
v?

RAUDON

Pirmas

kusios globą karo nusikaltė
liams, jų neišdavusios, jis pami
nėjo ir jau mirusio A. Impulevi- 
čiaus pavardę.

Airijos premjeras John Lynch 
pritarė Wilsono pasiūlymams ir 
pareiškė, kad jie yra rimtas įna
šas, ieškant sprendimo šiaurinėj 
Airijoj.

Svarbiausia, Wilsonas prita
rė planui ateityje sujungti abi 
A iri jas į vieną valstybę.

Po šito Maliko pareiškimo žo
džio vėl paprašė Kinijos užsienio 
reikalų viceministeris Chiao. 
“Sovietų ambasadoriaus žodžiai 
apie Kinijos ir Amerikos duetą 
yra pigūs ir demagogiški. Kas 
iš tiesų gieda duetą su Ameri
ka? Kinijos šiaurėje dideli skai
čiai sovietų kariuomenės su ra
ketomis stovi Mongolijoje. Ki
nijos rytuose Amerika laiko di
deles karines bazes ir atominius 
ginklus Japonijoje ir Okinavos 
saloje. Ar čia tai ne duetas?” 
piktai kalbėjo kinų viceminis
teris. “Europoje, Viduriniuose, 
Rytuose, Viduržemio jūroje, In
dijos vandenyne, visur sovietų 
vadai galvoja, kad paskutinis 
žodis yra tik susitarime tarp 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos. 
Ar čia ne duetas ?”

SAN CLEMENTE. — Kores
pondentams kalbantis lėktuve 
su prezidento patarėju Kissinge. 
riu, šio 10 metų sūnus David pa
reiškė, kad prezidentas Nixonas 
į Pekiną važiuos kovo mėnesį. 
Tėvas Kissingeris tuoj vaiką nu
varė į kitą lėktuvo galą, o spau
dos sekretorius Ziegleris pareiš
kė, kad ta data yra klaidinga.

Wilsonas pabrėžė, kad reikia 
keisti šiaurinės Airijos konsti
tuciją. Jai projektą turėtų pa
ruošti Britanijos, Airijos ir 
Šiaurinės Airijos visų partijų 
atstovai. Tačiau pirmiausia tu
rėtų pasibaigti visas smurtas, 
žudymai, deginimai ir sprogdini
mai, kuriems tęsiantis negali 
būti jokios pažangos. Tie, kurie 
šiaurinėj Airijoj tęsia smurto 
veiksmus, turi būti sunaikinti 
arba priversti liautis, šioje Wil
sono kalbos vietoje iš parlamen
to salės išėjo airių katalikų iš
rinkta atstovu Bernadette Dev-

— “EI Universal”, dienraštis 
Venecueloje, lapkr. 3 d. laidoje 
paskelbė platų raštą, su ant
rašte: “Pasaulis smerkia Sovie
tų Sąjungą, šiais įvykdžius sker
dynes Budapešte”. Pasirašė 
Tarptautinio demokratijos gy
nybos Komiteto pirmininkas Fe
lix Martinez Suarez. Dienraštis 
pasisakė ir prieš Castro bei jo ry
šius su Sovietais. (E)

Toliau Chiao piktai pareiškė, 
kad nėra reikalo sovietų delega
tui mokinti Kinijos. Jūsų diri
gavimo lazdelė jau nebeveikia. 
Praėjo dienos, kada supergaly- 
bės dominavo pasauliui. Sovietų 
cituojamas Leninas pasakė irgi, 
kad apie žmogų reikia spręsti 
ne pagal jo žodžius, bet pagal 
jo darbus. Sovietų vyriausybė 
kalba apie socializmą, bet pati 
praktikuoja imperializmą, — 
pasakė Kinijos delegacijos va
das.

Jis toliau kritikavo sovietus 
už sutartį su Indija, kuri vyk
danti agresiją prieš Pakistaną. 
Kinija padės Pakistanui gintis, 
pareiškė Chiao.

Sovietų nusiginklavimo kon
ferencijos pasiūlymas buvo ati
dėtas neribotam laikui.

Kalifornijoj 
18 metų vyrukas, supykęs ant 
savo merginos, kad' ji pradėjo 
draugauti su kitu, nušovė ją, jos 
naują draugą ir abu jos tėvus. 
Po to įsimylėjęs jaunuolis pats 
nusišovė.

TALLAHASSEE. — Tom Jol
ley, kuris nenorėdamas tarnauti 
kariuomenėje, pabėgo į Kanadą, 
ten formaliai atsisakė JAV pi
lietybės ir paskui sugrįžo į Ame
riką, turės apleisti šią šalį iki 
vasario 7 d. Jei jis pats neišva
žiuos, imigracijos valdininkai jį 
ištrems.

NEW YORKAS 
didesnis šios žiemos sniegas pa
lietė New Yorko ir kitas Rytų 
pakraščio valstijas. Ketvirta
dienį daug kelių buvo užsikimšę 
dėl sniego.

Į Kinijos deegato neigiamą at
siliepimą sovietų ambasadorius 
Malikas atrėžė, kad Pekinas su 
Amerika ėmęs giedoti negaty
vizmo duetą. Kinijos vyriausy
bė išduodanti savo darbininkų 
klasę ir metanti šešėli ant taiką 
mylinčios Sovietų Sąjungos po
litikos.

Visa eilė delegatų Trečiajame 
Komitete pasisakė prieš bet ku
rio pobūdžio kolonializmą. Rei
kia pažymėti, kad Austrijos de
legatas Franz Pein Komitetui 
pasiūlė diskutuoti ne tik “ko
lojinių”, bet ir “svetimųjų 
/alien) valdymą. Apie svetimų
jų valdymą ar dominavimą pa
sisakė ir Irako delegatas Hisham 
Al-Shawi.

Atst. Derwinski dvi debatų 
dienas tris kartus atsakė sovie
tų ir kt. delegatams. Esą, so
vietai, atstovo žodžiais, nuolat 
keičia istorijos faktus. Jis pri
minė vieną politiką (Chruščio
vą), kurio pavardės jau nebė
ra ir sovietų istorijos vadovė
liuose. Derwinski pakartotinai 
pabrėžė, kad Baltijos valstybės 
prievarta buvo įjungtos į Sovie
tų Sąjungą. Nurodė ir Moloto- 
vo-Ribbentropo sutartį, ūkio su
kolektyvinimą, religijos perse
kiojimą, kraštų rusinimą. Jis pa
žymėjo: J. Tautos negali tokios 
sovietų politikos pateisinti.

Dviejų dienų kalbos, puolimai 
bei atsakai buvo svarbūs Lietu
vos ir visų Baltijos valstybių 
laisvės bylai. (E)

— Komjaunuolių skaičius Lat
vijoje siekia daugiau kaip 
200,000. ' (E)

— Kėdainiai 1972 metais švęs 
600 metų sukaktį. (E)

— Vilniuje šiuo metu yra: 
gatvių, skersgatvių ir prospek
tų: 211 km. asfaltuotų, 231 km. 
grįstų, 27 km., žvyruotų ir 193 
k. natūralaus grunto kelių.

Zenkevičius, save pristatęs 
“Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotoju”, senos plokš
telės stiliumi kartojo žinomus 
propagandinius, nuvalkiotus tei
ginius. Lietuva, girdi, buvo at
silikęs kraštas, net pusė gyven
tojų buvę beraščiai ir pan. So
vietams gi įžengus, (čia Zenke
vičius kartojo Safrončiuko ir ki
tų pasaką) buvęs laisvas Balti
jos kraštų įsijungimas į Sovietų 
Sąjungos tautų sąstatą. Jis kė
lė tariamą Lietuvos pažangą, ją 
lygino net su JAV ir pan. Saf
rončiuko ir Zenkevičiaus pyktis 
pirmiausia ryškėjo jų iškeltame 
klausime: “Kas įgaliojo JAV 
kalbėti Lietuvos, Latvijos ir Es- 
tijos vardu?” arba — “Kodėl ki- 
šatės į vienos valstybės vidaus 
reikalus ?” Sovietų nuomonei 
pritarė ukrainiečių, gudų, Če
koslovakijos delegatai.

Kiti delegatai, kaip Irako, svei 
kino Derwinskj iškėlus mažųjų 
kraštų teises. Arabas ir pa
klausė: “Kodėl garbingas JAV 
atstovas tokiu ryžtu negina Ba- 
lestinos pabėgėlių teisių?”
Priminė Molotovo-Ribbentropo 

sutarti v

Angeles miesto meras Sam Yorty 
paskelbė, kad ir jis, kaip demokratas, 
kandidatuoja į JAV prezidento vietą. 
Jis laikomas dešiniojo sparno demo
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BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje trys asmenys žuvo 
spręgdinimuose praėjusį savait
galį. Policija rado ginklų san
dėlį katalikų mokykloje.

imti 7 milijonus dolerių, nes 
teismas nutarė, kad apskritis 
tokia suma per daug paėmė mo
kesčių iš United States Steel 
korporacijos per praėjusius tre- 
jis metus. Pinigų tai apskričiai 
ir taip trūksta. Jų sugrąžinti ji 
negalės, todėl, greičiausia, to
kios sumos USS nedamokės mo
kesčių ateityje.

TAMPA. — Trys ginkluoti 
vyrai pagrobė keleivinį lėktuvą 
ir nuskraidino jį į Havaną, Ku
bą. Visi trys vyrai buvo poli
cijos gaudomi žmogžudžiai. Ku
bos policija juos tuoj suėmė Ha
vanos aerodrome.

LANCESTER

Labai sunkias pareigas gavo teisėjas 
George Boldt, prezidento paskirtas 
vadovauti Algy tarybai, kuri turi nu- 
sprąsti, kiek galima, kovojant su In

fliacija kelti algas. *

LONDONAS. — Sugrįžęs iš 
Rodezijos Britanijos užsienio 
reikalų ministeris Douglas-Home 
pristatė parlamentui savo pasi
tarimų su Rodezijos premjeru 
Smith rezultatus. Jis pripažino, 
kad pasiektas susitarimas nėra, 
ko Britanija iš Rodezijos pagei
dautų — sugrįžimo į demokra
tinį daugumos valdžios kelią. Ro- 
dezija šiek tiek nusileido ir pa
žadėjo padidinti savo parlamen
te juodųjų atstovų skaičių, paža
dėjo panaikinti kąi kurias diskri- 
minicijos -sritis., Tai jau esąs 
žingsnis į gerą pusę, kryptis, ku
ri atnešianti rasinę harmoniją 
Rodezijoje ir geresnį gyvenimą 
baltiems ir juodiems.

Britų opozicija piktai puolė 
ministerio pranešimą. Vienas 
atstovas, liberalas, pavadino šį 
susitarimą naujų Muenchenu. 
Tačiau ministeris Douglas-Home 
įrodinėjo, kad šitoks kelias yra 
geresnis už Rodezijos žengimą 
į. Pietų Afrikos, pavyzdžio apar
theids.

Rodezijoje premjeras Smith 
irgi aiškino savo gyventojams 
apie šį susitarimą, kuris turįs j County susirūpinusi, iš kur pa- 
Rodezijos nuolaidų Britanijai, 
tačiau baltieji neturį bijotis dėl 
savo ateities Rodezijoje. Bet 
koks politinis negrų Rodezijoje 
įteisinimas užtruks dar daug me-

Tarpininkai išvyko
JERUZALE. — Afrikos vals

tybių delegacija, kuri du kart 
jau lankėsi Egipte ir Izraelyje, 
išvyko namo. Delegacijai vado
vavo Senegalio prezidentas Sen- 
ghor ir Nigerijos prezidentas 
Gowan. Izraelis pažadėjo ap
svarstyti jų pasiūlymus ir duoti 
formalų atsakymą raštu.

Afrikos valstybių atstovai 
bandė rasti kelią netiesioginėms 
Izraelio-Arabų deryboms pradė
ti per JT tarpininką Jarringą.

