo rūpesčiai ir 
reikalavimai sudaro specialią 
problemą. Pastebėta, kad jauni
mo tarpe didėja nusikaltimai ne
tik civilizuotose šalyse, kaip Bri
tanijoj, Prancūzijoj ar Ameri
koj, bet ir atsilikusiose šalyse, 
kaip Zambijoj ir Malazijoj.

Raporte surašyti jaunimo 
elgesio ir socialinio nerimavimo 
pavyzdžiai paskatino Amerikos 
delegatą Daniel Moynihan pa
reikšti, kad daug raporto pa
reiškimų yra paimti tiesiog iš 
Friedricho Engelso knygos “An
glijos darbo klasės sąlygos”, iš
leistos 1844 metais. Knygoje ap
rašomos Manchesterio jaunimo 
problemos, kaip girtuokliavrmas. 
Moynihanas priešinosi raporto 
teigimui, kad Amerikoje hipiai 
ir narkotikų vartotojai atsiradę 
todėl, kad jaunimas jaučiasi ne
galįs pakeisti esamų socialinių 
sąlygų.

Kaip ir daugelis Jungtinių 
Tautų raportų, šis jaunimo pro
blemų raportas yra labai palan
kus komunistiniams režimams,
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LONDONAS. — Britų vyriau
sybė parlamente paskelbė, kad 
ji išleis 400 mil. dol. Įvairiems 
viešiems darbams. Norima su
mažinti bedarbių skaičių, kuris 
siekia beveik milijoną.

-TOKIJO. — Japonijos parla
mento žemieji rūmai patvirtino 
Okinavos ir kitų salų su grąži
nimo Japonijai sutarti, tačiau 
atskira rezoliucija įpareigojo 
vyriausybę žiūrėti, kad Ameri
kos bazės saloje būtų sumažin
tos ir kad jose nebūtų laikomi 
atominiai ginklai.

MASKVA___Sovietų premje
ras Kosyginas pranašavo Vyriau 
šiame soviete, kad sovietų pro
dukcija pralenks Amerikos 1975 
metais. Tai bus labai svarbūs 
metai, pareiškė Kosyginas.

TALLAHASSEE. — Jaunas 
amerikieetis, nenorėdamas tar
nauti kariuomenėj, išvažiavo į 
Kanadą ir čia konsulate forma
liai atsisakė Amerikos piliety
bės. Vėliau jis sugrįžo atgal, ta
čiau gavo įsakymą išvažiuoti iš 
Amerikos. Jo įvairius skundus 
apeliacijos teismams atmetus, 
jam teks apleisti šį kraštą.

MARSHALL. — Minnesotoje 
trys sūnūs padėjo motinai baig
ti universitetą ir tapti moky
toja. Vaikai 9, 13 ir 14 metų, 
tris metus pardavinėjo laikraš
čius ir sudėjo motinos mokslo iš
laidoms 3,500 dol.

. WASHINGTONAS. — Sena
tas 54 balsais prieš 49 atmetė 
Mansfieldo rezoliuciją, kuri rei
kalavo iki liepos mėn. išvežti iš 
Europos 60,000 kareivių.

ČIKAGA. — Meras Daley kal
bėjosi su New Yorko meru Lind
say daugiausia apie New Yorko 
loterijų ir lažybų sistemą, kuri 
duoda miestui nemažai lėšų. Ma
noma, kad meras Daley nori to
kią sistemą įvesti ir Čikagoje.

Vokietijoj plečiasi- 
metalo streikas

STUTTGARTAS. — Metalo 
darbininkų streikas dėl atlygi
nimų pakėlimo Vakarų Vokieti
joje išsiplėtė po pietvakarių pra
monės sritį ir jau apėmė 120,000 
darbininkų. Darbdaviai, gresiant 
streikui, patys nutarė uždaryti 
visas įmones, kuriose dirba dau
giau kaip šimtas darbininkų. To
kių įmonių uždarymas praside
da ketvirtadienio vidurnaktį. 
Unijos vadai sako, kad toks darb 
davių elgesys yra brutalus.

Galimas daiktas, kad šis strei
kas gali išsiplėsti ir po kitas 
provincijas. Vyriausybė bijo di
delių algų pakėlimų, nes jos pri
verstų pakelti ir gaminių kainas, 
kas galėtų sumažinti jų ekspor
tus į kitas šalis.
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kur įvairios jaunimo problemos 
sutvarkomos darbo stovyklose 
ar bepročių ligoninėse.

KARACHI. — Pakistano vyriausybė pašaukė atsarginius ka- 
I rininkus atgal į Ijariuomenę ir pradėjo kareivių mobilizaciją. In
dijos premjerė Gandhi parlamente pranešė, kad bengalų par
tizanų jėgos atmušė Pakistąno kariuomenę ir užėmė nemažus 
žemės plotus Rytiniame Pakistane. Ji pripažino, kad Indijos ka
riuomenė buvo įžengusi į Pakistano teritoriją, kada Pakistano 
daliniai pradėjo puolimą pačiame Indijos pasienyje prieš bengalus. 
Trylika Pakistano tankų buvo sunaikinta Boyra srityje, 45 my
lios į .iaurės rytus nuo Kalkutos. Pakistanas pripažino praradęs 
du karo lėktuvus, amerikiečių Sabres, kurie susikovė ore su Indi
jos, britų gamybos Gnat lėktuvais. Nukritę ir du Indijos lėktuvai.

I Stebėtojai nurodo, kad pilno 
karo tarp Indijos ir Pakistano 
dar nėra. Vakariniame Pakista
ne Indijos pasieniuose dar ramu.' 
Kovos vyksta tik rytuose. Nie
kas tačiau neabejoją kad Indi
jos kariuomenė aktyviai įsi
jungė į bengalų partizanų kovas 
su pakistaniečiais. Pakistanas 
kaltina Indiją kad ta jį užpuo
lė, o Indija paneigia kaltinimus 
ir sako, kad Rytų Pakistaną 
puolė bengalai.

Dar nežinia, kokią poziciją 
šiame konflikte užims kaimyni
nė Kinija, kuri žadėjusi paramą 
Pakistanui. Kinija kaltina In
diją, kad ji agituoja ne tik ben
galus, bet panašiai agituoja ir 
Kinijos valdomo Tibeto žmones. 
Kinija tvirtiną kad bengalų rei
kalas yra Pakistano vidaus rei
kalas, į kurį Indija neturinti kiš
tis. I

Kinija gali duoti Pakistanui 
daugiau ginklų, tačiau abejoja
mą ar Kinija pradės antrą fron
tą pries Indiją. Sklinda gandai, 
kad Pakistanas "gaunąs ginklų 
iš Pietų Vietnamo, kur liko di
delės amerikiečių ginklų atsar
gos.

Ekonominė Indijos ir Pakista
no padėtis neleis toms valsty
bėms ilgai kariauti. Pakistanas 
ginklams išleidžia 55% savo 
biudžeto. Pramonės gamyba nu
krito, kai kur visai sustodama, 
žemės ūkio gamyba sumažėjo, 
nėra ko eksportuoti, nėra užsie
nio valiutos. Sakoma, kad Rytų 
Pakistano priežiūra valdžiai kai
nuoja 60 mil. dol. per mėnesį. 
Sumažėjusi abiejų Pakistano sri
čių prekyba kainuos valdžiai 
apie 333 mil. dol. šių metų lie
pos mėn. Pakistanas užsienio 
valiutos atsargų turėjęs tik 137 
milijonus dol. Vakarti Pakista
ne be darbo yra 2 milijonai žmo
nių. Pakistanui gresia krizė ir 
be karo.

Negeresnė padėtis ir Indijo
je, kur vien tik bengalų pabė
gėlių išlaikymas kainuoja per 
dieną 4 mil. dol. Orissos uraga
no nuostoliai siekia 400 mil. dol. 
Potvyniai kitose Indijos vietose 
davė nuostoliu 794 mil. dol. De
ficitas Indijos biudžete rugsėjo 
mėn. 466 mil. dol., o dabar, pra
dėjus judėti kariuomenei, tas de
ficitas gali padidėti. Indijos 
ekonominis planas numatė ga
mybos augimą 8%, tačiau šių 
metų pirmoji pusė parodė, kad 
augimas yra tik 1.8G.

Indijos potvyniai ir dabar ka
riuomenės transportai užėmė 
geležinkelius ir kitas susisieki
mo priemones. Prisidėjo pabė
gėliu iš Pakistano vežiojimas ir 
visai sutrikdė rytinės Indijos 
aprūpinimą medžiagomis.

Jungtinių Tautų tiekimas ir 
šalpa Pakistane beveik sustojo. 
Du laivai su javais buvo sužalo
ti, Pakistano armija konfiskavo 
6 JT sunkvežimius, kurie išvežio
davo maistą. Kariuomenė grą
žino tik du sunkvežimius. Karo 
veiksmai Rytų Pakistane visai 
sustabdys JT šalpos veiklą.

Šis "automobilis" nėra taisomas garaže. Tai mėnulio kelionėms skirtas "roveris", su kuriuo nuo
dugniai susipažįsta astronautai: John Young, laikąs virvę, dešinėje ir Eugene Cernan, už roverio 

rato, šis automobilis skris į mėnuli su Apollo 16.

SALISBURY. — Britanijos 
ir Rodezijos derybose dėl Rode- 
zijos negrų dalios palengvinimo 
padaryta pažanga. Rodezijos 
premjeras padaręs žymių nuolai
dų, tačiau apie jas konkrečiai 
neskelbiama ir derybos vyksta 
toliau.

Britai reikalauja, .kad Rodezi- 
ja pakeistų kai kuriuos prieš 
juoduosius diskriminuojančius 
įstatymus ir įsileistų į parla
mentą daugiau negrų atstovų. 
Juodieji piliečiai turi 16 atstovų 
parlamente, o baltieji — 50, nors 
juodų gyventojų Rodezijoje yra 
apie 5 milijonai, o baltųjų vos 
250,000. Rodezijos konstitucija 
duoda balsus tiems, kurie su
moka daugiau mokesčių. Neg
rai galės gauti daugiau vietų 
parlamente, kai jie mokės dau
giau kaip 24% visų mokesčių. 
Dabar negrai nesumoka nei 1%.

Rodezija žada sugrįžti atgal Į 
britų tautų bendriją jei Rode
zijos gyventojai pritars susitari
mui su britais.

Padidėjo sovietu 
portijos politbiuras

MASKVA. — Sovietų komu
nistų partijos centro komitetas 
baigė posėdžius, į politbiurą bu
vo paskirtas naujas narys — 
Rusijos respublikos premjeras 
Michail Solomencev, tačiau jis 
paskirtas ne pilnu nariu, bet tik 
kandidatu, paliekant politbiure 
ir buvusį Rusijos premjerą Gen- 
nadį Voronovą. kuris dabar yra 
Liaudies Kontrolės komiteto pir
mininkas.

Po pakeitimų politbiuras da
bar turi 15 pilnų narių ir 7 kan
didatus. Visuose politbiuro dar
buose dalyvauja dar devyni par
tijos sekretoriai, vadovaujami 
Brežnevo. Iš tų devynių sekre
toriato narių šeši, įskaitant 
Brežnevą yra kartu ir politbiu
ro nariai. \

Jau treji metai vyriausiame 
Sovietų Sąftfrngos valdžios orga
ne — politbiure jokių pakeiti
mų nebūta. Vyriausią valdžia 
sudaro 25 asmenys. Paskutinis 
jų tarpan pakliuvo Konstanti
nas Katuševas, pakeltas į se
kretorius 1968 m. balandžio mėn. 
Jis vadovauja sanykiams su 
komunistų partijoms užsieniuo
se.

gyvas ir sveikas
PEKINAS. — Kinijos spauda 

plačiai paskleidė žinią, kad į sve
čius atvykusią šiaurės Vietna
mo delegaciją priėmė ir ilgai kal
bėjosi partijos pirmininkas Mao 
Tse Tungas. Paskleista ir jo 
fotografija kartu su Hanojaus 
premjero Van Dong.

Pirmininkas Mao paskutinį 
kartą viešumoje pasirodė spalio 
8 d., kada jis susitiko su vizituo
jančiu Etiopijos . imperatorium 
Hade Selassie. Tffl/buvo užkirs
tas kelias gandams, kad Mao 
yra miręs ar sunkiai serga.

Premjeras Chou priimdamas 
vietnamiečius pasakė kalbą, ku
rioje pakartojo pažadus remti 
Šiaurės Vietnamo kovą prieš 
Amerikos “agresorius”. Jei rei
kės, Kinijos liaudis nebijos ir 
didžiausios aukos, padėdama In- 
dokinijos liaudžiai, pareiškė Ki
nijos premjeras.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas paskelbė, kad jis 
prieš Kalėdas važiuos į Azorų 
salas ir susitiks su Prancūzijos 
prezidentu Pompidou. Ta proga 
jis matysis ir su Portugalijos 
premjeru.

NEW DELHI. — Indija pa
skelbė, kad ji leis užsienio ko
respondentams nuvykti į Pakis
tano pasienį ir įsitikinti, kad 
Indijos daliniai nedalyvauja mū
šiuose.

WASHINGTONAS. — Gene
ral Motors bendrovė kreipėsi į 
Kainų tarybą, prašydama leidi
mo pakelti 1972 metų automo
bilių kainas 3%.

Senatoriai už 
lėktuvus Izraeliui 
WASHINGTONAS. — Visa 

eilė senatorių daro didelį spau
dimą vyriausybei, reikalauda
mi, kad Amerika skubiai duotų 
Izraeliui naujų ginklų, jų tarpe 
lėktuvų. Dažnai tie patys se
natoriai mielai balsuoja už re
zoliucijas, kurios atima vyriau
sybei lėšas padėti Kambodijai 
ar ragina sumažinti karines iš
laidas Europoje;

■ Y

Antradienį sęnatas 81 balsų 
prieš 14 priėmė rezoliuciją, pa
siūlytą sen. Henry Jacksono,

Saugumo T
NEW YORKAS. — Kinija už

ėmė savo vietą Saugumo Tary
boje, kurios visi nariai pasakė 
sveikinimo kalbas. Atsakydamas 
į sveikinimus, ambasadorius 
Huang Hua pareiškė, kad kolo- 
nialistai ir ypač viena ar dvi su- 
pergalybės dar nenustojo prak
tikuoti jėgos politikos, kišasi į 
kitų tautų reikalus, vykdo agre
siją ir bando kontroliuoti kitas 
tautas ir jų politiką.