Nepriklausomos Lietuvos Kariuomenės 53-jų metų ir jūrininko Simo Kudirkos ryžto laisvėn vie- 
nerių metų sukakties minėjimo šių metų lapkričio 21 dieną Jaunimo Centre Chicagoje dalyviai.

Foto Martyno Nagio
WASHINGTONAS. — Baltie

ji Rūmai paskelbė, kad preziden
tas Nixonas susitiks su Japoni
jos premjeru Šato sausio 6 ir 
7 d. San Clemente, Cal. Susiti
kime dalyvaus prezidento pata
rėjas Kissingeris, valst. sekr. 
Rogers ir iždo sekr. Connally. 
Prezidentas jau paskelbė apie 
pasimatymus su Prancūzijos 
prezidentu, Britanijos premjeru 
ir, manoma, greit paskelbs da
tą susitikimo su V. Vokietijos 
koncleriu Brandtu. Tuose pasi
matymuose bus aptarti Nixono 
kelionės į Kiniją ir Sovietų Są
jungą klausimai.

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partija dar turi nemažai 
skolų iš praėjusių rinkimų. Iš
kilus visai eilei kandidatų į pre
zidento vietą ateinančiuose rin
kimuose, lėšos buvo išskaidytos 
ir .aukos į partijos-centrą plau
kia labai pamažu. Kongresas 
dar svarsto įstatymą, kuris iš 
kiekvieno mokesčių mokėtojo 
paimtų po 1 dol. mokėtojo pasi
rinktai partijai. Tačiau ir įsta
tymo priėmimas nepalengvintų 
demokratų padėties. Amerikos 
Telefono ir telegrafo bendrovė 
įspėjo demokratų partiją, kad 
negavusi skolos ■— pusantro 
milijono dolerių, ji nepatarnaus 
demokratų konvencijai ateinan
čiuose rinkimuose. Konvencija 
turės apsieiti be telefonų.

GARY. — Indianos Lake

Sovietai — klasikinio - 
imperializmo kraštas ’-i i -v

J. Tautų Trečiajame Komite
te svarstymai dėl laisvo apsi
sprendimo teisės buvo pradėti 
Sovietų Sąjungos ir Mali atsto
vų pareiškimais. Sovietų dele
gatas V. S. Safrončiuk piktai 
puolė ne tik JAV, bet ir D. Bri
taniją, Portugaliją, Nato sąran
gos kraštus, Izraelį ir kitus.

JAV atst. E. J. Derwinski, pa
brėžęs, kad Baltijos valstybės 
buvo okupuotos ir kad JAV bei 
kiti kraštai ligšiol nepripažįs
ta tų kraštų užėmimo, dar pri
minęs 'ir" tūkstančių Balti j os 
kraštų gyventojų išvežimus i Si
birą, teigė, kad laisvas tautų ap
sisprendimas nepastebimas ne 
tik Baltijos valstybėse, bet ir 
Rytų Vokietijoje. Jis pažymėjo, 
kad tik 1971 metais 4,400 R. Vo
kietijos piliečių, plaukdami į Da
niją ar nugalėdami “gėdos sie
nos” sustiprinimus, pasitraukė 
į laisvuosius Vakarus.

Derwinski pabrėžė: “Sovietų 
Sąjunga vykdo klasikinio pobū
džio imperializmą”, pridūręs, 
jog ūkinė plėtra Sovietų Sąjun
goje sulėtėjusi ir kad tame 
krašte esama, be pabaltiečių, ir 
kitų tautų, negalinčių pasinau
doti laisvo apsisprendimo teise.

Visi Derwinskio teiginiai pri
bloškė sovietų delegatus. Jie to
kių pareiškimų nesitikėjo. To
dėl jų vienintelis atsakas buvo: 
amerikietis iškreipęs istorijos 
faktus, jis suklastojęs tikrovę 
jis neturįs teisės kalbėti Balti
jos kraštų vardu...
Vyt. Zenkevičius kartojo senos 

plokštelės teiginius
Lapkričio 16 diena buvo bū

dinga sovietų delegato, lietuvių 
tautybės, Vytauto Zenkevičiaus 
atsikirtimu Derwinskiui. Pana- 
čiai Safrončiukui, Zenkevičius, 
gavęs teisę atsakyti amerikie
čiui, taip pat puolė Baltijos poli-

Eltos jau minėta, kad JAV Kongreso Atst. Rūmų-nario Edward 
J. Derwinskio (Illinois) lapkričio 15 d. kalba J. Tadių 26-jo pil
naties susirinkimo Trečiajame Komitete (socialiniams, humani
tariniams ir kultūros reikalams) sukėlė nepaprastą Sovietų Są
jungos. delegatų nepasitenkinimą bei pykti. Iš tikrųjų, dvi die
nas, lapkričio 15 ir 16, vyko aštrūs pasisakymai, ginčai tarp JAV 
ir sovietų delagatų. Baltijos valstybių vardas dvi dienas buvo 
paminėtas nemažiau kaip 20 kartų. Tai buvo reikšminga, turint 
galvoje, kad Baltijos valstybėms netekus nepriklausomybės, net 
per 80 kraštų virto J. Tautų nariais ir dabar džiaugiasi savo 
laisve. Priminimas apie Baltijos valstybės tiems kraštams buvo 
svarbi pamoka.

Ypatingai griežtas pasisakymas
už laisvę Baltijos kraštams
Lapkričio 15 ir 16 dienos buvo 

svarbios dar ir kitu, požiūriu: 
Atst. Derwinski ne tik griežtai 
pareikalavo laisvės Baltijos vals
tybėms, bet ir suteikė atkirčius 
sovietų delegatams, teigusiems, 
jog JAV delegatas, esą, suklas
tojęs istorinę tikrovę. Derwins
ki ryžtingai ir kantriai atsakė 
į tuščius Sovietų Sąjungos de
legatų V. S. Safrončiuko ir Vyt. 
Zenkevičiaus teiginius apie Bal
tijos valstybių tariamą laisvę ir 
tariamą, sovietiniu laikmečiu; 
pasiektą pažangą. Sovietų at
stovai, susidūrę su griežtais 
JAV delegato teiginiais, tegalė
jo nusiskųsti, kad jie, girdi, ste- 
bį pačias sunkiausias šaltojo ka
ro akimirkas...

gavo premijas
Sovietų Sąjungos kom. par

tijos Centro Komitetas ir Mi
nistrų Taryba paskelbė 1971 
metų valstybinėmis premijomis 
mokslo ir technikos srity apdo
vanotų sąrašą. “Tiesoje” jis pa
skelbtas lapkr. 7 d. Trys lietu
viai gavo premijas architektū
ros srity: Ramūnas Kamaitis, 
Virginijus Kęstutis Šimkus ir 
Juozas Bronislavas Staniulis. 
Pirmąją gavo ir Ukmergėje 
dirbąs A. Koverovas. Lietuviai 
negavo premijų mokslo ar lite
ratūros srityse. (E)

Britų opozicijos 
planas Š. Airijai

LONDONAS. — Britų parla
mente opozicijos vadas Harold 
Wilson pasakė kalbą, kuriai pri
tarė valdžios ministerial, bet ku
ri susilaukė kritikos pačioje WiL 
sono partijoje. Wilsonas kalbė
jo apie šiaurinę Airiją, kur jis 
lankėsi ir tarėsi su abiejų pusių 
atstovais: su protestantais ir su 
katalikais.

Didėja pritarimas 
prezidento darbams

WASHINGTONAS. — Viešei 
sios opinijos tirimo institutas 
Gallup paskelbė savo paskuti
nio apklausinėjimo rezultatus ir 
sako, kad amerikiečių net 50% 
gerai vertina prezidento Nixono 
darbą Baltuose Rūmuose, 37% 
nepritaria ir 13% patys neži
no kaip galvoti.

Įdomu, kad Gallupo atradi
mais, net 63% darbo unijų narių 
ar jų šeimų pasakė, jog prezi
dento Nixono nemandagus pri
ėmimas Bal Harbour įvykusia
me darbo unijų vadų suvažia
vime buvo nepateisinamas. Dar
bo žmonių ir unijų narių tarpe 
prezidento Nixono veiksmams 
pritaria 43%.

“KALBATE APIE t SOCIAUZM
ESAT IMPERIALISTAI”, SAKO KINAS
NEW YORKAS. — Jungtinėse Tautose praėjusią savaitę įvyko 

įdomus ginčas tirp dviejų didžiųjų komunistinių valstybių: Sov. 
Sąjungos ir Kinijos. Sovietų Sąjunga pasiūlė šaukti pasaulinę nu
siginklavimo konferenc’ją. ‘Toks reikalas plaukiąs iš taikingos 
leninistinės sovietų politikos. Amerikos delegatas nurodė, kad 
tokia viso pasaulio konferencija neduos rezultatų, bet tik gaišins 
laiką. Amerika siūlė nusiginklavimo klausimus spręsti atskirų 
valstybių derybomis. Kinijos delegatas sovietų pasiūlymą irgi 
pavadino neaiškiu ir nepraktišku. Tokia konferencija būtų tik 
dar vienas didžiųjų valstybių bandymas “apstatyti” pasaulį.

VISI PASIRAŠYKIME PETICIJĄ
Amerikos Lietuvių Taryba prašo kiekvieną lietuvį pasirašyti 

protesto peticiją ir padėti rinkti peticijai parašus iš lietuvių 
draugų.

Peticija jau paruošta ir eina per žmones, šią peticiją Ame
rikos Lietuvių Taryba yra pasiryžusi įteikti JAV prezidentui 
Richard M. Nixonui ir Jungtinėms Tautoms. Norime surinkti 
bent 100,000 parašų arba daugiau.

Pasirašydami šią peticiją ir rinkdami parašus, mes vieningai 
pademonstruosime savo protestą dėl Lietuvos okupacijos, dėl 
religinių persekiojimų Lietuvoje, dėl lietuviams laisvo apsipren- 
dimo teisės paneigimo ir dėl brutalaus Simo Kudirkos laikymo 
kalėjime. » . ,

Tad visi vieningai ir skubiai rinkime parašus!
Visais klausimais kreipkitės į Altos centrą telefonu 778-6901 

arba rašykite tokiu adresu: 2606 West 63rd Street, Chicago, 
Illinois 60629. Amerikos lietuvių Taryba
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SU DAINA Į LAISVĘ IŠĖJUSIEMS
Kai iš Rytų antrą kartą grį- je. Ir vakaro glūdumoje, su-

žo raudonasis siaubas i mūsų sėdę ėmėme tyliai niuniuoti 
ramų ir taiką mylintį kraštą dainelę... Tėviškėlę brangią 
— Lietuvą, grasindamas mū- Vis regiu sapne... švelnų gar
są tautos ir žmonių asmens są nusinešė vėjelis...
laisvei, visais kebais į Yaka- ’ h* tremties kelionėje, kur
rus bėgo tūkstančiai lietuvių. 
Bėgo inteligentija, bėgo ūki
ninkai ir darbininkai, bėgo po 
gyvenimo našta sulinkę sene
liai, jauni žmonės ir motinos 
ant rankų nešdamos kūdikius.

Bėgome į nežinią, bėgome j 
tremtį, bėgome, kad galėtu-

tik lietuvių būrelis susiburda
vo, žiūrėk, suskamba lietuviš
ka daina. Vadinas daina mus 
guodė, per tremtį lydėjo. Ji 
(lydėjo mus ir i laisvąjį pasau
ly. Lygiai graži lietuviška dai
na į laisvės kovas lydėjo mūsų 

‘pirmuosius savanorius, karius
mėm apsaugoti savo gyvybę ir 
kad, išlikę gyvi, galėtume 
liudyti laisvajam pasauliui 
apie savos tėvynės didžiąją 
tragediją, apie okupantų žiau
rumus. ' i? *

ir partizanus.
O kai susibūrėme į taip va

dinamas tremtinių stovyklas, 
lietuviškoji daina suskambėjo 
daug garsiau, daug gražiau.

Ir po dvidešimt penkerių

Dainavos ansamblio choristės pačiame darbo įkarštyje, besiruošiant ''Sidabrinei dienai". Deši
nėje ansamblio dirigentas muzikas Petras Armėnas.

V. Noreikos nuotrauka

Vieni iš tėvynės išsinešėme 
kuklų ryšulėlį būtinų reikme
nų, kiti tik gimtosios žemės 
saują, treti — meilę lietuvis 
kajai kultūrai, o jų tarpe ir 
meile lietuviškai dainai.

Ir kaip buvo griaudus anas 
vakaras, kada jau buvome 
kiek nutolę nuo gimtųjų namų 
ir atsidūrę Vokietijoje ir pi 
dienos kelionės mūsų grupė 
nakties poilsiui sustojome ma
žame miškelyje, prie tyliai 
šnarančio upelio. Pirmoji be
namių naktis svetimoje žemė-

metų štai mintimis nuklysta
me į anas, nevilties dienas, į 
didžiąją Hanau lietuvių sto
vyklą, kurioje buvo stisitelkę 
keletas tūkstančių lietuvių.
į Ir šiandien girdžiu, kai ten 
pradėjo skambėti lietuviško
ji daina.

Matau dar iš atminties ne- 
išnykusius veidus Vlado Ado
mavičiaus, Stefanijos Radze
vičiūtės, Juozo žemaičio, Bro
niaus Jonušo, Stepo Sodeikos, 
kurie stovėjo prie Hanau Įsi
kūrusio ir vešliai išaugusio

Dainavos ansamblio vairo, ei
dami dirigentų pareigas.

Matau nuolatos beskuban
čius per didžiuosius stovyklos 
rajonus į repeticijas choristus, 
matau Kazį Selioką, Albiną 
Dzirvoną, Ireną Borisienę, 
Petrą Imbrasą, Gertrūdą Lum- 
bienę, Joną Kelečių — pirmuo
sius Dainavos pradininkus, 
valdybos žmones, kurie an
samblį vedė gražiu ir tvirtu

veiklos keliu. O kas nepažino
jo Edvardo Daniliūno, Alekso 
Smilgos, Mečislovo Krasausko, 
Stasio Gasiūno, Jono Juodzevi- 
čiaus, Juozo Žilionio, Viktoro 
Malinausko, Stasio Lukoševi
čiaus, Alberto Stoškaus, Jono 
Tamuliūno, Jono Rimkūno, 
Vytauto Rukuižos ir daugelio 
kitų, kurie ne tik patys akty
viai ansamblyje dainavo, bet 
dirbo valdvbose, eidami įvai
rias pareigas. O jų tomis die-
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Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $1(7.00, minkštais S8.(X). Išleido Amerikos Lietuvių Iston- 

r jos Dra^^įja.
Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios,. Įsteigti laikraščiai, kūnų viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 

f kai ir kt
Norintieji šią knygą įsigytu prašomi parašyti čekj arba Money 

Orderį
AMERIKOS LlETŪSfiŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

vardu ir pasiųsti:
1739 So. HALSTB© ST., CHICAGO, FLU 60603.

>- _ • - -

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Lietuviu draugas išlydėtas amžinybėn

KNYGOS/ANGLŲ KALBA.
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. čikagietės Įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE^ DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Kristi i on as Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

D r. 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 progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 

1 Kamuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL
Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 

Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiautos ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 

1 besikeičiSnį komunizmą. 158 psL kaipa 3 dol.
Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap

rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 
į rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- 
i minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi - apie sunkią pavergto lietu

vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausienis garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl, kietais viršeliais, kai- 
nuo  j a 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
idžiant 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 

paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesi keičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL, Š4.00.

dKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 

I Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo h ką jai žmonės pasakė. 95 psl., SI,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės j Lietu
vą įspūdžiai. Ibusiruota foto nuotraukomis. 331 psL S3.00.

Of KuraifH, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽIMI UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. MkhMh, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 194454 m. 49 
psL, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

I 52 psL $1.00.
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 6060g 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.
. . t f *
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1971 m. spalio 23 d. po ilgos 
ir kankinančios ligos mirė čekas 
Herbertas Martin, daugiau kaip 
dešimt metų išgyvenęs Hot 
Springs.

Velionis gimė 1895 m. rugpjū
čio 9 d. Austro-Vengrijos im
perijoje ir išaugo muzika ir dai
nomis skambančioje Vienoje. Di
dingi Alpių kalnai išaugino ja
me išdidumą ir nepalaužiamą va
lią, o kalnų atšlaičių rododendro
nai ir edelveisai — švelnią ir 
visus užjaučiančią sielą. Jo gy
venimo kelias labai panašus Į 
mūsų vingiuotus, vedančius Į 
laisvę, takus. . ,

Prasidėjus I pasauliniam ka
rui, Herbertas, kaip karininkas, 
buvo mobilizuotas Į Austro-Ven
grijos armiją. Pirmuose mū
šiuose pateko rusų nelaisvėn ir 
visą karo metą nešė sunkią be
laisvio naštą.

1918 m. jis gyveno Jekaterin
burge ir pergyveno rusų caro 
šeimos žiaurų išžudymą. Ten 
buvo sunaikinta: caras Mikalo
jus, jo žmona, sūnus ir keturios 
dukros. Martin netikėjo jo
kioms spekuliacijoms, kad kas 
nors iš caro šeimos būtu išlikęs 
gyvas, nes jis šnekėjosi su tos 
egzekucijos liudininkais. Bau
giai kruvina buvo Rusijos komu
nizmo pradžia, kruvinas bus ir 
to komunizmo galas.

Degant Rusijoje civiliniam 
karui, velionis išvyko Į Sibirą ir 
įstojo i čekų organizuojamus ka
rinius dalinius, čekų kariški da
liniai per Japoniją skubėjo be
sikeliančiai savo tėvynei pagal
bon.

Čekoslovakijai atgavus ne
priklausomybę, Herbertas buvo 
paskirtas Prahos žandarmerijos 
viršininku. Įsigalėjus Čekoslo
vakijoje komunistiniam režimui, 
jam buvo pasiūlyta dirbti sau
gume ir prievartauti savus žmo
nes. Velionis pasiūlymą atmetė 
ir už tai buvo suimtas, kalėjime 
žiauriai tardomas ir vėliau užda
rytas į koncentracijos stovyklą. 
Iš ten jis laimingai pabėgo į Va
karų Vokietiją ir atsirado D. P. 
stovykloje., čia jis susipažino 
su lietuviais pabėgėliais, susi
bičiuliavo ir juos pamėgo. Besi
kalbant jis dažnai primindavo, 
kad lietuviai kultūringi, Lietu
va turi didingą valstybinę pra
eitį ir seniausią istoriją.

1950 m. Martin atvyko į JAV. 
Čia susipažino su mokyt. Brone 
Taujenyte ir sukūrė šeimą.

1961 m. Martinai Hot Spring- 
se nusipirko didelius užeigos na
mus Southern Hotel Apts, čia 
velionis sėkmingai vertėsi šiuo 
bizniu. Visada jį matydavai be- 
triūsinėjantį apie savo užeigą

ir puošiantį aplinką, kad būtų 
miela svečiii’akims ir jie čia ga
lėtų ramiai pailsėti. Martinai sa
vo patalpas mielai užleisdavo 
lietuviškiems reikalams — posė
džiams, susirinkimams, minėji
mams.

Velionis ligos spaudžiamas la
bai sunkiai kentėjo, bet niekam, 
net ir žmonai, nesiskundė, nesi- 
šaukė gydytojo ir atsisakė vyk
ti ligoninėn. 'Jis jau žinojo, kas 
jo laukia ir iki paskutinio ato
dūsio norėjo likti savo namuose. 
Tik jau visai "nusilpusį žmona iš
vežė i ligoninę, kurioje po kelių 
valandų mirė.

Visą laiką dar tikėjosi Apvaiz
dos lemtimi ir nesiryžo sudary 
ti testamentą. Tik spalio 18 d. 
sutiko padiktuoti paskutinę sa
vo. valią, bet su sąlyga, kad tes
tamentą surašytų, ir liudininkais 
būtų, tik lietuviai — J. Bružas 
ir K. Rūkas.

Savo turtą velionis paliko iki 
gyvos, galvos žmonai Bronei, o 
jai mirus Nepriklausomos 
Lietuvos universiteto bibliotekai, 
pabrėždamas, kad ne Tarybinei 
Lietuvai, žmona dar norėjo pri
kalbėti, kad kiek skirtų sesers 
vaikams, gyvenantiems Čekijo
je, bet jis griėžtai atsakė: “Su- 
komunistėjusiems giminaičiams 
aš nieko nepaliksiu, bet jei jau tu 
taip nori, tai jiems galiu paskir
ti vieną dolerį.

Velionis buvo pašarvotas 
Gross Mortuary Chapel ir buvo 
skaitlingai lietuvių lankomas. 
Vien tik mūsų kolonijos lietuviai 
už jo sielą užprašė 22 mišias. 
Spalio 26 d. aštuoniolikos maši
nų vilkstinė Herberto palaikus 
palydėjo j Hot Springs R. K. Kal
varijos kapines. Paskutinį kar
tą jo siela klausėsi “Angelas Die
vo’’ lietuviškų akordų. Gražiai 
ir pagarbiai palaidotas, be kab
liais apkabinėtų trokų ir visų 
akivaizdoje. Lietuviai moka sa
vo draugus pagerbti ir nelaimei 
ištikus užjausti.

Ilgas ir varganas buvo jo gy
venimo kelias: nuo Alpių iki 
Valley kalnų papėdės. Čia jis at
sigulė amžinam poilsiui gale V. 
Rimkevičienėš kojų. Dabar Kal
varijos kapinėse ilsisi trys ko
munizmo aukos, išguitos iš tė
vynės — Aleksas Jučas, Valen
tina Rimkevičienė ir Herbertas 
Martin. . '

Tebūna Jieras ramybė taip to
li atklydusiems nuo savo gim
tųjų namų. K. ūkana

■NAUJIENOS* KIEKVIENODARBO ŽMOGAUS
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i “Dainavai.f išaugusi i skait
lingą, gerą ansamblį, tremties 
kelionėje išdainavo daug, daug 
dainelių, daiiiužėlių. Ji guodė 
benamius savoje stovykloje, 
ji reprezentavo lietuvius vo
kiečių ir amerikiečių tarpe. Ji 
dainavo JAV senatoriams, kon 
gresmanams, karo vadams rr 
eiliniams kariams. Dainavos 
aidas sklido Vakarų Vokietijos 
įvairiose vietovėse.

Pagaliau emigracija sukrėtė 
Dainavą. Ryžtingoji Albino 
Dzirvono ir kitų dėka daugu
ma Dainavos ansamblio narių 
turėjo galimybę susirinkti Chi- 
cagoje ir čia iš naujo pradėti 
savo veiklą.

Ir ilgus metus Dainava dai
nuoja Chicagoje, gieda šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijoje. 
O kiek kartu šis vienetas išėjo

nomis ir metais tikrai buvo 
daug. Tegul jie atleis, kad ne
turėjau galimybės tų mielų 
žmonių visų prisiminti šiame 
trumpame repęrtažėlyje.

“Dainava“ gimusi 1945 me
tų vasarą, tą gražų vardą gavo 
sekančių metų birželio mėn. 
29 d.

nąVos gražiosios sukakties iš
vakarėse. Dainava ■ mini savo 
veiklos Sidabrinę sukaktį. Su
kaktis tuo prasmingesnė, kad 
ją vainikuoja “Dainavos” an
samblio patys gražiausi darbų 
žiedai. “Dainava’* attiko dide
lį dainos puoselėjimo darbą, 
ji buvo ir lietuviškosios min
ties žadintoja išeivijoje savu 
daina. Su pasididžiavimu su
tinkame sukaktį, kurią “Dai
nava” atžymės gražia, lietu
viška operete Anatolijaus Kai
rio libretas ir komp. Broniaus 
Budriūno muzika, )šių melų 
gruodžio mėn. 11 ir 12 d. d.