Nuo 1968 metų, kada Sovietu 
Sąjunga įvedė kariuomenę į Če
koslovakiją, Kinija pradėjo tvir
tinti, kad Sovietų Sąjunga ir 
Amerika kitų mažesnių tautų at
žvilgiu elgiasi panašiai.

Saugumo Tarybon, šalia pasto
vių, nesikeičiančių narių: Ame
rikos, Kinijos, Sovietų Sąjungos, 
Prancūzjos ir Britanijos, gene
ralinė asamblėja išrinko dve
jiems metams dar Indiją Ginė-

reikalaujančią, kad vyriausybė ją, Sudaną Panamą ir Jugosla- 
duotų 500 mil jonų dol. karinių 
kreditų Izraeliui; pusę šios su
mos numatant naujiems Phan
tom lėktuvams pirkti;

Gruodžio 2 d. Amerikon at
vyksta. Izraelio premjerė Goldą 

. Meir. Jos deryboms ši senato re
zoliucija labai padės. Izraelis rei
kalauja naujų lėktuvų jau nuo 
liepos mėn.. - 7

Aštuoni senatoriai aplankė 
valstybės sekretorių Rogers ir 
bandė jį įtikinti, kad Izraeliui 
būtinai reikalingi nauji lėktu
vai.

Senatorių grupė, vadovau
jama New Yorko sen. Jacob Ja
vits, susidedanti iš sen. Robert 
Dole, Erward Brooke, Charles 
Percy, Edward Kennedy, Ab
raham Ribicoff, Stuart Syming
ton ir Gale McGee ginčijosi su 
sekretorium Rogers virš valan
dos. Rogers pareiškė, kad nė
ra vilties, kad Izraelis tuoj gau
tų prašomus lėktuvus. Susiti
kimas buvęs gan karštas.

Kairėje — Ryty Vokietijos komunistų partijos vadas Honeckeris, Salia jo 
stovi "didysis brolis" Leonidas Brežnevas. Ryty Vokietija, Brežnevui įsa
kius, pradėjo derėtis su Bonos vyriausybe dėl sienos atidarymo Berlyno gy
ventojams. Kol nebus susitarta dėl Berlyno, Bona neratifikuos nepuolimo 

pakto su Sovietų S<junga.

“Tylioji Bažnyčia vis dar ty
li” — tokios antraštės straipsnį, 
parašytą Emilio Cavaterrą Įdė
jo Romoje leidžiamas “11 Ca
vour” žurnalas (nr. 11, lapkri
tis). Ištiso puslapio straipsnis, 
iliustruotas sugniaužto kumščio 
brėžiniu, liečia religijos perse
kiojimą ne tik Lietuvoje, bet 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir 
kituose kraštuose. Vis dėlto, 
Lietuvos katalikų padėčiai žur
nalas paskyrė netoli pusės straip
snio ir ypatingai pabrėžė Prienų 
2,000 parapijiečių skundą Mas
kvos įstaigoms ir kun. Juozo 
Zdebskio suėmimą.

“11 Cavour” pažymi, kad š’ų 
!metų rugsėjo 19-sios data bū
sianti atmintina ilgiems laikams 
— tą dieną Prienų parapijiečiai 
savo atviru laišku pasiskundė 
Kremliui dėl Lietuvoje vykdomų 
religinių suvaržymų, religinės 
laisvės stokos.

Autorius teigia, kad atviras 
laiškas buvo pasiųstas Sovietų 
Sąjungos kom. partijos Centro 
Komitetui, Aukščiausiajai Tary
bai ir Ministrų Tarybai Mask
voje. Nurodyta visa eilė atve
jų, kai varžoma religija ir pra
šyta paleisti rugpiūčio 26 d. su
imtąjį kun. Juozą Zdebskį.

Italų žurnalas, trumpai primi
nęs Bažnyčios padėtį Vengrijo
je ir .Čekoslovakijoje, klausia: 
“Ar yra kas pasikeitę Bažny

čioje Rytuose? Iš esmės — nie
ko. Pati gi tylioji Bažnyčią liu
dydama savo kankinių Heroj iz- 
mu, dar įrodo, kad krikščiony
bė ir komunizmas, tai visiškai 
nesuderinami dalykai”. (E)

WASHINGTONAS. — Kainų 
ir algų taryba leido Chryslerio 
bendrovei pakelti automobilių 
kainas 4 su puse nuošimčiais.



ALFONSAS NAKAS

Kiek-

gros pats geriausias Vytauto Pe- į 
trausko orkestras.

Rengėjai labai prašo, kad sta
lai" arba pavienės vietos į balių 
būtų užsakomai^anksto, jei ga
lima — iki gruodžio r d; Tuo 
tikslu prašoma skambinti An
tanui Sukauskui, tel. TA 6-5678, 
arba Kaziui Veikučiui, 924-6469. 
Taip pat galima kreiptis asme
niškai pas Vladą Paužą, Nerin- 
'goję.

Paskutiniu laiku vengdavau 
balius reklamuoti ir apie juos 
^berašydavau tik post factum, šį 
kartą padarau išimtį, čia mini
mas balius yra rengiamas aukš
tiems svečiams, iš visur suva
žiavusiems, pagerbti. Čia yra 
detroitiečių prestižo reikalas.

Balius Vliko. seimo proga
Kad Vyriausio Lietuvos* Iš

laisvinimo Komiteto seimas De
troito Lietuvių namuose įvyks 
gruodžio 4-5 dienomis, užuomi
nų jau visur, ir šiame dienrašty, 
buvo. Kas Vliko seime Detroi
te bus svarstoma, gali iš anks
to tik oficialūs asmenys kalbėti, 
bei. spaudą informuoti,
vienas eilinis rašantysis galėsi
me-pasireikšti tada, kai seimas 
jau bus praėjęs. Iš vieno kito sei
mui ruošti komiteto nario paty
riau, jog spaudos žmonėms bus 
sudarytos sąlygos viską maty
ti ir girdėti. Be to, tas komite
tas skelbia, jog seime, svečių 
teisėmis, galės dalyvauti visi, 
kas tik nori. Patartina, kad de- 
troitiečiai ir aplinkinių vietovių Į Jeigu salėje tebūtų tik kelios 
lietuviai šia teise pasinaudotų, 
kad posėdžiuose dalyvaudami 
paklausytų, ką mūsų politikos 
vadovai kalba, kad pamatytų, 
kaip jie gyvi atrodo.

Kad Vliko seimo atstovai ge
riau pažintų Detroito lietuvius, 
kad turėtų progą su jais keletą 
valandų pasilinksminti, seimui 
ruošti komitetas nutarė gruo
džio 4 d. surengti balių. Balius 
prasidės 7 vai. vakare. Lietuvių 
namų didžiojoje salėje. Svečiai 
ne tik bus vaišinami gerais val
giais ir gėrimais, bet ir-menine 
programa rengėjai pasirūpino; 
Programos atlikėjai — Detroi
to Lietuvių jaunimo choras, ku
riam vadovauja Stasys Sližys. 
Dainininkų bus apie 70. Viena 
iš jų, Taura Zarankaitė, dekla
muos. Meninei programai pa
sibaigus prasidės šokiai, kuriems

Graiky filmy direktorius. Michael 
coyannis, neseniai pagaminęs z 
Trojan Women", 1 
idėįy gaunąs iš Amerikos TV garsi

nimu.

tapj, prie kurio visas maldai 
ir pašventinimo apeigas atliko 
š. kun. K. Kuzminskas. Tarda
mas trumpą žodį apie velionį 
ir tarpusavį šaulių gražų sugy- 
"venimą, jis pats buvo labai su 
žavėtas ir tuojau. įstojo į šau
lių eiles.

Atėjus vėsesniam, laikui šau
liai pradės ruoštis sceniniam 
pasirodymui, kuris numato
mas kitais metais. Be to, ben
drai pagyvins kultūrinę veiklą.

P. Tamkas

nio Bei pradžios mokyklų 
ži&ua vaikučius, daugiau 
nesnių tėvų neatėjo. O 
tiems jauniems tėvams simpo
ziumas buvo rengtas. Atėjo, 
įdėmiai klausė ir diskusijose da
lyvavo 50, 60 ir 70 metų tėvai 
bei seneliai. O kai klausai tų 
teisingų, gražių, bet kaip į sie
ną beriamų žodžių, tai viskas 
labai groteskiškai, labai dirbti
nai, kartu ir labai tragiškai at
rodo. Kai kurie diskusijų da
lyviai tiek įsismagino, kad mo- 

' deratorius turėjo atsistoti ir 
rūstoku žvilgsniu priversti liau
tis tas aukso mintis dešimtąjį

. kartą skelbus. '
' Kai jaunesnieji tėvai dėme- 
šio neparodė, reikia stebėtis su

tvirtina, kaį iis daug sirinkusių senių gausumu. Iš 
t viso buvome susirinkę net 54 
žmonės (kadangi visus iki vie
no pažįstu, tai į bloknotą susi
rašiau ir visų pavardes). Paly
ginus su prieš dvi savaites įvy
kusio rašytojų pagerbimo pu- 

! blika ten buvo tik truputį dau
giau kaip dvigubas skaičius. O 
juk ana akademija pretendavo 
į “JAV ir Kanados” lietuvių ra
šytojų pagerbimą.

Tarp kitko, diskusijų metu iš
kilo klausimas, kodėl ne LB, o 
šauliai tokį kultūrinį pobūvį ren
gia. Esą, jei būtų rengusi LB 
apylinkės valdyba, gal būtų dau
giau publikos, ypač jaunų porų, 
atėję. Reikia pasakyti, jog šau
liai čia nesišvaistė su unifor
momis, nedemonstravo savo ka
riškų manierų. Buvo šaulių 
rengta todėl, kad nei LB, nei ku
ri kita organizacija nesugalvojo 
ar nenorėjo rengti. Detroito 
šauliai šitaip pasielgia ne pirmą 
kartą: užpildo spragas, kurių 
užpildyti kiti nesiryžta.

Kaip buvo žadėję, rengėjai ne 
tik nedarė rinkliavos salės nuo
mos išlaidoms apmokėti, bet mo
terys šaulės dargi visus vaišino 
kava ir namie keptais pyragai
čiais. O vaišių metu publika to
liau vystė diskusijas apie

am- 
jau-

Ca-

nienė. Programos moderatoriu
mi .buvo net iš Grand Rapids 
(taipgi, 200 mylių važiavęs) Pra
nas Turūta.

St. Kaunelienė kalbėjo apie 
pusvalandį. Ji davė išsamią pe
dagogo Vaclovo Čižiūno knyge
lės “šeima tautinėje bendruo
menėje” recenziją ir kartu pa
teikė savo pačios pasirinktą te-' 
mą “Tautinis auklėjimas ir šei
ma”. Skaitė skubokai, bet aiš
kiai, tad beveik viską publika 
ir salės gale galėjo suprasti. Tik 
labai sunku buvo susigaudyti, 
kur paskaitininke cituoja V. Gi
ži ūną, kur ji. pati savo mintis 
reiškia. Jos paskaitos cituoti ar

, tik 
jog viskas su

kosi apie vaikų auklėjimą be

dešimtys Vliko atstovų ir sce
noje kelios dešimtys dainuojan
čių jaunuolių, o Detroito publi
ka liktų namie — svečių nuomo
nė apie mus būtų labai- bloga.

Simpoziumas apie tautinį 
auklėj imą

Lapkričio 21- d. Lietuvių na
muose įvyko simpoziumas tau
tinio auklėjimo tema. Jį rengė 
St. Butkaus- vardo šaulių kuo
pos kultūrinė sekcija. Buvo 
skelbta, jog prasidės 12:30, bet 
sekcijos vadovas Jonas Švoba 
atidaromąjį žodį pradėjo 12:28. 
Tatai pastebiu kaip pavyzdį, 
kad yra dar ir nevėluojančių atpasakoti nė nebandysiu, 
rengėjų, nelaukiančių, iki keli galiu priminti, jog \LL_.
atsilikėliai teiksis ateiti.

Kalbėtojomis — referentėmis tuviškoje šeimoje išeivijoje taip, 
buvo pakviestos ponios Stefa- kad. jie tikrai išaugtų sąmonin- 
nija Kaunelienė ir Liuda Rugie-

Prof. Vaclovo Biržiškos

Abu. tomai minkštuose, viršeliuose parduodami, už $4.00, 
o kietuose viršeliuose už- $6.00;

Abi knygas gausite;,jei pinigus- pasiųsite tokiu adresu:-

1739'So. Halsted Street Chieago 8, Illinois

gaiš lietuviais. S. Kaunelienės 
paskaita buvo konservatyvaus

i pobūdžio, be kontroversijų.
L. Rugienienė savo referatui 

I nė vardo nebuvo parinkusi. Jos 
) paskaita lietė irgi vaikų auklė
jimą, lietuviškoje šeimoje, o taip 
pat ir mokykloje bei tautinėje 
parapijoje.- L. Rugienienė, jau-1 tuviškąjį “būti ar nebūti”, 
na inteligentė, į Ameriką atva-j 
žiavusi mažametė, čia visus 
mokslus baigusi, lietuvišką są
moningumą gavusi iš- tėvų, li-

lie-

Jautriai paminėjo 
Simą Kudirka

Lapkričio ,21-sios ryte ALB

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA j
Naujienose galima gauti puikių knygų,.kurios papuoš bet kokių ■ 

knygų spintą ar lentyną: I
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusk $6.00
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai įrišta, 464 pust------ — $6.00
Prof. Vaci. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I. tomas, gražiai:

Įrištas, 431 pusk __________________________ _— $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ1 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusk Įrišta — S3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusk, Įrišta —$3,00,. 
minkštais viršeliais —_ __ __________ ;-------- $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 30Ū p. $2.00’
Prof; S*. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.— $530
Juozas- Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk__________________ S3.OQ.
P>. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ- LIŪDŽIU,

, 88- pusi., ____________________________________  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ. IŠEIVIJA AMERIKOJE", 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —;- $4.00
Dr. V.. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

i pusk,, dabar tik. _____________________________ $10.00

5 NAUJIENOS,.
1739 So. Halsted St., Chicago 8, HL — Telefi HA 1-6100

z tuanistinės mokyklos ir lietuvis- radijQ transliacijų metu buvo 
- k-ų organizacijų (svarbiausia paminėta Simo. Kudirkos trage- 

skautų), savo teorijas rėmė la- dįjos metinė sukaktis., šalia 
bai įdomiais pavyzdžiais iš gy- čiurnonio ansamblio ir dar, ne- 
venimo. Labai gaila tik, kad ji pamenu, kieno patriotiniu, dai- 
turi-silpnoką balsą, tad be mik-1^ kalbėjo .Lietuvių studentų 
rofono jai buvo sunku publiką sąjungos Detroito skyriaus pirm, 
salės gale pasiekti. Ji kalbėjo pobertas Selenis. Jo referatas, 
apie 18 minučių. Kai kurios jos reportažas, paskaitėlė, ar ne
mintys buvo kontroversinės, ^inau kaip tiksliau pavadinus, 
ypač apie tautinių parapijų fouvo labai beletristiškai parasy- 

vaidmenį kalbant. ta ir labai gerai perskaityta. Jis

mintys buvo kontroversinės, ^inau kaip tiksliau pavadinus

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte;

• Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus f... ,

• . S. Petersonienė.

Poezija ir pasakos yra vaikų, 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
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais; iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoją, po 1 doL

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė; ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24- psl.,. gra
žus leidinys. $1.50; * "A' ■*

3. A.. Giedrius, MURKLYS,. 24 apysakaitės- vaikams. DaiL V. Simam 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80:

"4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene,.LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių; kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, įdėtais viršeliais.- gausiai daiL J; Kibunr iliustruota, 64 
psL, kaina 5'doi.

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

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL
Stanrikaitės iliustracijos. 186 psl., kaina. 2 dol.
7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 

vaikams iŠ jų gyvenimo, svajonių ir*žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės
- Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

& Joeas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ, DIEVAI, mitologijos posmai 
Oliuoti padavimai, legendos ir-pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai. 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
toj- vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk. 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų, aukštyn.

IJStfSo. HAliST.ED.ST. CHICAGO. ILL. S0SOA.

vaidmenį kalbant.. ta ir labai gerai perskaityta. Jis
P. Turūtai pačiam apie Pa~ ( kalbėj 0 apie savo ir kitų stu- 

skaitas trumpai pasisakius, bu- Plentu, išgyvenimus Padėkos die- 
:vo pakviesti kalbėti simpoziu-, nos savaitgalyje Clevelande pe
nio dalyviai iš salės, kad Pa-( reitais metais, kai. jie,.studentai, 

pirmieji, išgirdo apie Si
mo pabėgimą, jo kruviną sumu- 

I Šimą Vigilant laive ir išdavimą 
rusams. Jis prisiminė, kaip visi 
studentai buvo paveikti, kaip tas 
įvykis visus, turinčius skirtin
gus įsitikinimus, sujungė, kaip 
jie karštai demonstravo, degino 
simbolinius karstus ir bolševiki
nes vėliavas. Roberto Selenio 
kalbos klausėme mes (šeima) 
pusryčiaudami. Ne kartą klau
sant kąsnis springo gerklėje, o 
jam kalbėti baigus visi neteko
me apetito. Dabar, šias> eilutes 
beveik vidurnaktį rašant, kartu 
ir graudumas ima ir didelis 
džiaugsmas... Tokių ar panašių, 
kaip Robertas, dešimtimis pri
dygo kiekviename mieste. Tai 
Simo Kudirkos vaikai... Bolše
vikiniai sadistai už savo veiks
mus brangiai moka... »

Lietuviai kalėdiniu 
giesmią programoje:

Aukščiau minėtos radijo pro
gramos metu nuklausiau, jog 
gruodžio 12 d. Detroito vidur
ini esty j e. Cobo Hali patalpose, 
bus įvairių tautybių kalėdinių 
giesmių programa. Pradžia, jei 
užsirašydamas nesuklydau, tu
rėtų būti 11:30 vai. prieš pie
tus, o lietuviams bus leista pasi
rodyti už poros valandų. Lie
tuvius atstovaus Windsoro (Ka
nados) mergaičių kvartetas. Įė
jimas visiškai veltui, tik reikės 
užsimokėti už automobilių pa-

tomu klausimu galvoja. Kalbėjo 
Marijonas šnapštys, Albertas 
Misiūnas, Vladas Selenis, Jonas ' 
Švoba, Pranas Zaranka, dr. Sta
sys Juzėnas, Vytautas Alantas, 
Kazys Veikutis, Jurgis Baublys, 
Kostas Jurgutis, Kazys Sragaus- 
kas. Vladas Mingėla, Vincas 
šarka, vėl dr. S. Juzėnas, ir po
nia Keblinskienė (surašiau iš 
eilės). Dauguma kalbėtojų gy
rė simpoziumo rengėjus ir abi 
referentes, bet kartu apgailėjo, 
jog publika ne ta susirinko, ku
ri turėjo surinkti. Išskyrus Liu
dą ir Algį Rugienius bei P. Za
ranka, kurie turi priešmokykli-

today s FUNNY

JaMBĮ

T» W 1200 Wot -Mari 
Cfcir w IX.

Gil bit, kc

Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pos narių galima rasti ir už 
Čikagos ribų. Su visais kuopa 
palaiko gerus, glaudžius ry
šius.. keletas yra ir netolima
me Lemonta. Dažniausiai šau
liai aplanko p. Regius, kurie 
gražiame savo ūkyje prie 
ežerėlio leidžia pasisvečiuoti; 
Taip pat savo ūkyje leido šau
liams įsirengti šaudyklę, ku
rią. sutvarkė š. V. Brazas, Joje 
laisvu laiku šauliai gali prakti
kuotis.

Spalio pabaigoje nemažas 
būrelis šaulių nuvyko pasvei
kinti p. Bėgį gimimo dienos 
proga. Buvo gražiai priim
ti ir pavaišinti.

Kiti nariai gyvena Rockfor
ele. Vienas, yra- net Vokietijoje. 
Atvykęs į Ameriką atostogų 
ir pamatęs šaulių veikimą, jis 
susižavėjo ir panoro palaikyti 
ryšius nors korespondentiniu 
būdu.

Viena iš veiklesnių šaulių 
gyvena Wisconsihe; Lake Co
mo. Tai š. Olšauskienė, kuri 
niekados neapleidžia nei šau
lių susirinkimų, nei parengi
mų, nors gyvena^ tolokai. Kar
tais paremia ir aukomis. Ypač 
šauliai yra dėkingi- š. Olšaus
kams, kurie praėjusią vasarą 
buvo nukeliavę pas juos ir bu
vo nuoširdžiai priimti, pavai
šinti, gražioje jų. sodyboje po 
šakotomis liepomis.

bdidi ii ja.
Kaip visi, taip ir šauliai, tu

ri jau nemažą būrelį iškelia
vusių į anapus, į amžinybę 
Vytauto Didžiojo kuopa jų ne
pamiršta. Kapų puošima die
noje aplanko kiekvieno kapą, 
papuošia tautinė vėliavėlė. Atė
jus Visų šventųjų ir Vėlinių 
dienai, šauliai, puoselėdami 
senas lietuviškas tradicijas, 
aplankė „ visų kapus ir prie 
kiekvieno pasimeldė ir uždegė 
po žvakutę. s

Taip pat Šauliai ant š. A. 
Barančiuko kapo uždėjo ant-

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE’. — TORI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
11 tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose0 už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms’ apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir. minčių” tomą, 

(neįrištą) už $2.00.
naujienos a

L739, So. Halsted. Street — Chicago" 11L_

Nuo
7 1914 metų
f Midland* Savings^ aptar 

nauja taupymo ir namiK 
paskolų.reikalus visos mū-

1 sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums' parodytų ' 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos ikL 
mooo-

statymą saugiose Cobo Hali sto
gų aikštėse. Visi kas tik gali
me turėtume dalyvauti.

Žurnalistų metinis 
susirinkimas

Įvyksta, šį sekmadienį, lapkri
čio 28 d., 12 vai. Lietuvių na
muose. Bus renkama nauja val
dyba ir aptariama ateinančių 
metų veikla. Visi spaudos bei 
radijo bendradarbiai yra kvie
čiami dalyvauti.

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

««l ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 6032 

’ PHONE: 254447#

c y /o
Passbook* Savings 

A!! accounts com
pounded daily— 

paid quarterly.

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimurrr $5.000)

. ■■ ■' t ■ : : .
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Aunt Sarah,
I love you.

Semenber my Khh birthday, ^rhen 
you gave me that funny piece of green 
paper and everybody made such a 
fes over it. (Except me.) Frankly, it 
nua pretty disappointing present 
for a kid. I couldn’t eat it, couldn’t 
play with, it, couldn’t -wear it—and 
Mom took it avay~ from me practi
cally the minute I got it.

And every birthday after that (and 
Christmas, too), you gave-me an
other one of those Bands, you called 
them. I thought you were pretty 
gooney..

At least, I never had to guess what 
I was going to get from good tid rdi- 
abk Aunt Sarah.

And what I got was good old reli- 
’ able US. Savings Bonds.

What I didn’trealize then was that • 
you gave me a gift of security for the 
future. Thanks to you and those 
Bonds, I had extra funds for college. 
And they helped when I bought my 
first new car.

Next week, I’m giving my nephew, 
Harry, his first U.S. Savings Bond. 
I know the kid is gonna think I’m 
some kind of nut. But, someday...

Cftxhed at yoOr bank. Tax may be deferw.d

  H 
ft w. w _____ ___

Now Bonds pay a bonus at maturity. W aa. ■ ry _ ----- .
I

1739 So. Halsted Street.
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Kiti maineriy leisti laikraščiai
(Tęsinys)

“Garsas Amerikos Lietuwiu” 
įsteigtas Tomo Astramsko “Gar
so” vardu pradėjo eiti Senan- 
doah, Pa., nuo 1892 m. lapkričio 
13 d. Negalėdamas išsiversti su 
100 skaitytojų Astramskas sa
vo “Garsą” pardavė kun. Milu
kui, kurs jį perkrikštijo į “Gar
są Amerikos Lietuwiu”. Per ke
letą metų iš kolonijos į koloni
ją kilnotas ir visos eilės redak
torių (kun. Abromaičio, kun. Ži. 
liaus-žilinsko, kunigų Matulaičio, 
žindžiaus, Kaupo, Kaulakio ir 
šedvydžio rėdytas ir globotas 
sustojo ėjęs 1899 metais.
i “Tėvynė”. Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje organas, įst. 
1886 sausio 1 d. Plymouthe, Pa. 
Apie “Tėvynę” Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Istorija 104. 
psl. rašo: “Po dešimtam seimui 
sausio mėnesyje, 1896 m., pasi
rodė pirmas Susivienijimo or
gano numeris “Tėvynė”. Orga
ną redagavo Susivienijimo pir
mininkas kun. Žilinskas. Jo re
dagavimas buvo gana rimtas ir 
neperdaug vienpusiškas. Reda
guojama buvo Mt. Carmęly, Pa., 
spausdinama gi Plymouthe, Pa.,

pas J. Paukštį, “Vienybės” iš- 
leistoją. “Tėvynės” išvaizda bu
vo nedidelės 16 puslapių kny
gutės su viršeliais; išeidinėjo ji 
sykį į mėnesį.

Kun. Žilinskas “Tėvynę” Ply
mouthe redagavo iki 1899 m.; 
1900—1901 m. ji ėjo Pittstone, 
Pa., redaguojama kun. A Kau
po ir T. Astramsko; 1901 m. su
stojusi ir tik 1908 m. sausio 28 
d. atsteigta Bostone, iš kur tais 
pačias metais perkelta į New 
Yorką.

“Darbininkų Viltis” — pradė
ta V. Stagaro leisti 1899 metais 
Shenandoah vardu “Viltis” 
savaitraštis, kurį redagavo J. 
Montvila. Bet “Viltis” paėjusi 
metus sustojo ir tik 1907 me
tais V. šliakys ją atnaujino kaip 
“Darbininkų Viltį”, kuri 1914 
m. sustojo ėjusi.

“žvaigždė” — kunigas Var- 
nagiris įkūrė 1901 metais Brook- 
lyne, vėliau perleisdamas kun. 
Milukui, kurs “žvaigždę” perkė
lė į Shenandoah, kur ją redaga
vo Julė Pranaitytė, žinoma kaip 
Pranaičių Julė, kuri perspaus
dindavo kunigo Miluko prieš

• ... KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET ČCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
X J asm i n as, A KISS IN THE DARK. Pikantišku 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.
\ Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

.1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoją po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psh

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiautoji; ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl, kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rokienė. GRĮŽIMAS J LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaime, 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 i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL S3.00.