(Marijos aukšL mokykloje. Pati 
operetė, kaip teigia dabartinis 
ansamblio maestro Petras Ar
mėnas, atskleis šių dienų žmo
gų, intrigas, sėkmes ir nesėk
mes. Muzikiniu požiūriu tai 
tikrai geras kūrinys.

į lietuvišką sceną, minint tau
tos šventes, religinius koncer
tus. Nesiimu statistikos. Tai 
padarys apžvalgininkas — 
kronikininkas, rašydamas šio 
darbštaus, aukšto meninio ly
gio pasiekusio ansamblio isto
riją- ''

šiandien mes stovime Dai-

Tad Dainavai — jos na
riams dainaviečiams, su dai
na išėjusiems į laisvę, linkėti
na šią sukakti sėkmingai at
švęsti, gi lietuviškoji visuome
nė parodys ansamblio šventei 
reikiamą dėmesį ir padėką, da 
lyvaudama operetės “Sidab
rinė diena’’ spektakliuose.

Dainavos ansamblio dirigentas muz. Petras Armėnas (kairėįe> aptaria su "Sidabrines dienos" 
autorium rašytoju Anatolijum Kairiu operetės pastatymo detales.

V. Noreikos nuotrauka

Aunt Sarah,
* ♦

I love you.

Remember my 10th birthday, when 
you gave me that funny piece of green 
paper and everybody made such a 
fuss over it. (Except me.) Frankly, it 
was a pretty disappointing present 
foe a kid. I couldn’t eat it, couldn’t 
play with it, couldn’t wear it—and 
Mom took it away from me practi
cally the minute I got it.

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

At least, I never had to guess what 
I was gcxng to get from good old reli
able Aunt Sarah.

And what I got was good old reli- 
•He US. Savings Bonds. -

What I didn’t realize then was that 
you gave me a gjft 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, Fm 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.. .
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BAŽNYTIN
Maištas prieš Viduramžius
Pagarsėjęs Šveicarų teologas, 

Tubingeno universiteto Vokie
tijoje dogmatinės ir ekumeninės 
teologijos profesorius, Hens 
Kung, kurs yra Vatikano (buvu
sios “šventos inkvizicijos) in- 
vestiguojamas dėl savo pernai 
išleistos knygos “Infallible? An 
Inquiry”, šiuo metu važinėja su 
paskaitomis JAV-bėse ir šiomis 
dienomis vieną tokią paskaitą tu
rėjo Rosary kolegijoje Chicago- 
j.e. Savo paskaitoje jis daugiau
siai lietė kunigų celibato įsta
tymą, įrodydama, kad tai yra 
grynai viduramžių įvedimas nie
ku neparemtas. Jis taip pat pa
reiškė, kad nėra jokio biblijos 
pagrindo, kuriuo popiežiai galėtų 
leisti įsakus, vadinamus neklai
dingais. Jis pats sakėsi kovosiąs 
prieš bet kokias Vatikano pa
stangas jį ekskomunikuoti ar 
pašalinti iš kunigu. Kun. Kung 
be to siūlė, kad vyskupai ateity
je būtų renkami kunigų ir pa
sauliečių, taip pat kad būtų įves
ta nauja procedūra popiežiams 
rinkti.

-Čikagos kunigų reikalavimai

Chicagos kunigų sąjunga (aso
ciacija) paskutiniame savo susi
rinkime priėmė planą, kad Chi
cagos arkidiocezijos vyskupai 
būtų renkami pasauliečių, kunigų 
ir brolių bei seserų vienuolių. Pa
grindines tokio plano mintis jau 
yra pasiūlęs arkidiocezijos kuni
gų senatas. Iki šiol veikiančiomis
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APLANKYS KASDIENA...
» £ Visuomenei *r Pas^ram asmeniui “Naujienos” 
Imi dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...

JflUEL Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 
prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė- 
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos”, padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
ma nežiūrint nuotoliu ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi- 
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $22.00. Prašau < siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

VARDAS, PAVARDĖ ................................... ....................... ............

NR. IR GATVĖ ..... — ............ .......................... ................................. .

MIESTAS.... .................. .. VALST................... ................

ZIP CODE.......... ..

Siuntėjo Pavardė, Vardas ...........  -.............................. ................

Adresas: —  —— ............... ............. ............ ............. —.............

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽŲ
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 G Y V ENTMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
V,-..,    ..........Jin—wnn^r-— ——— ■ ■ ■.........................

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

ĖS ŽINIOS
vyskupams rinkti procedūromis, 
kandidatus nominuoja ir kontro
liuoja patys vieni vyskupai.

Ta pati Chicagos kunigų są
junga (ACP) 82 balsais prieš 26 
nubalsavo pakeisti savo konsti
tuciją, taip, kad į sąjungą bū
tų priimami ir vedę kunigai.

Arkidiocezijos laikraštis “The 
New World” patenkintai paste
bi, kad ACP (Chicagos kunigų 
sąjunga) smarkiai sumažėjusi 
— iš virš tūkstančio belikę ma
žiau kaip 500 narių. Chicago 
Tribune žiniomis prieš 5 metus 
įsisteigusi ši organizacija turė
jusi 1,100 narių, šiandien betu
rinti 460. Tribunes religinis re
daktorius Philbrick tokio suma
žėjimo priežastimi skaito apati
ją ir deperaciją, nes ACP įsiti
kinusi, kad jų bažnyčios sistema 
yra perdaug sustingusi ir ne
lanksti, kad galėtų būti modifi
kuota, bet kokiais kunigų są
jungos veiksmais.

Pasauliečiai prieš vyskupus
Amerikos nacionalinė Romos 

katalikų pasauliečių organizaci
ja (N. A. L.), turinti 12,000 na
rių, pareiškė, kad ji priešinsis 
bet _ kokioms vyskupų pastan
goms prašyti federalinių mokes
čių pašalpos katalikiškoms mo
kykloms paremti. Organizacija 
kovosianti teismuose prieš ka
talikiškų diocezijų paliuosavimą 
nuo mokesčių (tax exempt sta
tus).

N.A.L. nuomone visos katali-

Muzikas ANTANAS SMETONA,
buvusio Lietuvos prezidento vaikaitis, dėsto John Carrol universitete. Jis 
pareiškė: "Turėdamas John Carroll Universiteto Vadovybės pritarimą, prieš 
kurį laiką suorganizavau aukštuosius fortepijono kursus universiteto ribose. 
Ty kursu tikslas — padėti jau pažengusiems pianistams pasiekti didesnio 
tobulumo kūrinio interpretacijoje ir skambinimo technikoje. Lygia greta, 
tie kursai taikomi ir dar tebesimokančiam jaunimui, tikslu jį supažindinti 
su aukštais fortepijono specialybės reikalavimais. Galiausiai, tie kursai ski
riami ir tai muzikinės visuomenės daliai, kuri, nesiekdama pianisto karjeros, 
nori geriau susipažinti su fortepijono muzikos esme".

Sekantis aukštyju fortepijono kuršy susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 3 d.z 8 vai. vakaro John Carrol Universiteto Kulas Auditorijoje. 
Programoje: 24 Chopino preliudai. Bilieto kaina $3.00. Bilietus galima už
sisakyti iš anksto University College, John Carroll University. (Pr).

kiškų parapijinių mokyklų siste
mos bėdos kilusios dėl to, kad 
kontributoriai (šelpėjai) nete
kę pasitikėjimo tų mokyklų ver
tingumu. Pasitikėjimo stoka 
esanti priežastis dėlko katalikiš
kos mokyklos pasidarė reikalin
gos pilnos mokesčių paramos, o 
tam N. A. L. griežtai pasipriešin
sianti.

Katalikai esą reikalingi 
tautinių mažumų vyskupų 
Villa Scalabrini seneliu namų 

Melrose Parke administratorius 
kun. Paul Asciolla rašo, kad juo
dųjų katalikų kunigų ir pasaulie
čių reikalavimą plėsti bažnyčio
je pliuralizmą, įtraukiant į va
dovybės pozicijas daugiau juo
dųjų lyderių pradeda pasekti ir 
kitos rasinės bei etninės mažu
mos. Paskutiniais metais ir is
paniškai kalbantieji kelią tokius 
pat reikalavimus, kaip juos kėlė 
imigrantai iš Italijos, Lenkijos, 
Vokietijos, Prancūzijos ir Uk
rainos, bet šių pastarųjų (ispa- 
•niškai kalbančiųjų) reikaJfcvi- 
mai esą tokie, kad Amerikos vys
kupai verčiau tegul rimtai pra
dedą svarstyti kandidatus į 
aukštas bažnyčios vietas arba 
galį susilaukti skizmos.

Ne pripuolamas dalykas, kad 
aukštosios vietos hierarchijoje 
yra užpildomos vienos etninės 
grupės (suprask, airių) nariais 
ir kad didžiausioji vyskupų dau
guma tebetęsia feodalinę siste
mą ir paveldėjimą. Amerikos 
katalikų hierarchija esanti sun
kiai perkrauta “airiškais vysku
pais”. Autorius kun. Asciolla 
perspėja, kokių jau rezultatų is
torijos-bėgyje turėjo institucinė 
bažnyčia dėl savo nejautrumo 
ir nerangumo daryti drastiškus 
pakitimus savo eilėse: Senkata- 
likių bažnyčia, Lenkų tautinė 
katalikų bažnyčia, Armėnų tau

tinę bažnyčia, daugelio ukrainie
čių katalikų perėjimas Į rusų or
todoksų bažnyčią, bandymai įs
teigti italų-amerikiečių “diece
zijas” New Yorko, New Jersey 
ir Pensilvanijos valstijose 1880 
metų pabaigoje, ir dar visa eilė 
panašių nusivylimo ir nutolimo 
veiksmų netolimoje praeityje. 
Autorius būtų galėjęs čia sumi
nėti ir lietuvių katalikų pastan
gas tais pat laikais atsipalaiduo
ti nuo italų ir airių dominacijos 
ir- susikurti savo tautinę lietuvių 
katalikų bažnyčią.

Suskaičiavęs, kiek savo vys
kupų turi ar neturi Amerikos 
tautinės mažumos, kun. Asciolla 
stebisi, kad Chicagos arkidioce- 
zijoje, kur tiek daug italų, nesą 
nei vieno italo vyskupo, žmonės 
tad jo klausiv, “kam jums rei

kalingas italas vyskupas, argi 
ir pats popiežius nėra italas?”

žydai prieš savo rabinus

Chicagos rabinų taryba tre
čius metus iš eilės paskelbė pa
reiškimą, draudžiantį žydų vai
kams dalyvauti Kalėdų šventė
se. Kalėdos “yra svarbi religi
nė šventė, kurią krikščionys 
švenčia kaip savo išganytojo gi
mimo dieną, sakoma pareiški
me. “Pasakoti mūsų krikščio
niškiems draugams, kad Kalėdos 
yra kas nors kita, būtų perdaug 
nemandagu. Kalėdos nėra tas 
pats kas yra Padėkos diena, Ket
virtoji liepos ar kita kuri Ame
rikos tautinė šventė”.

Norėdami išeiti lygiomis ra- 
rabinai pareiškė nenorį nė kad 
žydų Hanukkah šventė būtų 
švenčiama mokyklose.

Dari d Polish, Beth Emet si
nagogos rabinas Evanstone, UI., 
ir Amerikos rabinų centr. kon
ferencijos pirmininkas, kalbėda
mas Amerikos hebrajų kongre
gacijų unijos 51 metiniame susi
rinkime išbarė ortodoksus sionis
tus dėl jų “tiraniškos” Izraelio 
kontrolės ir pareikalavo valsty
bės atskyrimo nuo religijos. 
“Valstybė (Izraelis) negali būti 
paversta policininku ir prievar
ta žmones versti pildyti ortodok
sų religinius nuostatus”, pareiš
kė rob. Polish, Reformatai žydai 
esą nebeturi kantrybės toliau 
būti ortodoksų klasės laikomi 
antros klasės žydais, ypač kada 
jie atsisako emigruoti į Izraelį 
ir nori pasilikti Amerikoje ar ki
toje kurioje šalyje.