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

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

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

ilaUvamanii^, ypač prieš Dr. ~ ,
j šliupą sakomus ^pamokslus” bei \
“paskaitas”, vėliau išleisdama s , . > , , { j . .* ‘
atskiromis knygutėmis. Vėliau -f 
perkelta į Ųhiladelf/ją “žvaigž-į
dė 1910 metais sustojo. *' *4

“Kardas” — laisvos minties sa- .* fl v
vaitrastis, leistas nuo 1896 m. iki ( 1/ j f ™ ja
1898 m. spalio mėn. Baltimore- 11 f 1 r i i
je; redagavo Vincas Karalius,1 ® ** V* i&flL '
vėliau Juozas Laukys; bendra- Į 
darbiavo J. šliupas, M. Jankus,; Z & ® -’v l
F. Gelgaudas-Masionis, S. Ma- '|fiP®» "V J C* 'i-j- L Ją ■* J
liauskis, kun. V. Dembskis, V. | if ętsiF . ’ ŽsriM’ • V*/ ~
Kalvaitis ir kt. Tačiau š. ' Mr
rastis, kaip ir tais pat metais! i a Ųv
Waterbury, Conn., leistas “szei- '■ rįį- v i-. •
miniszkai - draugiszkai ukiszkas * * ' *
nedelinis la’kraštis "Rytas” ir ‘
“Bostono Lietuvis” bei “Kelei-' W
vis” arba Chicagoje 1892 m. pra-j .* / * ' •/’*. ■ ~
dėjusi eiti "Lietuva” išeina iš : — ■—t
užsibrėžtosios Wyomingo Slėnio Jauną.tauOniy šok i y grupė "Žilvitis" pradeda skleisti sa 'o šakas ir lietuviu visuomenei prisistato Kristijono Do-

, . ... nelaičio mokyklos tradicinio vakaro metu. Inn Motion sa aje, gruodžio mėn. 4 dienę, kur gaus ir savo krikštą, iš
oei JO apylinkių srities. kairės Į dešinę sėdi: adm, A. Mažeikienė ir tautiniu šokiu vadovė Vanda Stankienė.

Beje, kaip tiems laikams cha-_____________________________________________________v- Noreikos n^uka
rakteringa Vienybės Lietuvinin-: 
kų pageltusiuose puslapiuose JURGIS JANUŠAITIS 
randama tokia žinute, kad 1898 v ««
metais, liepos 6 dieną Chicagoje ■ ClllCU^O]6 pradėjo žaliuoti ‘Žilvitis
lenkės vienuolės gatvėje aps
pjaudė “Lietuvos” redaktorių 
Šerną, kaip “velnio apsėstą”.

Juozas Adomaitis-Šernas, re
dagavęs Kudirkos Varpą, para
šęs visą eilę mokslinių veikalų, 
kovojo prieš lietuvių tautos 
lenkintojus kunigus ir skyrė lie
tuvius nuo lenkų.

Primintina, kad daugelis tų 
laikraščių leidėją tuo pačiu me
tu išleido ir pirmąsias lietuviš
kas knygas, pradedant banalio
mis, baigiant vertingomis. Pa- k^usi iš okupuotos 
vyzdžiui, jau Tvarauskas prie Genė Saunaitytė puikiai valdė 
savo “Unijos” išleido 4 knyge- akordeoną, kurio garsai lie- 
les; “Praracywos Karalienės Mi- Josi tautinių šokių melodijo— 
chaldos”, “Morfeuszas arba Isz- mis» pripildydami erdvią salę, 
guldymas Sapnu”, “Istorija apie Į 
Ali-Baba ir 40 Razbainiku” 
“Pakalne Juozapato arba Sudna 
Diena”...

Dr. šliupas per savo Liet. Bal
są išleido “Patkulį”, 5 veiksmų 
tragediją”; Litwini i Polacy”, 
Istorija Lietuvos”, Margumy- 

(pasiskaitymų knygelė)”, 
Lietuwiszki Rašztai ir Raszti- 

ninkai”, “Išganymas Vargdie
nio” ir kt.

Wienibe Lietuwniku išleido 
net 19 knygų, daugiausiai vie
nuolio Žeitzo ir paties Bačkaus- 
ko vertimai iš lenkų kalbos, k. 
a. “Hnstorije apie gražia Mage- 
liona”, “Sumyszymas”, “Kons
titucija dėl Darbininkų”, “Histo- 
rije Gražios Katrukos”, ' 
Lietuwiszkos”, “Skarbai” 
tieka Dievo”., 
mai isz Wajnos 1863” ir kt.

Darbininkų Viltis išleido ke-1 
lėtą gero stambių knygų, k. a. j 
H. Sinkevičiaus “Quo Vadis”, j 
“Kraujo Sėja” ir kt.

Išeivijos knygnešiai — 
spaudos platintojai

Kaip S. Michelsonas savo “Lie- Į .
tuviu Išeivija Amerikoje” Su- ;. .. . . '
skaičiuoja, nuo 1879 iki 1955l^ie st 'ni,ns,ai 
metų JAV-bėse ėjo 154 lietu
vių laikraščiai bei žurnalai, ku
rie visi jau yra išnykę...” Jie 
pratino mūsų ateivius skaityti, raščių leidėjai, bet leido ir daug 
akstino juos galvoti ir ginčytis, pavieniij žmonių, dažnai patys 
ragino organizuotis ir tokiu bū- autoriai, 
du ruošė dirvą vėlesniųjų laikų Daugiausiai ir rimčiausių kny- 
spaudai, jau kur kas tobulesnei £U išleidęs Olševskis Čikagoje 
ir stipresnei”. — daugiau kaip 130 knygų, kun.

Šia proga pagerbtini tie pasi- j Milukas 115 (daugiausia savo 
šventėliai, kurie Lietuvos knyg-1 paskaitų); “Vienybė Lietuvinin- 
nešių pavyzdžiu, eidami per sa
vo žmones, ir išeivijoje tęsė tą 
garbingą darbą, nešiodami ir pla
tindami lietuvišką spausdintą 
žodį svetimoje šalyje, žinoma, 
be leidėjų nebūtų leidinių. Lie
tuviškas knygas leido patys laik-

Tyliai kaibama, kad Chica
goje prieš maždaug du metus 
išdygo “žilvitis” ir šiuo metu 
stipriai ėmė skleisti savo dar
bo šakas.

Viena antradienio vėlvvaC C

vakarą smalsumo vedinas įsi
braunu Į Gimimo šv. P. M. lie
tuvių parapijos iMarquette Par 
ke salę, kur įkaitę dirbo žil- 
vitininkai.

šauni lietuvaitė, nesenai at-
Lietuvos,

U 

nai

Čia pat, kupina rimties, lyg 
ir ■ koks “policininkas”, sukinė

josi Aniceta Mažeikienė, ilga
metė Kr. Donelaičio lit. mok. 
Tėvų komiteto narė, 
ma gausiam jaunimo 
tvarkos nurodymus ir 
dama nei vienam iškrypti iš 
tvarkos kelio.

O jaunų lietuvaičių ir lietu
viukų poras tautiniam šokiui 
sumaniai rikiavo mums visiems v . t . .gerai pažįstama pramogines 
muzikos dainininkė Vanda Stan
kienė, tik šį kartą nedainuo
dama, bet artistišku gabumu 
mokinanti jauną šokėją žvalu- 
n>o, grakštumo, dailaus žvilgs
nio, malonios šypsenos, žo- 

..P^n0S džiu, visko, kas atitiktų tau- 
Ap- tinio šokio, tuo metu šokamo, 

■ _;A?s/ky’ Icharakterį.
Susidomėjau ir to jauno, bet 

vešlaus “žilvičio” istorija. 
Čia pat pertraukėlės metu šią 
paslaptį ir atidengė Vanda 
Stankienė ir Aniceta Mažei
kienė.

Reikalas visai rimtas. Tau
tinių šokių grupių, ansamblių 

[jau turime Chicagoje. Jos ir 
. Turi sa

lvo veiklos nuopelnus. Tačiau, 
pasirodo, kad norinčių šokti

duoda- 
būriui 
neleis-

tautinius šokius jaunimo 
trūksta. Net nesutelpa 
muose ansambliuose ir grupė
se.

Todėl Kr. Donelaičio aukšt. 
lituanistinės mokyklos abitur
ientai 1968/69 metais ėmė gal
voti, kad ir jiems reikia susi
burti į tautinių šokių grupę, 
kuri užuovėją rastų Kr. Done
laičio mokyklos vadovybėje ir 
Tėvu komitete.

Pasiryžta, padaryta. Grupė 
įsisteigė. Organizacinę darbų 
naštą ant savo pečių velka 
darbščioji Aniceta Mažeikienė, 
net šokėjams drabužius, žino
ma tautinius, rūpinasi įsigyti. 
Susilaukta Kr. Donelaičio mo 
kyklos vedėjo J. širkos, mo
kytojų ir Tėvų komiteto prita
rimo ir paramos. Tautinių šo
kių vadove pakviečiama gabi 
ir talentinga mokytoja Vanda 
Stankienė. Darbas pradeda
mas 1970 metų gruodžio mėn. 
8 d. pirma tautinių šokių re
peticija. O štai po metų prak
tiško darbo, gruodžio mėn. 4 
d. Inn Motion salėje įvyksta ir 
“Žilvičio”
nelaičio mokyklos 
vakaro metu, 
vičio” 
pat 
na.
DUS 
nio
gusi iki 32 šokėjų, tik jų tarpe

nc-
esa-

krikštynos, Kr. Do- 
tradicinio 

šį gražų “Žil- 
vardą sugalvojo taip

patys šokėjai. Pažyinėti- 
kad “žilvičio” debiutas ir 
kaip tik mokyklos tradici- 
baliaus n^etu. Grupė išau-

Jau išėjo seniai laukta
1 Juozes Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, UI. 60608
E

kų” išleido 102; “Keleivis” 64, 
“Dirva” apie 50; daugiau kaip 
30 gerų stambių knygų išleido 
Tėvynės Mylėtojų Dr-ja.

Žymiausieji Amerikos lietu
vių knygnešiai buvo Pranas La- 
vinskas ir Petrikys (angliakasių 
tarpe), Viktoras Želionis ir Ta- 
taronis (Laurence, Mass.), Jo
nas Perkūnas, New Yorke, trys 
bostoniškiai — Raulinaitis, Mi- 
lašauskis ir Mikalauskas, Sen
kus (Maine); Balčiūnas West 
Virginijoje, Brazevičius - Braze 
Waukegane, UI., ir kt.

“Rodos, Amerikon iš mūsų 
tarpo tik ūkininkaičai ir bernai 
ten išvyko, jokio mokslo netu
rėdami; o še tau, jau turi savo 
laikraščius ir pilną supratimą, 
kas pas mus dedasi, štai ką 
padarė laisvė!”, rašė tūlas J. 
B-dis caro prispaustoje Lietu
voje gavęs pamatyti slaptai ten 

1 gautą Amerikos lietuvių laik
raštį. J. Pr.

ivirlajai tautinių šokių švęntei, 
kuri įvyks sekančiais metais

i Chicagoje liejMjs mėn. 2 d.
Pažymėtina, kad tautinių šo- 

|kių moko toje srityje turinti 
daug praktikos Vanda Stan- 
kienė, pati pradėjusi juos šok
ti dar nepriklausomoje Lietu
voje, Švenčionių mokytojų 
seminarijoje, kur tautinių šo
kių mokė kūno kultūros moky 
toja Pranė Žilytė. Vėliau tau
tinius šokius šoko po karo Vo
kietijoje Lietuvių tautiniame 
ansamblyje, kuriam vadova
vo a. a. inuz. Stepas Sodeika ir 
Gasparas Velička, o tautinių 
šokių mokė vadovė A. I Jčkūnai- 
tė.

11 berniukų, o mergaičių net 
21. Reikės pasidairyti, kaip 
prisijaukinus berniukų, tačiau 
vadovės mano, kad ir šis klau
simas ateityje bus išspręstas.

“žilvitis” ruošiasi ir ket-

Atvykusi į Kanadą, Vanda 
Stonkienė pati vadovavo jau
nimo ir mokyklinio amžiaus 
tautinių šokių šokėjų grupėms 
Hamiltone, o taip pat tautinių 
šokių mokė ir Marquette Par
ko lituanistinės mokyklos an
samblį vieneris metus.

Kaip matome Chicaga yra 
gera dirva vešliai augti dauge
liui tautinių šokių grupių, ku
rių tarpe gražiai besisklei
džiantį matome ir “Žilvitį”.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

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 
aug ti - 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. 15

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Teupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, III 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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8 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Maskva ieško atpirkimo ožių
Iki šio meto visos ekonominės sovietų sistemos ne

laimės buvo suverčiamos užsienio valstybėms, kapitalis 
tams, sabotažninkams, užsienio agentams ir kitiems 
nesantiems kaltininkams. Kartas nuo karto sovietų val
džia sušaudydavo kelis netikusius planuotojus ar inžinie
rius, bet niekad nesiryždavo keisti netikusios sistemos.

Pavasarį paskelbė linksmą žinią, kad šiais metais 
bus pagaminta daug maisto ir namų ruošos gaminių, bet 
metai jau baigiasi, o prižadėtų gaminių nėra. Kiekvie
nam valdžios atstovui jau aišku, kad tų gaminių ir 
nebus. Jau metas ieškoti atpirkimo ožių, nelaimės kal
tininkų.

Reikalas pradėtas “tarybinėje” Lietuvoje. Marija 
Sodonienė, “tarybinės” Lietuvos liaudies kontrolės ins
pektorė, ištyrė moteriškų rankinukų gamybos reikalą. 
Pasirodo, kad jų gamyba apverktinoje būklėje. Pirmiau
siai, juos gamina pagal senus planus. Menininkai pa
ruošė daug Įvairių naujų ir modernių modelių. Tie pie
šiniai stovi languose, bet dirbtuvėlė gamina pagal senus 
modelius. Kad darbas greičiau eitų, tai rankinukus pra
dėjo siūti retesnėmis siūlėmis, bet už kelių savaičių tos 
siūlės pasileidžia ir rankinukas eina niekais. Inspektorė, 
tikrindama rankinukų gamybą kartu su kitais kontrolie
riais, priėjo išvados, kad visas reikalas gaminamas at
grubusiomis rankomis. Ji net parašė straipsnį, kuris pa
vadintas “Atžagariomis rankomis”.

Šiuo atveju įdomiausia yra tai, kad Laurinčiukas 
rado reikalo inspektorės Sodonienės rašinį įdėti į Vilniuj 
lietuviškai leidžiamą Pravdą. Kontrolieriai, kaip žino
me, ieško vagilių, tinginių, kombinatorių ir blogų planų, 
bet juos skelbia tiktai centro komitetas, duodamas in
strukcijas policijai, prokuratūrai, spaudai ir partijai 
tarnaujantiems plunksnagraužiams. Jeigu pradėta kel
ti viešumon rankinukų gamybos nepritekliai, tai reika
las eina iš aukštesnių sovietų valdžios sferų. Ji šitaip 
rašo:

“Retas iš mūsų gali apsieiti be odinės galanteri
jos gaminių. Vykdami į kelionę, pasiimame lagami
ną, atvėsus orui užsimauname pirštines, smulkius 
daiktus moterys nešioja rankinuke. Ir labai apmau
du, kai daiktai blogai atrodo, greitai suplyšta. O 
taip, deja, dar dažnai atsitinka. Lietuvos TSR Liau

trims mėnesiams -------------  $6.00
vienam mėnesiui------------ - $2.00

Kanadoje:
metams   $22.00
pusei metų  $12.00
vienam mėnesiui ------------ $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų ---------------- — $13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

i. KLAt’SEIKlS

IR VĖL VAŽIUOJAME I YLAKIUS
Nė žymės nebėra sodybos, kurioje 
gimė rašytojas Juozas Gurauskis

čia ištisai perspausdiname 
vieny pastraipą iš “Pergalės” 
žurnalo, kuri parodo, kaip 
pakeistas Arkšvos kaimo vaiz
das. Rašoma:

“Dar 1951 m. Arkšvos kaimą 
aplankiusi Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto mokslinė 
ekspedicija nustatė, kad Gu- 
rauskių sodyba esanti atokiai 
nuo kelio, sunkiai surandamo
je vietoje. Į sodybą vedąs eg
lėmis apsodintas kelias. Pati 
sodyba stovėjusi medžiais ap
augusioje lygumoje, apgožta 
medžiais ir krūmais. Trobesiai 
baigė irti — sienos išgriovu
sios, teišlikę pastatų griaučiai. !buvo nė vieno senelio,

dies kontrolės komiteto atliktas patikrinimas paro
dė, kad daug odinės galanterijos įmonių dar vis iš
leidžia broką”. (Tiesa, 1971 m. lapkr. 19 d.)
Inspekcija parodė, kad ne tiktai rankinukų gamin

tojai kalti. Prie broko labai daug prisideda ir odos išdir
bėjai. Jie nepagamina rankinukams tinkamos odos. Ta 
oda kieta, plyšta, adatas laužo. Be to, odos pristatymas 
labai netvarkingas. Odos dirbtuvė pasižada pristatyti 
reikalingą odą vienu metu, pristato žymiai vėliau. Gerą 
odą išveža rusai.

Verta pastebėti, kad galanterijos išdirbiniai yra tik
tai menkniekis. Okupuotoje Lietuvoje gaminamas 
brokas ir kitose gamybos srityse. Okupuotoje Lietuvoje 
kepama žalia duona, siuvami prastai sukirpti drabužiai, 
batai. Duoną išleidžia žalią, nes dar neturi tinkamų kros
nių duonai kepti. Šių metų pabaigoje Vilniuje tikisi pa
statyti geras krosnis duonai kepti, o apie provincijos 
miestelius ir kalbos negali būtu

įdomu, kad prie krašto ūkio reikalų pradeda kabi
nėtis ir maskvinė spauda. The Christian Science Moni
tor reporteris Paul Wohl lapkr. 24 d. numeryje iš Mas
kvos praneša, kad Pravda parašė straipsnį apie apverk
tiną sovietų ekonominę būklę. Pravda tvirtina, kad 30% 
Sovietų Sąjungoje gaminamų produktų yra brokas. Val
džios sandėliuose yra pardavimui netinkamų prekių, 
prašokančių 2 bilijonų rublių sumą. Komentatoriai ma
no, kad Pravdos straipsnis taikomas pačiam Kosyginui, 
vyriausiam sovietų ūkio vadovui. Kitiems atrodo, kad 
Pravda turi galvoje atsakomingus valstybinio plano ko
misijos narius. Kiekvienam aišku, kad sovietų valdžia 
yra pasiruošusi kirsti “atsakomingiems žmonėms” smūgį.

Atpirkimo ožys bus paskelbtas kaltu dėl visos eilės 
ekonominių nelaimių, o jo vieton bus paskirti nauji žmo
nės. Valdžia paruoš naujus planus, paskelbs naujas in
strukcijas ir naudosis komunistų turimomis privilegijo
mis, bet krašto gyventojai, kaip neturėjo pakankamai 
maisto, taip jo neturės; moterėlės kaip stovėjo krautu
vių eilėse, taip ir stovės.

Rusijoje ir rusų pavergtuose kraštuose reikia keisti 
visą “komunistinę” sistemą. Kosygino arba kelių pla
nuotojų pavarymas arba net ir nuteisimas krašto gy
ventojams duonos neduos ir drabužių nepasiūs. ' '■

lėtų nurodyti tą sodybą bu
vus. ..

>. Iš kur senelių ten begali bū
ti: vieni iš Sibiro nebegalėjo 
sugrįžti, o kiti, kai ir grįžo, 
kaip buvę ūkininkai, vadinasi, 
buožės, negavo leidimo apsi
gyventi gintajame kaime. 
Ūkininkai išvaikyti arba Sibi
re nužudyti. Traktoriai apleis
tas sodybas pribaigė, į laukus 
pavertė. Ir štai nebeatpažįsta
mai pasikeitė ne vien Arkšvos 
kaimas. Ne vienas okupuotos 
Lietuvos lankytojas yra par
vežęs žinių, apie nepaprastą 
senojo kaimo ardymą ir nau
jąją statybą, žinių apie tai 
gaunama ir laiškais.

Partijos ir komunistinės val
džios propaganda džiaugiasi ir 
bando džiuginti kitus ta nauja 
statyba. Ne tik miestuose, bet 
ir kolūkių centruose planuo
jami daugiaaukščiai namai — 
blokai. Tai tik gali,būti laiki
nas kvaitulys tokia statyba 
džiaugtis, nes tie cementiniai 
blokai žmonėms įkyrės. Aiš
kus pavyzdys yra Švedijoje, 
neseniai per Amerikos televi
ziją parodytas. Netoli sostinės 
švedai pastatė daugybę dau
giaaukščių namų, tikėdamiesi 
tuo išspręsti sostinės butų kri
zę. Visur tik cementas ir ce
mentas. Žmonės, iš bėdos trum
pai tokioje kolonijoje pagyve
nę, bėga į erdvesnį gyvenimą, 
kur daugiau gamtos, mažiau 
to dirbtinio akmens. Ne tik 
senimui tie blokai nepatinka, 
bet ir paaugliai nenurimsta. 
Jie prieš akis teturi tik mūro 
sienas, šaligatvius,' cementines 
tvoras, šitaip tarp akmens sie
nų gyvendami paaugliai išsi
galvoja neleistinų dalykų, nu
sikaltimai tokiose gyvenvietėm 
se šuoliais auga.

Tai ne vien Švedijos bandy
mų vaizdas. Ir iš Lietuvos ko
munistinės spaudos žinome, 
jog į naujas gyvenvietes suva
ryti žmonės nesijaučia laimin- 
g.i Daugelis nebeturi jokio in
tereso net leidžiamų daržų 
laikyti. Didėja girtavimas, 
kortavimas, durys-į duris gy
venančių kaimynų nesutari
mai ir nusikaltimai gausėja.

“Pergalės” straipsnio auto
rius rašo, jog Gurauskių so
dyba buvusi Labos upės vingy
je. Tą upės vardą jis ne kartą 
pamini.

Niekada anksčiau nebuvau 
girdėjęs, kad Arkšvos kaime 
būtiĮ upė Laba vadinama. Ten 
yra Luobos upė, žemaičių tar
me — Louba. Liet enciklope
dijoj e.rašoma, jog ši Ylakių 
valsčiaus upė, Luoba, Skuodo 
valsčiuje Įteka Į Bartuvą. Luo
ba teka smulkiais vingiais, gi
liame slėnyje. Labai gražūs

Aplink sodybą buvęs didelis 
vaismedžių sodas, bet senieji 
medžiai styrojo iššalę. Iš įva
žiavimo pusės sodas buvęs ap
sodintas eglėmis. Visą sodybą 
juosė Labos upės vingis. 1967 
m. pavasarį jau nė vienas iš 
Arkšvos kaimo senelių nebe
galėjo nurodyti, kur buvo Gu- 
rauskių sodyba”.

N,uo 1951 m. ik il967 m. pa
vasario praėjo 16 metų ir koks 
skirtumas! 1951 m. mokslinė 
ekspedicija dar rado buvusios 
Gurauskių sodybos irstančius 
namus ir iššalusius sodo me
džius, o 1967 metais jau nebe

kurs g?. 

krantai, pievų ir krūmų dau
gybė. Būdavo maloni vieta 
vėžius gaudyti, o taip pat iš 
Ylakių miestelio vasaros metu 
būriais važiuodavome į Luobą 
maudytis. Pagal enciklopedi
ją, Luoba turi šiuos intakus r 
Svirelį, Pukupį, Gaivenį, Ašok
lį, Pragulhą, Šatę, Kuolupį ir 
'Gimtinį. Jokia Laba Skuodo ar 
Ylakių valsčiuje neminima. 
Laba — esąs upelis Šeduvos 
valsčiuje, Panevėžio apskr., o 
taip pat tokio vardo upė esanti 
Kaukaze.

VISUOMENINĖ VEIKLA 
KIEVE

Įstojęs į Kijevo universitetą 
Juozas Gurauskis labai buvęs 
energingas visuomeninėje veik 
loję. Petersburg© pavyzdžiu 
ėmęsis suburti Kievo lietuvius: 
studentus, vaistininkus ir net 
kareivius. Šventadieniais jis 
bastydavęsis po bažnyčių- šven
torius, kur būdavo 'atvedami 
melstis kareiviai, po jomarkus 
— bene kur išgirs lietuvišką 
žodį. Tos pastangos davusios 
rezultatų. Kaip žemaitišku at
kaklumu Gurauskis lietuvius 
traukęs į ratelį, parodęs jo 
laiškas, rašytas kitam Ylakių 
žemaičiui Matui Untuliui. Un
tulis 1908 m. atvykęs į Kievą 
studijuoti, pasiskelbęs laik
raščiuose, ieškąs uždarbio — 
pamokų. Untuliui rašytasis 
laiškas esąs Šiaulių “Aušros’’ 
muziejuje, bet “Pergalės” au
torius jo turinio nepapasako
ja.

J. Gurauskio Kieve suorga
nizuoto ratelio branduolyje 
buvę: Petras ir Povilas Vasa
riai, S. Bogušas, Alb. Kazakaus 
kas, D. Drazdauskas, M. Jero- 
ševičiūtė, A. Zavadskiūtė. Bū
relio susirinkimuose lankyda
vosi Pranas Jodelė, tuomet 
Kijevo politechnikos instituto 
laborantas. Gal kartais užsuk
davo ir Vincas Mickevičius- 
Krėvė. Būdavę diskutuojami 
politiniai ir literatūriniai klau
simai, versdavę ir bendromis 
jėgomis šlifuodavę svetimos li
teratūros vertimus.

J. (Jurauskis save laikęs so
cialistu,.; nors nepriklausęs jo
kiai anuomet Lietuvoje buvu
siai politinei ar revoliucinei 
organizacijai. “Pergalėje” pa
stebima: “Aišku, J. Gurauskio 
socializmas buvo atmieštas 
anuomet populiariu tautiniu 
socializmu”. Apie jo būdą ra
šoma, jog buvęs jam svetimas 
bet koks sentimentalumas ir 
apatija. Riteriškai tiesus, bet 
draugiško būdo, energingas, 
veiklus, draugų buvęs mėgia
mas ir gerbiamas, nors nacio
nalistų ir klerikalų tarpe turė
jęs nemaža idėjinių priešų.

Augęs ir visą laiką skurde gy
venęs, buvęs labai jautrus ki
tų nelaimėms ir nepritekliams.

Kieve gyvendamas J. Guraus 
kis susibičiuliavęs su sibirie
čiu inžinierium Ivanu Vąsilje- 
vičium Kaškarovu. Tasai daug 
metų Gurauskį materialiai 
rėmęs, davęs lėšų gydytis, at- 
vykdavęs iš Sibiro aplankyti, 
o po rašytojo mirties priglau
dęs be skatiko likusią šeimą. 
J. Gurauskis Kaškarovui dedi
kavęs vieną poetiškiausių sa
vo kūrinių — apsakymą “Ka
lakutai”.

(Kitą kartą — apie kūrybą).

Nominacijos j SLA
Pild. Tarybą.

Pradedant š. m. gruodžio 1 d. 
ir baigiant gruodžio 31 d. vyks
ta SLA Pildomosios Tarybos na
rių nominacijos. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje nariai no
minuoja kandidatus į preziden
tus, viceprezidentus, sekreto
rius, iždininkus, daktarus kvotė
jus ir po du į iždo globėjus.

Trys kandidatai, gavę dau
giausia balsų nominacijose, bet 
nemažiau 3% visų nominacijos 
balsų, bus įrašyti į balotą visuo
tiniam balsavimui ateinančio ko
vo mėnesį.