“Benk art y diena” Izraelyje

Chicago Tribune praneša iš

Žinios iš Tauragės
Tragiška automobilio- nelaimė

šeštadieni, 1971 m. lapkričio 
į6 dieną, grįždama iš Tilžės (“So- 
ivietsko”) su mašina, jauno, ne
prityrusio šoferio vairuojama, 

'žuvo per avariją, atsitrenkus 
automobiliui į medį, Zofija (io<i- 
liauskaitė - Gabdankienė - Pet- 
rėnienė. Jos dukteriai Emilijai, 

į važiavusiai kartu su ja, sužeidė 
galvą, sudraskė odą ir ją chirur- 

įgas susiuvo. Pirmadienį Emili
ja Gedvilienė gulėjo ligoninėje 

! dar be sąmonės. Ji turėjo tris 
I vaikučius. Vyriausiai jos duk- 
irai tik 12 metų.

■ Automobilis buvo melioraci- 
Įjos statybos valdybos,.kurį bu- 
j vo pasiprašęs tos įstaigos pir- 
[mininko buhalteris Motiekaitis. 
■šoferiu jis pasiėmė savo sūnų 
Jauną vaikiną. Tas mokėjo vai- 
I ruoti, bet neturėjo praktikos 
j prasilenkti su kitomis mašino- 
1 mis. Motiekaičiui per avariją 
I trūko nugaros kaulas, o jo sū
nui — šoferiui, kuris ta mašina 
vairavo, tik nosį prabrėžė per

Tel A vi v, Izraelyje, kad ten anti- 
klerikalai kovai prieš religinę 

i prievartą paskelbė lapkričio 9 
dieną “Benkartų diena” (Bast- 

■ ard Day). Tai dienai toks “ti
tulas” parinktas pagerbti tiems 
žydams, kurie yra gimę pavai
nikiais ir dėlto neturi teisės Iz
raelyje apsivesti, kadangi ra- 
binatas savo rankose turi vedy
bų monopolį, o kadangi biblija 
sako, jog povainikiu gimęs yra 
mamzerim (“berikartas”) dėl
to toks nėra skaitomas žydu ir 
Izraelyje neturi teisių net apsi
vesti, nes ir tokių “benkartų 
vaikai yra skaitomi “benkar- 
tais”!

Vienas iš “Benkartų dienos” 
organizatorių Dr. George Tama
rin sako, kad Izraely yra 40,000 
tokių “benkartų”, kurie bibli
jos nuostatais neturi teisės ap
sivesti ir faktiškai yra skaito
mi “neliečiamais”... Kai Indija 
tapo nepriklausoma, ji panaiki
no neliečiamųjų kastą, o kai Iz
raelis tapo nepriklausomas’, jis 
tokią kastą įvedė, pareiškė Ta
marin, reikalaudamas, kad val
džia įvestų civilines vedybas ir 
išvaduotu nuo rabinu diktatūros.

V

“Benkartų diena” buvo Izra
elyje atžymėta demonstracijo
mis; susirinkimais ir reformatų 
rabinų pamaldomis.
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Į avariją Lauksargiuose. Jis bus 
j teisiamas.

Petrėnieiiės^ dyk(ė Emilija 
prieš porą metų liko našlė. Jos 
vyras mirė kepenų vėžiu. ‘ Emi
lija buvo ištekėjusi už Gedvilos, 
suvalkiečio ūkininkaičio, Sibire, 
kur jos senelė, jos motina, — 
abi našlės — ir ji išgyveno kele
tą metų.

Daug tokių avarijų įvyksta 
Lietuvoje, bet laikraščiuose apie 
tai nieko nerašoma. Tik užuo
jautų skelbimuose būna pami
nėta, kad žuvo asmuo per ava
riją.

Daug senesnių jau pasimirė
Tarp jų: Tomas Norgėlas, ku

nigas Dichavieius, jo sesuo Stasė 
Šimkienė ir Jociuose kadaise gy
venęs Fetingis ir jo žmona. Tik 
du jų sūnūs liko gyvi. Mykolas 
— šoferis, o antrasis jo brolis — 
valdininkauja. Sesuo Mozerienė 
gyvena su savo vyru Tauragėje. 
Gyvas tebėra ir buvęs mokytojas 
Dikavičius, kunigo brolis. Jo 
žmonelė — mokytoja įnirusi. 
Tebėra gyvas šleiteris. Turi įsi
gijęs namus Tauragėje. — šią 
vasarą ini’.ė ir Kazys Paulaus
kas, Antano brolis, siuvėjas. Tu
rėjo nuosavus namus Skaudvi
lėje.

Jonas Jankūnas, kad ir išėjo į Vanduo jūrose yra 
pensiją, bei vis dar dirba darbų gilumoje. Norvegijos 
vykdytoju prie naujų kelių tiesi- čiuose vanduo visada 
mo. Jo sesutė Karolina gyvena Į užšalti iš apačios.

O T 4 SUSIVIENIJIMAS
I J A lietuvių 

AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti ivairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo 8100.00 
iki 810,000.00.

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

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už 81,000.00 apdraudos tik 83.G0 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama iietuvišky, KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už 81,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis 82.00 
l metus. •

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:
S_  _ I

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA į
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001 

_________________________________________________________ I

iš pensijos, ir valdiškame bute.
Juozas Stragauskas, pensinin

kas, dar šiek tiek darbuojasi 
tarpkolūkinės statybos organi
zacijos archyve. Tos įstaigos 
pirmininku yra dipl. inžinierius 
Vytautas Bertulis.

Užmokėta už paveikslus
Už Rafaelio “Madoną” užmo

kėta $700,000.
Už Rembrandto “Malūną” už

mokėta $500,000.
Už Velasquez “Karžygio Oli

verio portretą” užmokėta $-100 
tūkstančių.

Vėlesniu laiku iš varžytynių 
Londono Sotheby House buvo 
nupirkta keletas senųjų meistrų 
paveikslų, už kuriuos sumokėta 
po milijoną dolerių. M. š.

Jūrų vanduo
Jūroje 3,500 pėdų gilumoje, 

vanduo ramus net didžiausios 
audros metu.

Gilumoje vienos angliškos my
lios, vandens spaudimas viena
me ketvirtainyje colio yra ly- 
gys vienai tonai.

Pripiltame jūrų vandens inde, 
jei tik leisime jam išgaruoti, 
atsiras dugne dviejų colių sto
rumo nusistovėjusios druskos.

šaltesnis 
pakraš- 
pradeda
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Nepajėgia mokytojų sukontroliuoti
Komunistų, spauda visą laiką tebekalba apie nemo

kamą ir visiems prieinamą mokslą pačioje Rusijoje ir ru
sų okupuotuose kraštuose. Tokius dalykus jie gali pasa
koti tiems, kurie nepažįsta komunistinio gyvenimo tikro
vės. Kiekvienam aišku, kad aukštesnių mokyklų Rusijo
je ir pačioje Lietuvoje negali lankyti visa eilė jaunuolių, 
kurių tėvai arba giminės kovojo prieš komunistus arba 
nepritaria okupacinei sovietų valdžiai. Nepriimami į mo
kyklas ir iškrypusios partinės linijos tėvų-vaikai.

Bet netolimoje ateityje bus pagrindinių pakaitų viso
je komunistinėje švietimo sistemoje. Komunistų tarpe 
jau eina kalbos apie atėmimą materialinės pašalpos mo
kykloms. Valdovai nori, kad būtų užkrauta dar didesnė 
našta geriau veikiantiems kolchozams. Jie reikalauja, 
kad kolchozai teiktų paramą ne tiktai maistu, bet ir pini
gais. Okupantui labai rūpi mokytojų kontrolė. Jie paskel
bė Įvairiausias taisykles mokytojams kontroliuoti, bet vi
siškai jų palenkti partijos darbui vis dar nepajėgia.

Taip pat aiškėja, kad ir pačiose mokyklose viskas nei
na taip, kaip propagandinė sovietų spauda užsieniečius 
bando įtikinti. Šiomis dienomis mokyklų reikalą svarstė 
okupacinė ministrų taryba, kalbėjo visa eilė įtakingų par
tijos šulų. Plačiausiai kalbėjo švietimo ministras M. Ged
vilas, P. Diržinskaitė, Vereščiakas ir kiti. Bet svarbiau
sią kalbą pasakė komunistų partijos sekretorius A. Bar
kauskas. Jis šio klausimo “ne vyniojo į bovelną”. Jis ta
me susirinkime be kitų dalykų pasakė:

“Deja, nežiūrint daugelio gerų pavyzdžių, mes 
dar nepasiekėme, kad jaunosios kartos mokymas ir 
auklėjimas visur būtų apgaubtas nuolatiniu visuo
menės ir ūkinių organizacijų rūpesčiu. Dar blogiau, 
kai ruošiamasi nutraukti materialinę paramą mo
kykloms. Tai neleistina. Pernai priimtame vidurinės 
bendrojo lavinimo mokyklos statute aiškiai pasaky
ta, kad šefuojančios įmonės, kolūkiai, įstaigos ir or
ganizacijos padeda mokyklai stiprinti materialinę 
bazę, organizuoti darbinio mokymo praktikumus, 
įvairius užklasinius ir užmokyklinius renginius, pro
fesiškai orientuoti mokinius, įrengti mokyklos darbo 
ir poilsio stovyklas”. (Tiesa, 1971 m. lapkričio 20 d. 
2 psl).
Barkauskas ir kiti “tarybiniai” ministrai yra susirū

pinę būtinai reikalinga mokykloms finansine parama.I
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Jūs dirbote ir veikėte Nepri
klausomoje Lietuvoje jau tuo
met partizaniniame darbe prieš 
lenkus okupantus dėl Vilniaus 
krašto pagrobimo. Vėliau Jūs 
kovojote dėl visos Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės vokie
čių ir rusų okupacijų laiku. Iš
vykus į užsienius, Jūs vadovau
jate Rytų Lietuvos Rezistenci* 
niam Sąjūdžiui ir bendresnės 
apimties Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungai. Beje, Jūsų visas 
gyvenimas buvo paskirtas rezis
tencinei kovai. Dalyvaudamas 
Vlike, Jūs esate gerai susipaži
nęs su šiandienine mūsų politika. 
Kokie ryškesni šio laiko lietu
vių rezistenciniai užmojai?

Kaip Rytų Lietuvos Rezisten
cinio Sąjūdžio, taip ir kitų Vil
ką sudarančių grupių kovos tik
slas yra aiškus: Laisva ir Ne
priklausoma Lietuva. Tiesa, šio
je per ilgoje rezistencinėje ko
voje iš visuomenės pusės jau
čiasi šioks toks išsisėmimas ir 
tam tikra prasme abejingumas. 
Tai gal ir natūrali apraiška. Ta
čiau rezistencinėje kovoje šis 
šventas tikslas nėra prarastas 
— visi kovotojai tikime Į Lietu

Pirmon eilėn didesnę naštą jie planuoja užkrauti geriau 
veikiantiems kolchozams. Jie reikalauja, kad ne valstybė, 
bet patys kolchozai statytų mokyklas. Barkauskas savo 
kalboje apgailestavo, kad iki šio meto visoje komunistų 
valdomoje Lietuvoje tiktai 40 kolchozų pastatė vaikams 
reikalingas mokyklas. Jam atrodo, kad mokyklas būtų 
galėję pastatyti ir kiti kolchozai, bet to nepadarė.

Apie mokyklas ir mokymą rusų okupuotoje Lietuvo
je Sniečkaus dešinioji ranka dar šitaip pasakė:

“Daug rūpesčių kelia dirbančio jaunimo moky
masis. Nežiūrint mūsų pastangų,- besimokinančių 
vakarinėse ir neakivaizdinėse mokyklose skaičius 
mažėja. Ar išsiaiškinome viso to priežastis? Deja, 
ne visur ir ne visada”. (Ten pat).
Pasaką apie didelę pažangą “tarybinės” Lietuvos 

mokyklose Maskvos bernai gali pasakoti lietuviško gyve
nimo nepažįstantiems žmonėms. Pats komunistų partijos 
sekretorius Barkauskas komunistų partijos leidžiamoje 
spaudoje paneigė tos pasakos tvirtinimus. Jeigu tų mo
kyklų skaičius būtų toks didelis ir jeigu visoje Lietuvoje 
būtų padaryta tokia didelė pažanga, tai okupantas leistų 
Lietuvon nuvažiavusiems turistams pamatyti tas mokyk
las ir išsimokslininusį jaunimą.

Rusų okupuotoje Lietuvoje visą švietimą kontroliuo
ja okupantas. Jo žinioje yra ne tiktai mokyklų, bet kiek
vieno namo statyba. Sovietinė valdžia nepajėgė pastatyti 
lietuviškam kaimui reikalingų mokyklų. Dabar ji verčia
kolchozus ir kolchozininkus statyti kraštui reikalingas mis ir memorandumais jie ne tik 
mokyklas. Jeigu rusai neištuštintų kolchozo sandėlių, tai savo pusėn laisvojo pa- ..... . . ... , , , ., , .v. šaulio opinija, kad Vilniaus ngal u- kolchozinių mokyklų statyba eitų spartesniu zmgs- Lvovo žeme/ Beteisėtai at_ 
niu, bet šiandien patys komunistai stebisi, kad visame ! skirtos nuo Lenkijos, bet pasku- 
krašte kolchozai pastatė tiktai 40 mokyklų. >

vos laisvę, kuri pasaulinių įvy
kių raidoje galima net artimo
je ateityje. Todėl Lietuvos lais
vės bylą reikia vis daugiau pa
laikyti gyva ir pasitikėti pajė
gumu laisvinimo veiksnių, kurie 
galimiems įvykiams tinkamai 
ruošiasi. Aš asmeniškai didžiuo
juos pačiame pajėgume politinei 
kovai vadovaujančiais vyrais: 
Vliko pirmininku dr. Valiūnu ir 
Altos pirmininku dr. Bobeliu. 
Taip pat neneigiu ir p. Volerto 
pajėgumo bei bendruomeninių 
reikalų supratimo. Jeigu pasi
taiko tarp politinių veiksnių 
ir Bendruomenės nesutarimai, 
tiems nesutarimams priežasties 
reikėtų ieškoti p. Volerto parti
nės grupės vadovybėje. Reikia 
tikėtis, kad ateinančiame Vliko 
Seime buvusieji nesklandumai 
bus išlyginti.

Kuriuo keliu, Jūsų nuomone, 
turėtų eiti Vlikas ateityje?

Būtų didelė klaida galvoti apie 
Vliko struktūros pakeitimą ar 
jo vieton piršimą kito veiksnio, 
kaip kad buvo užuominos dėl iš
eivijoje atkūrimo 1941 m. Lie
tuvos laikinosios vyriausybės, 
kai ta vyriausybė dar nebuvo nei

Ar manote šiame Vliko sei
me diskutuoti Lietuvos etnogra- 
finią sieną studijos reikalą?

Dabartinėse Lietuvos laisvi
nimo sąlygose yra vienas iš svar
biausių darbų Lietuvai, tai jos 
etnografinių ribų nustatymas ir 
nesugriaunamasis argumentais 

(Įrodymas. Jau šiandien yra aiš
kiai pastebėta klaida, kad Lie
tuvos nepriklausomybę atsta
tant nebuvo rimtai pasiruošta 
net lietuvių gyvenamiems žemės 
plotams Įrodyti ir tik todėl 1920 
m. Maskvos sutartimi buvo gau
tos tos ribos, kurias sovietų vy
riausybė malonėjo duoti. Vliko 
vadovybėje Lietuvos etnografi
nių sienų studijos reikalingu
mas yra pastebėtas jau 1945 m. 
Buvo telkiami duomenys ir pagal 
tuos duomenis tik 1967 m. Lie
tuvos Tyrimo Institutas nubrė
žė Lietuvos etnografinę ribą, o 
tai ribai paremti nutarė išleisti 
mokslinę studiją. Tačiau, kaip 
atrodo, studijos darbas nejuda 
iš vietos, šiame gruodžio 4 ir 5 
d. Vliko Seime etnografinių sie
nų klausimas nebus diskutuoja
mas, nes jis nėra įtrauktas į sei
mo darbotvarkę. Galimas da
lykas, kad po seimo sienų stu
dijos reikalu pasisakysiu pla
čiau spaudoje.

Kokioje šviesoje Jūs matote 
lietuvių * lenkų santykius?

Aš niekad nebuvau linkęs aš
trinti tarpvalstybinius kaimyni
nius santykius, nors pats asme
niškai esu daug nukentėjęs nuo 
lenkų. Tačiau dabartinis išeivi
jos lenkų imperialistinis akiplė
šiškumas jau yra nuėjęs per to
li: klaidinančiomis rezoliucijo-

šaulio opiniją, kad Vilniaus ir

vienos užsienio valstybės pripa; 
žinta; be to, dar ir patiems pri- 
seina suabejoti tos vyriausybės | Pensilvanijos mainerių trijų 
autentiškumu, kai tvirtinama, • centrinių miestų laikraštis “Eve. 
kad ji buvo pastatyta Lietuvos ' ning- Herald of Shenandoah-Ash- 
sukilėlių. Juk- Vlikas yra lietu
vių tautos atstovybė išeivijoje, 
Vlikas savo paskirtimi yra vals
tybingumo institucija ir todėl 
Vlikas yra teisėtas veiksnys va
dovauti kovai už Lietuvos ne
priklausomybės tęstinumo atsta
tymą. Galima prileisti, kad jis 
reįkalingas papildymo naujų ir 
jaunesnių jėgų. O tam papildy
mui yra galimybių daug ir nekei
čiant paties Vliko politinės struk
tūros. Vliko sudėty dalyvauja 
įvairių pažiūrų politinės grupės 
ir nepartiniai sąjūdžiai, pa v. Ry
tų Lietuvos Rezistencinį Sąjūdį 
Vliko Taryboje, jau atstovauja 
jauni vyrai: istorikas Kęstutis 
čižiūnas ir dr. Algirdas Budrec- 
kis.

land-Mahanoy City” lapkričio 10 
d. laidoje įsidėjo per 5 skiltis 
straipsnį “A Tribute to Stiney” 
kur parašyta:

Stiney Gegužis, iš Mahanoy 
City, kurs mirė spalio 31 dieną, 
buvo pagerbtas lietuvių kalba 
einančiame laikraštyje “Sanda
ra”, kurį leidžia Amerikos Lie
tuvių Tautinė Lyga, kurios pir
mininku Mr. Gegužis buvo nuo 
1934 iki 1952 metų.

Vedamajame duodama san
trauka viso jo gyvenimo, pra
sidėjusio 1885 metų gegužės 9 
dieną Bartašiūnų kaime Lietu
voje. 1910 metais jis atvyko į 
Jungtines Valstybes, kur dirbo 
kasyklose siekdamas toliau švie
stis. 1915 metais jis pradėjo da
lyvauti lietuvių organizacijose 
ir veikloje, keliaudamas, sakyda
mas prakalbas ir rašydamas į 
lietuviškus laikraščius ir žurna
lus.

Nuo 1916 iki 1934 m. jis buvo 
■ internacionalinės organizacijos 
Lietuvių Susivienijimo Ameri
koje prezidentas. Jis buvo ži
nomas kaip lietuvių Winstonas 
Churchilis, turintis su juo pana
šumą, iškalbingumą ir inteli
gentiškumą. Jis Amerikos lie
tuviams paliko didelius pėdsa
kus sekti ir gražius atminimus.

Jis taip pat buvo veiklus lie
tuvių broliškoje organizacijoje 
“BALF” — “Baltų Pagalbos 

kianti net su Varšuvos komu
nistinės vyriausybės atstovais, 
kad pastarieji ta kryptimi veik
tų ir į Maskvos valdovus, šis 
reikalas yra rimtas ir reikalin
gas skubaus dėmesio, nes to viso 
jau ir pasekmės jaučiamos; jau 
grįžta į Vilniją pokary emigra
vę į Lenkiją lenkai. Taip pat 
smarkiai stebina mane ir p. Si
dzikausko tik šiomis dienomis 
paskelbtoji žinia, kad 1941 m. 
liepos 30 d. Londone Sovietų Są
junga ir Lenkija yra pasirašiu
si susitarimą, kuriuo sovietų vy
riausybė pripažinusi netekusiais 
reikšmės teritorinius pakeitimus 
Lenkijoje. Atseit, nenustebkime, 
jei vieną gražią dieną Brežnio- 
vas pasakys Sniečkui: krausty
kis su visu savo- štabu į Kauną.

Kodėl ėmėtės iniciatyvos pa* 
kviesti Vliką savo metiniam sei
mui i Detroitą?

Čia turėta omeny, kad Detroi
to ir jo apylinkių lietuviai gau
siai remia savo aukomis Lietu
vos laisvinimo reikalus. Todėl 
ir norima sudaryti progą detroi- 
tiškiams iš arčiau susipažinti 
kaip vyksta sunkus ir neatlai-

tiniu laiku pradėjo suktai sanry- dus Lietuvos laisvinimo darbas.

Lietuvių Fonde” ir už savo ge
rus darbus buvo Lietuvos prezi
dento Smetonos apdovanotas 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no Ordinu”. (

Jis taip pat veikė Al toj e”, 
Amerikos lietuvių tautinėje or
ganizacijoje, dalyvaudamas jos 
mitinguose Chicagoje.

Jis asmeniškai atstovavo lie
tuvių žmones įteikiant preziden
tams Eisenehoveriui, Trumanui, 
Kennedy ir Johnsonui peticijas 
Lietuvos laisvės reikalu,

Nuo 1911 iki 1935 metų jis 
buvo United Mine Workers of 
Amerika unijos organizatorius ir 
nuo 1918 iki 1935 metų buvo 
nacionalinis Mainerių kontrolie
rius. Per 50 metų jis buvo 
United Mine Workers of Ameri
ka internacionalinis auditorius. 
Jis išėjo -į pensiją 1953 metais.

Paminėjęs, kad Gegužio bio
grafija randama Lietuvių Enci
klopedijoje VI tome, kad straips
nius su paveikslais apie jį įsidė
jo visi vadovaujantieji lietuvių 
laikraščiai ir kad Chicagos dien
raštis “Naujienos” jį apibudi
no kaip “daugiausiai nusipelniu
sį tarp Amerikos lietuvių 70 me
tų bėgyje”, Evening Herald bai
gia pastraipa:

Šeimos žmogus, jisnr jo žmo
na, buvusi Anastazija Yadusky 
iš Shenandoah, 1971 metų vasa
rio 4 dieną atšventė 51 metų sa
vo vedybų sukaktuves. Jie turi 
tris vaikus, penkis vaikaičius 
ir aštuonis provaikaičius” (great 
- grandchildren).

SKAITYK ’NAUJIENAS*

JOS TEIKIA GERIAUSIAS^ 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Robert LaGrelius, St. Petersburg, Flo
ridos vaiky darželio mokinys, aplankė 
su klase vietos ugniagesius ir išbandė 
jy drabužius bei nusileidime karti.

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
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Apie paminklą gražiai sutvarkyta aikš
telė. Toliau už jos prasideda karių kapai 
irgi gražiai sutvarkyti.

Pradėjau skaityti paminklų įrašus. Ne 
viena suvokietinta lietuviška pavardė. 
Reiškia — čia guli mano broliai, kurie mi
rė su įskiepyta svetima dvasia, ir mirė už 
savo pavergėjus.

Ant paminklų užrašytos žuvusiųjų gi
mimo ir mirties datos. Visokių amžių. Čia 
štai trisdešimt vienu metu , ten devvnio- 
likos.

Pradėjau jaudintis, padidėjo smal
sumas, Landžiojau pro kapų eiles ir su 
aistra garsiai skaičiau kitą kartą gyvenu
sių ir gal jau užmirštų žmonių vardu. Pus
karininkis. .. leitenantas... savanoris... 
nežinomas... Kiek daug nežinomų! Tie 
žmonės tikrai jau užmiršti yra. Jų gyveni
mas šioje žemėje jau yra pasidaręs be
reikšmis.