Kandidatais galima išstatyti 
SLA narius, kurie priklauso 
prie organizacijos bent penkis 
metus prieš rinkimus ir kurie 
yra Amerikos ar Kanados pilie
čiai. Nominacijos atliekamos 
kuopos susirinkime. Kuopos vaL 
dyba išdalina balotus balsuoto
jams, balotus suskaičiuoja ir iš
pildo dviejose kopijose pasek
mių aktą. Vieną egzempliorių 
su kuopos pareigūnų parašais 
siunčia į SLA balsų skaičiavi
mo komisiją. Kiekvienas suau
gęs pilnateisis narys turi teisę 
gauti balotą ir pareikšti savo 
valią. Pilnateisių suaugusių na
rių, kurie galėtų dalyvauti no
minacijose, yra 6,500. šiuose no- 
minavimo metuose veikia 270 
kuopų. Oficiali literatūra bei 
balotai* turėtų pasiekti visas 
SLA -kuopas šiomis dienomis.

SLA žinyba

’NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

1932 METŲ DIENORAŠTIS
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O aš mokiausi. Pavalgęs pietus važiuo
siu į Plungę Papūnio reikalais. Plungėje 
yra jomarkas, todėl bus daug žmonių. Na
miškiai šiandien pradėjo rauti linus.

’RUGSĖJO 8 D.
Tautos šventė, švenčia ir mūsų namai. 

Bene pirmą kartą švenčia. Mano įkalbinė
jimai paveikė Papūnį. Nesame, sakau, 
lenkai' ar vokiečiai, kad savo šventės tu
rėtume nešvęsti. įkalbinėjau visus eiti 
šiandien į Plungę, aktyviai dalyvauti iš
kilmėse. Bet pats pasilikau namie. Laikas 
man yra labai brangus.

Eliozis nepriimtas. Dar stos paprastu 
kareiviu Plungėje, bet nelikimą, kad pri
imtų. Man tai patinka, jo pagalba nenu
trūks- šešioliktą šio mėnesio važiuoju lai
kyti egzaminų. J * <*'

Papūnis vėl pasidarė nepaprastai geras.
Apylinkėje pradėjo plisti naminės deg

tinės gaminimas.
RUGSĖJO 9 D.

LTbšaitė parašė man laišką. Prašo 
ateinanti sekmadienį ateiti į Plungę susi
tikti. Turinti kažką svarbaus paklausti. 
Reikės nueiti. Tik turėsiu tvirtai laikytis, 
kad neįklimpčiau. Graži mergaitė, bet 
mudviejų keliai skiriasi. Jai reikia vyro, 
reikia ženytis, o man reikia mokytis.

RUGSĖJO 11 D.
Sargaliuoju. Ir šįryt dar ne visai sveikas 
atsikėliau. ' Naktį sunkiai miegojau. Man 
pačiam atrodo, kad nuo saldaus pieno su
sirgau. Juk jau esu pastebėjęs, kad vidu
riai sveikesni yra, kai negeriu pieno. Argi 
tad pienas kenktų viduriams?

Darbo dienomis dabar mokausi nebe 
iki pusryčių, o nuo pavakarės iki vakaro. 
Lempos neturiu, iki pusryčių visai trum
pas laikas bebūtų. Keliame dar tamsoje, 
o kai yra pusryčiai, saulė vos tik nuo že
mės pakilusi tėra, šventomis dienomis 
dienomis mokausi po šešias valandas.

Ir šiandien yra šventa diena — sekma
dienis. Kai kėliau, saulė buvo jau patekė
jusi. Tuojau išsinešiau ant priegrindo 
stalą ir kibau į algebrą. Susigalvojau da
bar mokytis ant priegrindo. Yra maloniau.

į Plungę išvažiavo papūniai su dukte
rimis ir Petrone, senelėjo juodojoje brič
koje. Aš pasilikau namie. Nebesulauks 
šiandien manęs panelė Stasė. Kitų reikalų 
Plungėje neturėjau, o dėl jos vienos neno
rėjau trukdytis mokslo.

Diena yra lietinga ir vėjuota. Naktį 
trankėsi perkūnas.

O dabar parašysiu, koks yra mano ti
kėjimas.

Tikiu, kad yra Dievas. Bet netikiu, kad 
Dievas būtų sutvėręs žmogų tik tam, kad 
jis dėl Jo gyventų. Dievas sutvėrė žmoni
ją. Žmogaus, kaipo atskiros tos žmonijos 
dalelės užduotis yra aiškiai matoma ir 
suprantama: jis turi prisidėti prie žmoni

jos tobulėjimo ir -savo gyvenimu turi ką 
nors jai palikti.

Nemanau, kad Dievas norėtų, kad 
žmonės Jį garbintų, ir kad tas garbinimas 
būtų Jam reikalingas. Jeigu žmonija bū
tų sutverta dėl Dievo, kaip katalikų moks
las moko, būtų ji visai kitais keliais bei
nanti.

Tikiu, kad žmogaus siela nemirs, bet 
nemanau, kad ji kuomet nors kokias kan
čias kentės. Žmogaus siela galės tik arba 
didžiuotis pavyzdingu savo gyvenimu pa
saulyje, arba jausti gėdą neatlikusi savo 
uždavinių. Mokslas apie pragaro kančias 
yra perdaug žiaurus, kultūringai žmoni
jai nebetinka.

Gerbiu laisvamanybę, bet tikrai laisvą, 
o ne bedievybe suvaržytą. Mano galvoji
mas nesutampa su katalikybės mokslu, 
tad aš nesu katalikas. O galvoti laisvai ir 
pačiam yra mano pareiga. Ta pareiga 
pirštu prikišamai matosi iš to, kad yra 
duotas man protas ir laisva valia.

Nesuprantama ir net baugu, kad galė
jo rastis tiek milijonų vienaip galvojančių 
žmonių. Betas labai abejoju, kad jie visi 
vienaip galvotų. Ar tik nėra tai milijonai 
negalvojančių žmonių. Arba, jeigu ir gal
voja, bijo kitam pasisakyti ką galvoja. 
Aš manau jeigu tų nfilijonų' žmonių vidų 
pamatytum, baisų rriišinį rastum. Tik iš
oriniai yra viskas nulyginta, nuvienodin- 
ta. Tik kataliko vardu ir formomis kiek 
galint didesnis skaičius žmonių pridengia
mas yra, kad didesnis jis būtų kovai su 

kitais tikėjimai vienas su kitu. Seniau net 
ir kruvina ta kova būdavo.

RUGSĖJO 12 D.
Vėjas ūžia, verkia, gaudžia...
Eliozis sako, kad. jam patinka'ir blogas 

oras, bet aš negaliu prisiversti jį pamilti. 
Ypač tų ilgųjų rudens lietų tiesiog nepa
kenčiu. Drėgname ore man tuojau šalta 
darosi.

Baisiausi vėjai šįryt. Tokie, kaip kita
dos kad būdavo saulėgrąžais vadinami, 
kai mudu su Elioziu priesėdnyje nuo sienų 
plėšdavome abiecius ir atiduodavova vė
jui, ir nešdavo jis juos' virš tvartų stogo. 
Pažardinėje išversti linai iš žardų.

RUGSĖJO 14 D.
Jau bijoti pradėjau. Paskutiniu metu 

kažkas nebegerai mano galvoje. Ir neži
nau kodėl. Gal kad taip labai mokausi. 
O gal dėl to, kad daug galvoju apie ant
gamtinius klausimus ir, galų gale, nebe- 
susigraibau juose. Gal ir tie dažni pažįsta
mų mirimai yra paveikę. Beveik kasdien 
įkrentu Į didžiausią melancholiją. Atrodo 
tada baisiai trumpas mano amželis. Mirtis 
taip įsitvirtina galvoje, kad visa kita nu
stelbia. Niekas tada nebe miela — nei ide
alai, nei pasaulis. Tik virš visko vienas 
labai didelis ir baisus klausimas iškyla: 
Kam tas viskas?

Kiek aš pirma vis kartodavau sau, kad 
mirties nebijau, tiek dabar ji man baisi at
rodo. Nebijau kokių nors nemalonumų 

pomirtiniame gyvenime, bet pati mirtis, 
kaipo visko pasibaigimas, pavirtimas nie
kuo, yra man baisi.

RUGSĖJO 15 D.
X. y -..■*>■ •- ' •

Gal išsiblaivysiu kaip nors iš tos ligos. 
Šiandien mintys jau lengvesnės. Stengiuo
si nebeįsileisti į panašius galvojimus, nors 
paskatų tam netrūksta: vakar mirė Zeno
nas Arys, dar jaunas vyras.

Rytoj išvykstu i Klaipėdą. Laukia ten 
manęs nauji įspūdžiai. Vakar mažai besi
darbavau, šiandien visai nebesidarbuoju, 
tik mokausi ir rengiuosi kelionei. Dienos 
dabar gražios, saulėtos, o naktys baisiai 
šaltos, šią naktį buvo pirmoji šalna.

Katalikų tikėjimas sako, kad tik kata
likybė yra “kelias teisybės”, o kiti tikėji
mai yra “paklydimai’’. Reiškia, tik kata
liku būdamas žmogus tegali būli išgany
tas. Taip sako ne tik neišlavinto proto pil
kieji žmoneliai, bet ir didžiausieji katali
kų mokslininkai, kuriais labiau turėčiau 
pasikliauti, negu savo dar mažai tėišlavin- 
tu proteliu.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANHA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, HOSifcS 

IR GiRKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2*5* W, o3rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 3-3229 
Rezid, telef.: WAIbrook 5-5076

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

Rex. ui. 239-4633

DR. K. G. BALUKAS
akušerija ir moterų ligos

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA^ 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3012
Telef.: PRospect 3-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST tfth PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. L K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ. IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

TAMPA, FLA.
K.up svetimieji Tam put-.
Lietuvių klubą okupavo

Šio lapkričio 6 dieną buvo įvy
kęs Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubo Tampo j e susirinkimai, 
Nors susirinkimas buvo šauktas 
atvirutėmis, bet iš apie 40 už
simokėjusių narių atvyko tik 28. 
Daugumas numojo rankas ir į 
susirinkimus nebesilanko dėl 
kiekvieną kartą keliamų “sor
kių”, kadangi pirmininkas ne
sugeba susirinkimų vesti, o tik 
sėdėdamas savo kūju žaidžia, o 
rėksniai nedraudžiami rėkauja 
ir savo užmačioms nepritarian
čius visaip šmeižia.

šiame susirinkime svarbiau
sia dienotvarkės punktas buvo 
išspręsti klubo likvidavimą.

Keli rimti nariai laikėsi, kad 
klubą reikia palikti toliau gy
vuoti, tik reikia išrinkti geres
nę valdybą ir tokį pirmininką, 
kurs mokėtų susirinkimus ves
ti ir suprastų bei laikytųsi kons
titucijos.

Čia ir pakilo “sorkių” koncer
tas, šaukiant esą tik mes keli 
nepatenkinti jų tvarka ir kliu
dome jų sumanymams.

Kai vienas rimtas narys pa
reikalavo, kad pirmininkas lai
kytųsi tvarkos, tai pirmininkas 
šoko iš užstalio ir prišokęs prie 
to nario užsimojo savo kūju tvo
ti į kaktą, bet kažkaip susilaikė. 
Vienai narei pastebėjus, kad pir
mininką dėl netvarkos kėlimo 
reikia išvesti laukan, “sorkių” 
koncertas pasiekė “fortissimo”.

GRADFNSKAS

b(J L/AHNA į LaIsVĮS

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS f R CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

AM-FM RADIJAS
, STEREO 

FONOGRAFAS
NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W.47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI; EIK. PAS UETUV1I 

b------- ------ ----------  ' ---- >

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Ta proga kliuvo Naujienų kores
pondentei Onutei, kam ji rašan
ti ne taip “kaip reikia”. Yra dar 
prieš keletą metų susidaręs toks 
sorkių kvartetas, kuriam dabar 
prisidėjo pora su ausį rėžiančiais 
čirškančiais balsais iš kito mies
to, tai tiedu dažniausiai čirškia 
duetu. Ir šiame susirinkime lei- 
dukė kai užčirškė kaip šarka 
(blue jay), tai net langai subarš
kėjo. Jai akompanavo jos drau- 
gutis, o jiems visi keturi turavo- 
jo. Ir taip iš susirinkimo įvy
ko kačių ir katinų koncertas, 
kurio daugelis nebeapsiklausy- 
dami pradėjo skirstytis galo ne
laukę.

Šis Tampos lietuvių klubas 
buvo pats pirmutinis Floridos 
vakarinėje dalyje ir pradėjo sa
vo gyvavimą prieš 21 metus. Pir
masis Jdubo pirmininkas buvo 
pažangus veiklus Naujienietis 
Jokūbas Maskaliūnas, sekreto
riai buvo Vincas Pupalas, Morta 
Tribulienė, kitų nepamenu. Per 
metus klubas buvo užaugęs iki 
60 narių ir greitu laiku pratur
tėjo finansiškai.

Klubą vienu tarpu buvo už
plūdus “raudonasis amaras”. 
Mums tada teko pakovoti per 
Naujienas ir nariams asmeniškai 
aiškinti, kad bildėtų ir neleistų 
raudoniesiems įsiviešpatauti. Di
delė padėka tenka Naujienoms, 
kurios davė vietos savo pusla
piuose, spausdino mūsų kores
pondencijas. Tie klubo apsigyni
mo rašiniai buvo žymiausia da
limi mano darbas. Teko daug ko 
prisiklausyti tada, kaip vėl da
bar tenka. Tačiau kovą laimėjo
me ir iki šiai dienai klubą išlai
kėme.

Vėl susidarė klika; atsirado 
ir prigarmėjo iš kitų miestų ir 
pradėjo skverbtis į valdybą, o 
per ją ieškoti ir prikalbinėti sau 
pritarėjus iš vietinių, kurie 
tiems atėjūnams pritaria, kad 
klubą reikia išardyti! Mat, kve
pia narių per metų eilę sutaupy
ti keli doleriai.

Kitaip neįstengdami savo tiks
lo pasiekti, jie praeitame susi
rinkime iškėlė naują skymą — 
“taisyti” klubo konstituciją, tai 
yra pakeisti tą paragrafą, kurs 
yra priešingas klubo pinigų pa-

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairiy atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses*'
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS (R 

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

Visos programos is> W0PA,
1490 kiL A. M.