Vienoje vietoje keli nežinomi jūrinin
kai iš vieno laivo. Karo ugnyje tas laivas 
matyt yra buvęs. Gal Klaipėdos uoste.

štai keli iš Geležinės Divizijos. Iš tos 
pačios, kurios likučiai, bermontininkų 
vardu prisidengę, prieš mus kariavo, štai 
kritęs dar devynioliktais metais, kada 
mes jau laisvi buvome. Gal ir prieš mus 
bekovodamas? Ir tikrai — ant vieno pa
minklo pamačiau Lietuvos vardą. Gražiai 

pagerbti kritusieji iš mokytojų seminari
jos. Ant marmurinių lentų surašyti jų 
vardai, o virš vardų vos įžiūrima geležinė 
kareivio kepurė, tarytum kareivio siela 
marmure užsilikusi.

Apleidau tą nykimo karaliją savotiško 
jausmo kupinas. Pagarbą jaučiau tiems 
žmonėms, nes karžygio mirtimi buvo jie 
mirę, bet tuojau prisiminiau, kad pana
šių kapų, bet artimesnių mums lietuviams, 
daug yra prie demarkacijos linijos. Ten 
guli amžiams užmigę mūsų broliai. Len
kai juos nužudė. Ir už ką? Nieko jie len
kams nebuvo padarę. Tik savo tėvynę ap
ginti norėjo.

RUGSĖJO 22 I).

Dabar kiekvieną dieną, išleidęs juodu 
į banką, mokausi. Dvyliktą valandą nu
einu į stotį. Grįžęs vėl mokausi iki pietų. 
Po dviejų pradedu laukti pareinant.

Ir žiūrėk — jau paržingsniuoja! Elio- 
zis su savo paltu iš tolo baltuoja. Greta jo 
eina plačiapetis, su kepuraite be matiko, 
Juozas.

-Tuojau valgome pietus. Po pietų iki 
šešių einu pasivaikščioti. Nuo šešių iki 
pusės devynių pamokos kursuose. Jeigu 
kurį vakarą yra kalbų pamokos, nebeinu 
į jas, mokausi namie matematiką.

Ryt jau egzaminai. Tikiuosi išlaikyti, 
šį vakarą paskutinį kartą buvau pamoko
se. Gedrimas, kuris jau išlaikė, nupiešė 
man egzaminų eigos vaizdą. Neatrodo 
taip baisu, kaip aš kad būgštavau.

Išsiregistravau šiandien iš Klaipėdos 

šaulių būrio. Grįžtu į Kėkštus, iš kurių 
prieš pusantrų metų išbėgau, šią žiemą 
žadu juose išgyventi. O gaL ir ateinančią 
vasarą. Bet gyvensiu ten su ypatingomis 
sąlygomis, nes rengsiuos šešių klasių eg
zaminams.

Kėželis žada ateinančiai vasarai parū
pinti man darbo Klaipėdos geležinkelio 
stotyje. Jeigu tas jo pažadas nenueis vė
jais, kaip Stripeikio žadėtasis darbas “Eks
porte”. Jis sako, kad tuojau galiu pradėti 
dirbti, bet tik kokias dvi savaites bedirb
čiau. Paskui darbai sustos visai žiemai. 
Tur būt nebeprasidėsiu su tom dviem sa
vaitėm, o drošiu į Kėkštus jau pirmadie
nį, visa savo nauda vežinas. Ta “nauda” 
dar tebėra pas Redveikienę. šeštadieni 
atveš.

RUGSĖJO 23 D.
Egzaminus išlaikiau! Bravo! Krykštau

ju! Ką tik parėjau iš jų. Esu susijaudinęs. 
Ne dėl to susijaudinęs, kad išlaikiau, bet 
tik neataušęs tebesu nuo Įsitempimo per 
egzaminus. Išeidamas iš gimnazijos pasa
kiau sudiev tiems rūmams. Nebevaikščio
siu Į juos, nehevargsiu. Jeigu ir prisieitų 
dar kuomet, negreitai tai bebūtų.

Egzaminų komisija susidėjo iš direkto
riaus Trukano, Valaičio ir Purvino. Tuo
jau po egzaminų surašė protokolą, direk
torius paspaudė man ranką, ir išėjau. 
Liudijimą galėčiau gauti trečiadienį, bet 
aš jau būsiu Kėkštuose, šiandien penkta
dienis..

Kelionė aplink pasaulį vyksta sėkmin

gai. ką tik perėjau rubežių. Esu jau kitoje 
valstybėje. Esu truputį pavargęs, nes iki 
rubežiaus be jokio atilsio bėgau. Nuo pra
eito rudens. Dabar čia sustosiu, -pailsėsiu. 
Tris mėnesius, pailsėsiu; Ir apsirūpinsiu 
vizomis tolimesnei kelionei. Nuo Naujų 
Metų vėl pradėsiu keliauti.

Esu labai linksmas.

RUGSĖJO 25 D.
Dar Lik pirma šios dienos valanda tebė

ra. Tebesu negulęs iš vakar vakaro. Gul
siu kai antra stos. Perrašinėju iš juodraš
čio naujokystės dienų atsiminimus. Praei
tą naktį irgi antrą atguliau — skaičiau 
Kapnio ir Plačenio apysakas.

Vienuoliktą valandą miestas dar gyvas 
tebebuvo. Buvo didelis žmonių judėjimas 
šaligatvy po mūsų langais. Dvyliktą jau 
tik atskirais būreliais bepraėjo, ir tie kry
puodami ir triukšmaudami, tur būt girti, 
Dar ir dabar gatvėje kažkas kalbasi, kar
tais ir šūkauti pradeda. Kai tarpais viskas 
nutyla, iš kažkur atskrenda tolimi muzi
kos garsai, žmonės linksminasi restora
nuose, šeštadienio vakarą tebešvenčia. 
Kartais Eliozis savo nepakenčiąmą knar
kimo muziką užtraukia.

Ir jau vakaras los pačios dienos. Bu
vau šiandien pas Karolį Rėželį. Taip nuo
širdžiai įsikalbėjova, kad net sutarėva nuo 
ateinančio pavasario bendrai gyventi. Ar 
tą susitarimą įvykdysiva, paaiškės ateityje.

šiandien daug skaičiau. Skaičiau visus 
šlamštus iš Eliozio spintos. Pagaliau nusi
bodo, mečiau tą kapniškąją literatūrą ir

pradėjau skaityti mokslinius straipsnius 
iš “Naujosios Romuvos”. Kapnio ir Plače
nio apysakos seksualizmą žadina, todėl 
iš jų daugiau žalos negu naudos. Ne man 
tokie skaitymai. ' *

Paskutinis vakaras Klaipėdoje. Einu 
nusivalyti rytojui aulinius batus.

SPALIO 2 D.
Pirmas sekmadienis Kėkštuose.
Praeitas pirmadienis buvo paskutinė 

diena Klaipėdoje. Iki pietų tą dieną ieš
kojau automobilio. Buvo du iš Plungės. 
Po ilgo ir kieto lygimosi susitariau už aš
tuonis litus. Prižadėjo tarp dviejų ir pusės 
trijų atvažiuoti prie mūsų namų. Kur 
mudu su Elioziu gyvenava, plungiškiai šo
feriai jau žino.>

Pareidamas iš Galvijų Turgaus, kur 
Plungės automobiliai sustoja, užėjau dar 
į Lietuvos banką atsisveikinti su Šarkiu. 
Ponia Paškevičienė paruošė man pietus 
anksčiau, o automobilis atvažiavo tuojau 
po dviejų. Su Elioziu ir Juozu palikau 
nebeatsisveikinęs, o Paškevičių susitikau 
jau sėsdamas į automobilį. Susigriebęs 
visą mantą, kurią per tuos metus Klaipė
dos krašte gyvendamas susikroviau, išva
žiavau į Kėkštus. Oras buvo gražus, kelio
nė linksma. Iš Plungės į Kėkštus parėjau 
pėsčias.

Antradienio rytą nuvažiavau į Plungę 
parsivežti daiktus. Parvažiavau ant pietų. 
Po pietų rinkome iškreiktus linus, ir žar
dienoje esantį šieną sugabenome į daržinę.

(Bus daugiau)
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OR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, HOStfcA

IR GERKLBS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET -
Ofiso telef.: P Ros p c et 8-3229
RezicL telef.: WAIbrook 5-5076

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

0 VIS Deliu Aš TAIP KATEGutiisKAi 
NETVIRTINCIAU...

, arba

Rei. te i. 239-4683

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 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ret: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubiic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
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 71 st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
. Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso telu Portsmouth 7-6000

a Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiio telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tele<. Glbson 8-6195 

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Y*L: 9 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
U5O West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telofu PRospect 6-5084

Aptrumpintas rašiniukas vietoj atviro laiško 
"Spygliams ir Dygliams"

I

Draugo kultūrinio priedo 
“Spyglių ir Dyglių mėnraštyje 
— 197LIL6, Nr. 261 (45) — 
šalia tituliarinio žurnalisto Al
fonso Giedraičio “nuopelningos 
užuojautos” žurnalistui Juozui 
Andriui buvo įdėta spygliuoti- 
nės kronikos šitokio turinio ži
nutė; “Calif ornijos sol. Korsa
kaitė apkūlė Juozų Andrių už 
nepalankų straipsnį, kurio šis 
nė nerašė. Ta progų vienas ka- 
lifomiškis atsiuntė užuojautų, 
kurių spausdiname”.

Kaip jau žinote ar ir esat ma
tę, esu, čia žemiau rašantis, apy- 
geriai susipažinęs su ta nelemta 
apkūlimo byla. Naujienose iki 
šiol jau parašiau du iš arti ste
bėjimo rašinius, kurie, tariuos, 
gerokai nušvietė to įvykio fak
tus ir tuotarpines pasekmes. 
Kad tie rašiniai buvo labai rim- 
tų ir kruopščių tyrinėjimų vai
sius, galima spėti jau vien iš jų 
antraščių: 1. “Ne tik žurnalis
tai, bet ir jų šeimos pavojuje...” 
(1971.9.30), 2. “Už vienų muš
tų du nemuštus duoda...” (1971. 
11.8). Taigi, lyg esu tapęs to 
dalyko ekspertu, o kaip toks no
riu atsiliepti ir dėl Draugo 
“Spygl. ir Dygi.” anksčiau mi
nėtos kalifomiškės žinutės kate-

GRADNSKAS
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR S-1991 
I LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ 

----------------------------- ----------------- ■ y
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MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

goriško tvirtinimo: “...už nepa
lankų straipsnį, kurio šis nė ne
rašė”.

Tokio kategoriško tvirtinimo 
iki šiol dar niekuo negalima pa
remti. Netgi jei ir pats Juozas 
Andrius taip tvirtintų arba jei 
ir pats “Lietuvių Amerikos Va
karuose” Scriba, pasisakęs tik
rųjų savo pavardę, imtų įtikinė
ti, kad anas “nepalankus straips
nis” — jo darbas, dabartinėse 
sąlygose, sakau, niekas nebega
lėtų tų teigimų imti už tikra 
pinigų, nes teisme yra atsiradu
si byla ir dar ji nėra išspręsta. 
O juk, kaip žinome, bylinėjimo
si eigoje abi šalys — ir jų ad
vokatai — būna šališkos ir nau
doja kokius tik gali kaltinimo ir 
apsigynimo argumentus. Tik po 
teismo sprendimo tikroji tiesa 
tepasirodo visoje savo skaisty
bėje!...