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

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

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

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

Į 
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE;
CHICAGO. ILL. 60629

dalinimui.
Netikiu, ponai sklokinirikai - 

kės, kad tatai jums pavyks-Nes 
klubo čarteris yra gerose ran
kose ir jūs jo negausite. Čar
teris tik teismui, reikalui esant, 
bus duodamas, o atėjūnai iš ki
to miesto tegul verčiau ten su
sitveria tokį klubą, kuriame ga
lėtų savo sorkes kelti, o ne čia, 
atvykę pas mus į Tampą. Mes 
savo klubą vėl atgaivinsim ir pa
kelsim, kai tik kerštininkų iš 
svetur atsikratysim.

Čarteris rodo, kad klubo ne
galima likviduoti, kol klube bus 
nemažiau kaip 12 narių, o likvi
duojant turtas turės būti iš
dalintas lietuvių kultūros ir lab
daros organizacijoms.

Ateinantis klubo susirinki
mas bus gruodžio-December 4

šitokį Šūkį pasirinko Daina
vos ansamblio, įsisteigusio Vo
kietijoje 1945 metų vasarą, na
riai savo grupės krikštynų pro
ga. Reikia pasakyti, kad šį 
šūkį tikrai ir buvo stengiamasi 
įgyvendinti per ilgus ansamb
lio gyvavimo 25-rius metus. 
Dainava negyveno “menas- 
ruenui” pricipu. Ji stengėsi, 
kad jų dainos kaip nors būtų 
surištos su lietuvių tautinės 
dvasios kėlimu, su lietuvių 
išeivių kova*už Tėvynės laisvę.

Prieš ketverius metus šių ei
lučių autoriui teko garbė va
dovauti Čikagos Lietuvių Ta
rybai ir organizuoti Vasario 
16-tos dienos minėjimą. Pa
rašiau malonų laišką I Daina
vos ansamblio vadovybei, pra
šydamas dalyvauti minėjimo 
programoje. Ansamblis suti
ko. Prieš minėjimą, sužino
jęs, kad ansamblio chorai re
petuoja naują dainų repertu
arą, nuėjau vakare į Jaunimo 
Centrą padėkoti patiems an
samblio dalyviams. Nuvedė 
mane dirigentas P. Armonas 
pirma pas vyrus, paskui pas 
moteris. Norėjau pareikšti ke
lis padėkos žodžius patiems 
choristams, kurie sugrįžę iš 
darbų, nuvargę, turėdami 
kiekvienas savo naminių rū
pesčių, dar rado laiko ištisas 
savaites rengtis Vasario 16-tos 
programai. Pasakiau ansamb
lio nariams trumpą žodi, dė
kodamas už jų pasiaukojimą ir 
pastangas. Išgirdau iš vieno 
ansamblio nario: “Mes jau 16- 
koje minėjimų dainavome, ta
čiau niekas mums nėra už tai 
dėkojęs”...

Vasario 16-tos minėjimas 
praėjo gerai. Susirinkusi pub
lika plojo gražiai padainavu
siam chorui, o jo pirmininkas 
už scenos skubėdamas persi
rengti, dar įteikė man voką su 
pačių daina viečių surinkta 
Amerikos Lietuviu Tarybai au
ka — apie 200 dol. Tuo metu 
pagalvojau, kad jų auka di
desnė už . atėjusių pakalbėti 
veikėjų auką ar už tų, kurie 
aukojo salėje, didesnė už pi
nigus.

Nuo Dainavos Įsisteigimo 
praėjo 25 metai. Greit ta su
kaktis bus iškilmingai švenčia
ma naujos lietuviškos opere
tės pastatymu. Per tuos metus 
išėjo iš ansamblio jo pagrin
diniai buvę šulai. Stepas So
deika, Gasparas Velička, Ne-

bėra gyvųjų tarpe ansamblio 
garbės narių: kun. Aniceto 
Linkaus„ dr. Petro Daužvai> 
džio, nėra buvusio artimo ben
dradarbio Jeronimo Ignato- 
nio, tačiau ansamblio dvasia 
liko gyva, veikla nemažėjanti.

“Su daina į laisvę” Dainava 
pradėjo eiti dar Voketijoje. 
Čia Amerikoje, laisvės krašte, 
Nepriklausomybės minėjimuo
se Dainava programas pradė
jo išpildyti 1951 m. dar Ash
land Blvd, auditorijoje vasario 
11 d. Už savaitės vasario 17 d. 
ansamblis jau buvo Toronte, 
Eaton auditorijoje.

Po to, pavarčius visų Dai
navos koncertų sąrašą vis rau
donu siūlu eina ansablio vi
suomeniškumas. Jis 1951 m. 
dainuoja Balfui, dainuoja 
Lietuvos krikšto sukakties 700 
m. minėjime. Daug kartų dai
nuota amerikiečiam^ Mokslo 
ir Pramonės muziejaus Kalė
dinių iškilmių proga. 1952 
metais vėl du Vasario 16-tos 
minėjimai Margučiui ir Altai, 
koncertas Lietuvos universite
to 30 metų minėjime. Ir taip 
eina per visus ansamblio me
tus. Dainuojama Amerikos Lie 
tuvių Kongrese, Dainų šventė
se, Balfo, Čiurlionio ansamb
lio sukaktyse. Aštuoniolika 
metų dainuota Vasario 16-tos 
minėjimuose, čia, paprastai, 
keisdavosi kalbėtojai, keisda
vosi rengėjai ir minėjimų sa
lės, tik Dainavos ansamblis 
liko tas pats, kad ir su naujo
mis koncerto programomis, 
su naujomis dainomis.

Todėl, artėjant Dainavos, an
samblio 25 metų sukakčiai. 
Padėkos dienos savaitėje, la
bai gera proga padėkoti an
sambliui už visus atliktus dar
bus, pakartojant velionio P. 
Daužvardžio, Lietuvos Gene
ralinio Konsulo, žodžius, pa
sakytus ansamblio ankstyves
nės sukakties proga: “Sveika 
Dainava! 25 metus išdainavus 
— lietuviams ir Lietuvai tar
navus!” A.-Pužauskas

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

■ -------------- -PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Vl|/Z 2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tel*i\« Gibson 8-6195

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

o p. Šileikis, o. p.
ORTHO P EDAS-P ROT EZ1STAS

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

1 (Arch Supports) ir t t
9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 

H50 West 63rd St., Chicago, Ilk 60629 
Telef^ PRospect 63084

■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris, suris pradžioje pro tirpstantį 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 jausmų 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 $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL Sl^O.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.,
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL S2.0G
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psi. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuotr pasakojimai apie 
' išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

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

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psll $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psL, S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL S2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, SI .00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lvrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

55 psL $1.00. , s <
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*
n:a u xi e n o s;

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill 6060S

d. Bus klubo valdybos rinkimai. 
Įdomu, ar vėl iš klubo iždo bus 
skiriama šimtinė pabaliavoji- 
mui?... O kada sąžiningieji na
riai • buvo iškėlę klausimą skir
ti kokią auką sovietų komunis
tų kacetuose kenčiantiems lietu
viams ir tėvai su sūnumi Bra
žinskams nuo išdavimo masko
liams apginti, tai ponas pirmi
ninkas Bražinską net krimina
listu ir “išdaviku” išvadino!

Onutė

PRANEŠIMAI
— C hi cages Lietuviu Suvalkiečiu 

Draugijos eilinis nariu susirinkimas 
įvyks penktadieni, lapkričio 26 dieną 
8:00 vai. vak. Hollywood Inn svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai prašo
mi atsilankyti, nes yra svarbių reika
lų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast J

— Lietuviv Žagariečiy Klubo susi
rinkimas Įvyks sekmadienį, lapkričio 
28 dieną Hollywood salėje, 4317 W. 
43rd St., Pradžia 12 vai. Visi nariai 
ir narės malonėkite dalyvauti.

J. Keturakis, rast.

— Vytauto Didžiojo šauliu kuopos 
narių visuotinas susirinkimas nyks 
lapkričio men.' 28 dieną 2 vai. p. p. 
Vyčių salėje. Visų šaulių dalyvavi
mas būtinas. Turintieji uniformas — 
uniformuoti. Po susirinkimo kavutė. 
Sesės šaulės prašomos atsinešti už
kandžių.

—Utenos Apskr. Klubo metinis pa
rengimas Įvyks sekmadienį, lapkričio 
28 d. Hollywood svetainėje. 2417 W. 
43rd St. Pradžia 4 vai. popiet, šo
kiams gros Valiūno arkestras. Įėjimas 
$1.00. Visi prašomi atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti.

Komisija ir Valdyba

JOHN PETRUŠEVIČIUS
(Petrol)

Gyv. 5945 So. Albany Ave.
Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 24 dieną, 7:00 vai. ryto, sulaukęs 

senatvės. Gimęs Lietuvoje, Tryškių parap.
Paliko nuliūdę: žmona Domicėlė (Giedraitė), duktė Florence Bik- 

nis, žentas Charles, 3 anūkės — Carol Martin, jos vyras Roy. Donna ir 
Diane, švogerka Elzbieta Žukauskas ir jos šeima, pusseserė Kazimiera 
Kalinauskas ir jos šeima, sesers duktė Sophie Adomaitis, jos vyras 
Stanley, uošvienė Veronika Biknis ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Strebt.

šeštadienį, lapkričio 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. John Petruševičiaus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

SENIAUSIA’ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
jnurMntiiuni«nMtnttinimtiiuiuiumuHmiiiii»tiitin»inMiniiutwiii»untminninni;mHiMnunu8

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS ‘ GERALDAS F. DA1MID

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI :-

Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijoa

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-340]

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS.
(LACKAWKZ)

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 4-2/28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Ulinobi
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Namų Savininkų
Marquette Parko Lietuvių 

Namų savininkų organizacijos 
banketas įvyko š. m. lapkričio 
7 d. parapijos salėje. Banketą 
globojo Stasė ir Juozas Bacevi
čiai. jį pravedė pirm. J. Bace
vičius, pasveikindamas gausiai 
■susirinkusius svečius ir pristaty
damas parengimo komisijos na
rius: pirm. Mindaugą Stakėną, 
Stasę Bacevičienę, Bronę Bara
ka tiskienę ir kitus.

Kun. Antanas Zakarauskas, 
parapijos klebonas, pradėjo va
karienę su malda. Pirm. J. Ba
cevičius pristatė garbės svečius, 
laikraščių, radijo, televizijos ats
tovus ir kitus svečius, būtent: 
13-to wardo seniūną Casimer 
Staszuck, State Representative 
Walter “Babe”, McAvoy, Illinois 
Valstijos senatorių Praną Sa
vicką, teisėją Joną Zurį, advoka
tą Charles P. Kai, Cook apskri
ties architektą AL Kerelį, kun. 
K. Kuzmicką, kan. V. Zakaraus
ką, Sandaros atstovą Pr. šulą, 
Naujienų M. Gudelį ir Draugo 
red. B. Kviklį, M. Naujoką ir ki
tus.

Banketas
Vakarienės metu, Antano i 

Markausko orkestrui grojant, 
švelnūs muzikos garsai malo
niai nuteikė banketo dalyvius. 
Svečių tarpe matėsi Jurgis Ja-i 
nušaitis su ponia, Juozas Skei-j 
vys ir A. Marma iš Brighton j 
Parko. Stalus užsakė ir dalyva
vo Ta'man Federal Savings X 
Loan Assn., Marquette National 
Bank, Republic Savings Loan 
Assn., Chicago Savings K Loan. 
Assn., Union Feneral Savings j 
A Loan Assn, ir Marquette Park J 
Civic Organization.

I^abai malonu, kad minėtos 
finansinės įstaigos parėmė mū-| 
sų organizaciją savo dalyvavi-Į 
mu. šeimininkės — Stasė Ba-j 
cevičienė, Bronė Barakauskie- 
nė, Kazimiera Stukienė, Jadvy
ga Sasnauskienė, Donutė Čes
nauskienė, Marija Ivinskienė, 
Veronika Stakėnienė, Janina 
Stakėnienė, Irena Kerelienė, Do
na Lileikienė ir Leonora Lu- 
kienė vaišino banketo svečius 
geriausiu maistu.

Atgaivos bare patarnavo Min
daugas Stakėnas, Antanas Stu-

Jauniausias JAV teisėjas yra Jody 
Smith, 19 d. amžiaus, išrinktas toms 
pareigoms Ayrshire, lowoj. Jis tik 
pradėjo universiteto studijas. Leidus 
18-čiams balsuoti, buvo išrinkta daug 

labai jauny pareigūnu.

paskutiniu laiku pradėjo mirti 
daug senesnių jos narių. Tai nė
ra maloni žinia draugijai, kai 
jos pirmieji ir darbštieji nariai 
apleidžia šį pasaulį. Tačiau į 
draugiją ateina naujų narių, ku
rie tęsia pirmųjų pradėtus dar
bus.

todėl pokalbio metu pasiteira
vau. Jis žinoma, pavardę pa
sisakė. Ji skan^bėjo taip, kaip 
sakoma prašant išgerti, būtent 
duok Šatą. Kadangi aš dar tru
putį neprigirdžiu, tai man pa
sirodė, jog jis siūlo man išger
ti. Aišku, pasakiau, jog nege
riu, o lik klausiu jo pavardės. 
Frankis tik plačiai nusišypso
jo, paaiškindamas, jog jis ne 
gerti siūlo, o tik jo tokia pa
vardė — Šatas? Vėliau pasa
kojo, jog jis mėgsta skaityti 
Naujienas, ir ar aš galįs ta pro
ga patarpininkauti jas užsa
kant. Nors tai ^nepriklauso 

i mano pareigų sričiai, bet aiš
ku, mielai tai padariau. Bet 
kai rašydamas- adresą ir vėl 

Į susidūriau su pavarde, tai pa- 
j galvojau, ar jis tik iš manęs 
i nesijuokia. Frankis atsakė: 

■’Mano pavardę gali rašyti ir 
skaityti nors ir žydiškai, vis 
tiek išeis tas pat”.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

FOR BENT
4 ROOM FLAT

5238 So: I IGNORE STREET
CALL WA 5-0339

------- -  - -  - ' .——-----— ■ .. .......— I, I 
NEWLY DECORATED

6 rooms, 1st floor,
3 bedriMjins tenant heats.
Two children velcome.

GR 2-9682
„ * ----------------------

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS 2-tram aukšte Bridgeporto apy

linkėje. TeL 5234109.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai j

----------- ---------------

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ? KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSLMOKEJIMAI3

DĖL V3SŲ LN'FORMACUIJ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL-SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

T Ch. Kai su ponia, organizaci
jos naudai paaukojo $100, o 
Walter McAvav $25.
•_ Meninę programos dalį atliko 
Živilė Numgaudaitė ir Lucija 
Buivydaitė, Gitara pritardamos, 
jos padainavo “Jei tu būtum žu- 
yytėlė” ir kelias kitas dainas. 
Svečiai gausiais plojimais reiš
kė joms nuoširdžią padėką.

OPERETĖ
I “SIDABRINE HIENA”, 
g su simfoniniu orkestru, Daina- 1 vos ansamblio statoma šeštadie- 
| ni, gruodžio 11 d., 8 vaL vak., 

ir sekmadieni, gruodžio 12 d., 
2:30 vai. po pietų Marijos aukšt.

g Mokyklos Auditorijoje.
Bilietai: po S8, $7, $6, $5, $4, 

I S3 i abu pastatymus gaunami 
1 "Marginiuose", 2511 W. 69th 
I St. Tel. PR 8-4585.

Toliau gyvenantieji 'bilietus 
I gali Įsigyti paštu, pasiuntę čeki, 
į arba Money orderi, nurodant 
I dieną ir kainą, šiuo adresu^ 
I "Dainava", 7217 So. Fairfield 
I Ave., Chicago, 111. 60629.

kas, Kazys Brazaitis, Albertas 
Kerelis, Algis Barakauskis ir 
Pranas Radis. Juozas Bagdžius 
išpuošė salę, Juozas Juška pra
vedė kontrolę, o Ad. Šimkus se
kė, kad svečiams netrūktų mai
sto. A. Kerelis ir A. Barakaus- 
kas priėmė svečius. Laimės iš
bandymą pravedė Stasys Pat- 
laba. Dailininko Petrikonio do
vanotą paveikslą laimėjo Petras 
Narbutis, o Baltikos kepyklos 
puikų Raguolį — Kazimieras 
Baltramonas.

Pasivaišinę dvasios penu ir 
geriausiai pagamintu maistu, 
svečiai linksminosi iki vėlyvos 
nakties. Lietuviškai muzikai 
grojant, baliaus dalyviai skendo 
valsu sūkuriuose bei jaunystės 
prisiminimuose..

Stasvs Patlaba• J

Suvalkiečių Dr-ja
Lietuvių Suvalkiečių draugi

ja buvo įkurta Chicagoje prieš 
33 metus. Ji vis stiprėja ir gau
sėja savo narių skaičiumi ir 
turtu. Tai rodo, kad draugija 
yra reikalinga ir naudinga. Tik

' BRIGHTON '
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4Q7I ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248
■.......        II • ---- ~ C

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

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

‘ UI |||^------------------------

’ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
'COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINASA 7^

... ......-.......... I—■— 1 i.iiiih^i

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiat Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

L  ______________________ *

Paskutinis draugijos susirin
kimas Įvyko Hollywood salėje 
spalio 23 d., o kitas bus ten pat 
lapkričio 26 d. Jau buvo ir du 
rudens parengimai — vienas 
Įvyko spalio 24 d., o kitas lap
kričio 20 d.

Susirinkimą pravedė pirm. L. 
Vasilievas. Pranešė, kad įstojo 
į draugiją Na viskas. Vieno kan
didato nepriėmė tik dėl to, kad 
jis buvo sulaukęs jau 80 metų 
amžiaus. Nariai klausė: kur jis 
buvo iki šiol? Kai rengiasi mir
ti. tai nori stoti į draugiją. Va
dinas, nori gauti tik vainiką!

žinoma, galima sakyti, kad 
tai diskriminacija, bet susirin
kimo nutarimai yra teisėti. Na
riai tvarkosi, kaip dauguma pa
geidauja. Išvada būtų tokia: sto
kite Į draugiją jaunesnio am
žiaus, o ne šimtininkai!

Protokolą perskaitė sekr. E. 
Strungienė. Buvo priimtas be 
pataisų.

Prie anksčiau paskelbtų pa
vardžių prie darbo talkos prisi
dėjo: D. Ketvirtis, Mrs. Vilkas, 
Jurkūnas, Januška. Buvo nu
tarta nupirkti 6 bilietus i kitų 
organizacijų jubil. parengimą. 
Pirmininkas kvietė aktyviai pri
sidėti prie dovanų draugijos pa
rengimams.

Šios draugijos buveinė yra 
Brighton Parko lietuvių koloni
joje, Hollywoodo salėje. Suval
kiečiai pastoviai čia įsikūrė ir 
niekur kitur neišeina su savo 
parengimais. Į draugiją tačiau 
yra priimami visi lietuviai. Va
dinasi, Suvalkiečių draugija nė
ra uždara organizacija ir jai 
gali priklausyti visi, kas tik nori 
lietuviškos veiklos, draugystės ir 
socialinio bendravimo. Nario 
metinis mokestis tik SI .50 et.

Artėja žiemos laikas. Salės 
bus pilnos žmonių. Sudiev jau 
vasaros piknikams ir geguži
nėms. Stokite į draugiją sezono 
veiklai pagyvinti. Suvalkiečiai 
laukia visų lietuvių, o ypač su
valkiečių, kurie turėtų jausti pa- 
Teigą priklausyti ir paremti šią 
vertingą ir energingą draugiją.

A. Gintneris

Tikrai, pavardės raidžių 
ženklai išsidėstę tokia tvarka, 
jog, jei ne pavardė būtų rašo
ma, kaip tikrinis daiktavardis 
iš didžiosios raidės, skirtumo, 
žinoma, jokio nebūtų. Fran
kis ir jo žmona'Veronika biz
nyje jau aštuoni metai. Su
augo ir jų šeima. Sūnus grįžo 
atitarnavęs J. A. Valstybių ar
mijoje, o duktė jau ištekėjusi. 
Biznyje jiem$ gerai sekasi, 
tenka kartais ir gerokai sušilti 
aptarnaujant lankytojus. . Ga
lima tuo pilnai tikėti, nes be 
tų gražių dviaukščių namų jie 
turi dar ir kitą namą. Juodu 
buvę perleidę savo biznį prieš 
porą metų kitiems. Bet tiems 
nesisekė, tad ir vėl teko grįti 
i biznį. Dabar vėl Frankis su
kasi užeigoje, žmonių radau 
užeigoje nemažai. Tačiau pas 
jį pirmiau lankytojų būdavę 
daug daugiau. Dar tik šešetas 
mėnesių, kai jis grįžo į biznį, 
tad ne visi buvę lankytojai ir 
žino, .jog jis t vėl darbuojasi 
savo užeigoje. A. Vz7.

SOUTHWEST FURNITURE CO.
TEL. GR 6-4421

6200 So. WESTERN AVE.
CHICAGOS PIETVAKARIŲ priemies
tyje, Tinley Park, Ill., savininkas sku
biai parduoda mūro namą su 3 mie
gamais. Pilnas beismantas. nauja gazo 
šilima, garažas su breezeway. Skalbi
mo ir džiovinimo mašinos. 60x200’ 
sklypas, apsodintas dekoratyviais me

džiais. Skambinti 532-2291.

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

DOMAI ŠLEŽEVIČIENEI
PADARYTA OPERACIJA

Patiriama, kad šiomis dieno
mis p. Domai Šleževičienei bu
vo padaryta kojos operacija. 
Ligonė sveiksta Christ Commu
nity ligoninėje. Operaciją darė 
žymi kaulų ligų specialistė Dr. 
Šabanienė.

TRUMPAI

— Povilas P. Dargia, SLA pre
zidentas ir ALTo vicepirm., da
lyvavo Ukrainiečių susivieniji
mo 60 m. sukakties bankete 
Pittsburghe. Savo kalboje jis 
iškėlė istorinę lietuvių ir ukrai
niečių draugystę. Tai draugystei 
jis yra daug pasidarbavęs, vado
vaudamas bendrai radijo progra-

mai. P. P. Dargis gerai moka 
ukrainiečių kalbą.

— N. Baltrulionienė, L Bane- 
lienė, J. Blažaitis, G. Janušienė 
ir J. Vazbys išrinkti į Maironio 
lituanistinės mokyklos Tėvų'ko- Pigus. Prie 44-tos gatvės ir Maple- 
miteta New Yorke.

— Mokyt. Juozas Petuška,

MEDINIS. 2 butai po 4 kambarius, i 
Naujas gazo centrinis šildymas. Nau
jas garažas, žemi taksai. Palikimas.

wood. Tel. 778-6916

BY OWNER. 55th & Kedzie 2—4’s 
<rw Npw Rrifoin Gnnn nripi'delux briėk- N*w boiler and hot water g}\. .\e d itain, Conn., pries cabinets and trim. Beauti-
kurį laiką pradėjo lietuvių kai-, full patio. Excellent condition and 
bos ir lituanistikos pamokas su _____neighborhood. 77^6157._____
11 mokinių. Mokykla išsiplėtė 
ir jis yra tos mokyklos vedė-} 
jas.

— Kristina Pareštytė yra vie
nintelė Kanados lietuvaitė, bai
gusi Pedagoginį Lituanistikos 
institutą Chicagoje.

— Edgardas Poškus, Buenos 
Aires universiteto chemijos ir 
biologijos profesorius, mokslo 
reikalais lankėsi Amerikoje ir 
Anglijoje.

— Inž. Liūtas Jurskis, gyv. 
Delran, N. J., kandidatavo į mie
sto savivaldybės komisionie- i 
riaus pareigas lapkričio mėn. 
rinkimuose. /

A

t
J

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

— Sol. Vitas Gruzdis pakvies
tas Tartiufo vaidmeniui to pat 
vardo Moljero komedijos pasta
tyme, kuri rodvs Dallas, Texas, 
TV stotis/

— Montrealio Lietuvių Jauni
mo ansamblis “Gintaras”, ne
senai sėkmingai koncertavo Chi
cagoje, pradėjo ruoštis IV tauti
nių šokių šventei, kuri įvyks 
1972 m. liepos 2 d. Chicagoje. 
Ansamblio lietuviškų instrumen 
tų orkestras gros tautiniams šo
kiams. Vadovas yra Zigmas La
pinas. Jam padeda jo žmona 
Hilda ir jų vaikai — Andrius, 
Gailius ir Rimas. Toronto an
samblis “Birbynė”, vad. Dalios 
Skrinskaitės - Viskontienės, kai 
kuriuos šokius palydės daino-

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th Si.

GA 4-8654

fTATI FUI

INSWIANCl

State Farm Fire and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

E3
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

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

{domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
g|a dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresui

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Dlinoi* 60608

Laiko tėkmėje
Rašyk, skaityk nors ir 

žydiškai, vistiek išeis 
tokia pat pavardė

Norėdamas sutikti vieną pa
žįstamą, užėjau į Frank Šato 
užeigą 2659 West 43-je gatvėje. 
Brighton Parke. Buvau joje 
pirmą kartą, tad. žinoma, ne
žinojau savininko pavardės.

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS
NAUJIKNOS. CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, NOVEMBER 2«, 1071

DIDELIS TURTAS — S17,000 nuo
mos į metus iš atskiru butu su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTŲ 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 irv 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High

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

2 PO 4 MŪRINIS, ssiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigb 
ton Parke.

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

PŪSE5US BUNGALOW, Į 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
tL 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
ąuete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY

436-7878

įrengtas 
užim-

butai

Mar-

ireu

APYNAUJIS 2-jų butų 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-ju autom, garažas. Marquette Par
ke/ $36.500.

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

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik S88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

BAIGĖ LITUANISTIKOS INSTITUTĄ

GINTARAS AUKŠTUOLIS,
šiais metais baigęs visą Pedagoginio Lituanistikos Insti
tuto programą ir parašęs diplomini darbą tema "Lietu
viu literatūros iškilimas XX a. pradžioj'. Instituto bai- 
gimo diplomas jam bus įteiktas gruodžio 11 dieną, šešta
dienį, Jaunimo Centro didžiojoj salėj. Absolventę va
karo pradžia — 7 vai. vak. (punktualiail). įėjimas ne

mokamas. Visi kviečiami dalyvauti.

K. E RING IS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

mis. Daugelis Amerikos ir Ka
nados lietuvių savo atostogas ir 
keliones planuoja šiam laiko
tarpiui.

— Jake Jokubauskas, gyv. 
Waukegan, Ilk, sulaukė 80 me
tų amžiaus, gerai jaučiasi ir se
ka lietuvišką gyvenimą. Jis ir jo 
žmona Naujienas skaito nuo 
1930 m. Pratęsdami prenume
ratą, jie siunčia gerus linkėji
mus visiems Naujieniečiams.

Lietuvių Tautiniai Namai 
(6422 S. Kedzie Avė., Chicagoje, 
tel. 778-9878) maloniai praneša 
visų žiniai, kad LTN pastogės 
patalpos atdaros vakarais: dar
bo dienomis nuo 5:30 vai. p. p., 
šeštadieniais nuo 2:00 vai. p. p., 
sekmadieniais nuo 12 vai. die
nos.

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

(Pr).

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

—i—---------

NAUJIENAS
-■—hi Tom -—

Liehmat tiipc perks ir panfaab 
ir propM mžjno tktai per

NAUJIENAS.