♦

Nebūčiau, savaime aišku, ėmę
sis vėl plunksnos savo “teori
joms” dėstyti ir dar kartą Nau
jienų Redakcijai ir jos dienraš
čio skaitytojams įkyrėti, jei ne
sijaučiau truputį atsakingas už 
to kategoriško tvirtinimo — “nė 
nerašė” — atsiradimų tokia
me rimtame mėnraštyje, kaip 
“Spygl. ir Dygi.” Mat, pirma
jame savo rašinyje Naujienose, 
pasikvietęs į talkų istorijos mok
slų, aš papūčiau abejonės dūme
lį — ar tikrai buvo apmuštas 
tas, kuris, jei taip galima išsi
reikšti, turėjo būti apmuštas. O, 
kaip pamatysit, tokio dūmelio 
pagrindinė priežastis buvo ši: 
regėdamas bet ką, bet kaip, bet 
kur ir bet kada mušamų, visada 
stoju mušamojo pusėn, net ne
svarstydamas mušimo motyvų. 
Tokia jau yra gailestingo žmo
gaus prigimtis, o ji, greičiau
siai, visuotina. Pvz. dar Vokieti
joje pirmas sutiktas ką tik iš 
kaceto išsilaisvinęs žymus mū
sų teisininkas (net dar su ka- 
cetininko drabužiais^) man Ka-

tax dar vitm^ suiulKniciui cia Uk 
kelsiu. Kai mažas buvau, n?ano 
vyriausia sesuo, žiūrėdama į 
šimtmetinį kalendorių — ypač 
parankų orui atspėti, — vis sa
kydavo man: “Tu, brolyti, po 
avino ženklu gimęs”. Tai mane 
vis erzindavo. Juk visi gerai ži
no, ką mažam avinas reiškia 
(jei jau jaunesnioji karta to ne
bežino, tai čia trumpai paaiškin
siu — tai tam tikra pelkutė lo
voje). Bet, pasirodo, kad mano 
sesuo turėjo omenyje ne mano 
ankstyvą vaikystę, bet ateitį ar
ba ir dabartinę dabartį, nes kar
tų ji prasitarė: “Kai tu tik tru
putį vilna apželsi (praturtėsi, 
I mean) čakš kas nors jų ir nu- 
kirps”. Taip ir yra — kai tik 
truputį atsistoju ant kojų, tuoj 
ir nuvirstu nuo jų, ir kišenė — 
kaip tuščia, taip tuščia, o juo 
labiau dabar, kaip pensininko.

Tas pat, matyt, ir su mūsų 
gerbiamu losangeliškių Juozu 
Andrium. Ir jis, tur būt, gimęs 
po negeru ženklu, nešančiu ne
laimes. (Jei bylų laimės, tai gal 
ir bus laimė. Kas žino).

1964 m. spalio 19 d. tuometi
nė mano darbo įstaiga — “Daily 
Journal”, legal paper) gavo kaž
kokio V. Naujoko slaptų slap
čiausią laišką, kuriame buvo 
“patiekta” puiki man rekomen
dacija. (Apie tai Naujienose sa
vo laiku rašė mano kaimynas J. 
Klauseikis). Prie to laiško buvo 
pridėta ir mane inkriminuojanti 
medžiaga — vienas linksmas 
panfletukas( tariamai mano 
spausdintas tos įstaigos maši
nomis. Dar voko pavyzdys ir ki
tokį atributai. Taigi, jei jau aš 
ne vagišius, tai turto grobstyto- 
jas. Kaip galite Jūs jį darbe

IV
Minėtame (lapkričio mėn.) 

“Lietuviai Amerikos Vakaruo
se” numeryje Scriba budi tik 
viename kampelyje, pabraukęs 
sau po kojomis vienintelę skU- 
tukę, kurių užpildo kažkoks 
Scribulis (pereitų kartų jo vieto
je buvo Scributas). Mano links
mos kaimynėlės taip ir plaka 
liežuvėliais: “Va, va, rašė Scri
ba, rašė Scributas, dabar pavir
to į Scribulį, na, na,, žiūrėkit, o 
per snapą ar tik negaus koks 
storulis,!”

Liudas Galvočius 
Los Angeles, 
artėjant 1971 m.
Adventui.

K0NTRREV0L1UCIJ0S 
54-METINE SUKAKTIS

Komunistai turėtų sarmatytis 
savo įvestos nelaisvės sistemos

Praeitų mėnesį Sovietų Rusi
joje įvykusios “garbingos bolše
vikų revoliucijos” 54 metų su
kakties minėjimo proga New 
Yorko Daily News vedamajame 
rašė, kad ta revoliucija tikru
moje buvo labai negarbingas Le
nino, Trockio ir saujos atkaklių 
komunistų kontrrevoliucija — 
pagrobimas valdžios iš Aleksan
dro Kerenskio demokratinio re
žimo.

Besiruošdamas švęsti ta savo 
didelę šventę Kremlius tuo pa
čiu metu vedė derybas dėl užpir
kimo javų — 135 milijonų dole-, 
rių sumai — iš kapitalistinių, 
netikusių Jungtinių Amerikos 
Valstybių! Tie javai esą reika
lingi maitinti Rusijoje naminius 
gyvulius, mat, vergu valdytojai

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš Įvairi y a t stūmy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Race 
Tetų FRontier 6-1882

{SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

1

1 Visos programos is WOPA,
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma ‘ 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-Į 
madienj nuo 8:30 iki 9:30 vaL i 
ryto.

1 \ I
Tel.: HEmlock 4-2413

7IJ9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60829
■
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sėlio stotyje tvirtino, kad vis 
dėlto daug lengviau pakelti ant 
tavęs krintančius rimbo kirčius, 
negu tai stebėti ant savo kai
myno pečių. Antra priežastis 
tai visuotinė losangeliškių nuo
monė, kad “LAV” Scriba esąs 
savotiškas kolektyvas, kaip ir to 
laikraštuko redakcija yra kaž
kokia kolegija, — arba, kaip čia 
dažnai juokdariai pajuokauja: 
“Kam iš to būsto tvosi, vis vien 
Į Scriba pataikysi”. Bet aš tiek 
toli negalėjau eiti — ir suabe
jojau solistės smūgių tikslingu
mu bei taiklumu. Taigi, į anų 
pirmąjį rašinį įsivėlė — ir sen
timentas, ir abejonė, kurie ne
retai pakenkia šaltam objekty
vumui.

II
Jei gerbiamoji Redakcija leis,

!■ P*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ II ■■■■■■ E■ *7E■■■ ■*
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris, turis pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinu 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:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, 2VA1GŽD*TOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

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

psL Kama S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.0C
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL S2.00.

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anykščių SileUs”, vertimas. 42 psL $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu lyruca, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

55 psL $1.00. • : '
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 pinigini ordery

NAUJIENOS,
1739 So. Halted St, Chicago, Ut 60608 

flIIĖlĖViVĖlKIIIVIIIIIIVliKlIlIlIlĖlVltĖ

laikyti ? Tas “rekomendacinis” 
laiškas buvo puikus pokštas, net 
ir pensininko laikais dabar malo
niai prisimenamas.

Bet ką aš čia norėjau pasaky
ti kaip pensininkas?

'A, a — tai, kad inkriminuo
jančio j medžiagoj — panflete— 
buvo užtiktos Juozos Andriaus 
ranka įrašytos, — kaip jis vė
liau man savo oficialiai rašyta
me . laiške pažymėjo, “asmeni
nės pastabos’’.^

Taigi, ar tai nėra gimimas po 
nelaimingu ženklu: asmeninės 
aiškaus braižo pastabos — pa
tenka be jo geros valios į ano
niminį laiškinį paketų. Lygiai 
taip, kaip: mušė Scriba, o patai
kė į Juozų Andrių, kuris, anot 
“Spygl. ir Dygi.”, “nė nerašė” 
nepalankaus straipsnio, už kurį 
buvo mušamas Scriba.

O vis dėlto aš taip kategoriš
kai netvirtinčiau, kad nerašė.

in
Rašinyje “Už vienų muštų du 

nemuštus duoda”, kritikuoda
mas vietos žurnalizmą - scribiz- 
mą, buvau pasakęs: “Negi jie 
rašys apie tai (apie byla — L. 
B.) sekančio mėnesio numery
je, kai bus gavę Naujienas su 
Jūsų reporterio korespondenci
ja”. Matyt, arba Scriba su Scri- 
butais ir Scribuliais per vėlai 
Naujienas su mano rašiniu ga
vo, arba jie Naujienų neskaito 
(pernai jie peikė Vladą Baku na, 
kam šis Naujienų neskaitąs), 
tačiau apie garsiąją byla nauja
me “L A V” numeryje vėl nė žo
delio !

i\Iaskvoje tikisi parūpinti dides
nį proteinų šiaip liesoje savo pa
valdinių dietoje.

Carų laikais Rusija pati išga
bendavo į užsienius didelius kie
kius kviečių.

Visa tai yra dramatiškas ko
mentaras, vaizduojantis ūkinį 
fiasko, kokį parodė komunistai 
savo valdžios 54 metų sukaktu
vėse. /.X. .

Kaip toli girdisi balsas?
Žmogaus balsas girdisi 150 

jardų tolumoje. Karinis- orkest
ras — 2,500 jardų. Šūvis iš ka
rabino — 5,300 jardų, šūvis iš 
kanuolės girdisi 35,000 jardų to
lumoje.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Filatelistu Draugijos; 
"Lietuva" metinis narių susirinki-! 
mas įvyks š. m. lapkričio mėn. 30 d. 
7 vai. 30 min. vak. Jaunimo Centre. 
Kviečiami nariai ir svečiai gausiai da
lyvauti. Valdyba

— Eržvilko Draugiško Klubo prieš-į 
metinis susirinkimas įvyks trečiadie-į 
nį. gruodžio 1 dieną 8:00 vai. vak. 
Hollyywood salėje, 2417 W. 43rd St. Į 
Nariai ir narės prašomi gausiai atsi
lankyti, nes bus renkama 1972 metų 
valdyba ir kit. Po susirinkimo bus 
vaišės. E. McNamee, nut, rašt.

— Lietuviu Brighton Parko Moterų 
Klubo narių priešmetinis susirinki
mas Įvyks ketvirtadieni, gruodžio 
2 dieną 8:00 vai. vak. Holly^’ood Inn 
salėje, 2417 W. 43rd St. Nares prašo
me atsilankyti nes bus renkama 1972 
metų valdyba ir kt. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Estella McNamee, nut. rašt.

4

GLENN EDMUND D0VEATT
Gyv. 6606 So. Rockwell St.

Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 27 dieną. 9:00 vai. ryto, sulaukęs 
18 metų amžiaus. Gimęs Chicagoje.

Paliko nubudę: tėvai Edmund ir Alice, sesuo Claudette, brolis 
David, senelė Julia Doveatt, teta Dorothy Handzik ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424 69 SL

Antradienį, lapkričio 30 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas iš 
koplyčios į šv. P. M. G. parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Resurrection mauzoliejuj.

Visi a. a. Glenn Edmund Doveatt giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Tėvai, sesuo, brolis, senelė ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack - Lackawicz ir Sūnūs. 
Tel. 737-1213.

G ALININKAS 
(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

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
I—--------- ----- --PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
t

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ill. 974-4410

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

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

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, NOVEMBER 29, 1971



i

Lietuvių Taupymo Bendrovių Lyga
karkos West restorane šių me

tų lapkričio 6 dieną buvo su
ruošta Lietuvių Taupymo Ben
drovių Lygos metinė puota, ku
rios metu buvo prisaikdinta ir 
įpareigota vesti visus reikalus 
ateinančių metų valdyba.

Visi buvę Lygos nariai buvo 
perrinkti antriems metams. Uni
versal Savings Norbert Janko
wicz buvo perrinktas Lygos pir
mininko pareigoms; St. Anthony 
Savings Frank Bogdan Jr. buvo 
perrinktas pirmuoju viceprezi
dentu; Chicago Savings pirmi
ninkė Philomena Pakel buvo 
perrinkta antrąja vicepirminin
ke; Bansley ir Kiencr Frances 

^Sadauskas Buczek perrinkta 
raštininkės pareigoms; Crane 
Savings Eugene Pietkiewicz per
rinktas kasininko pareigoms, o 
Midland Savings pirmininkas 
Frank žiogas perrinktas Lygos 
teisių patarėjo pareigoms.

Pareigų perdavimą gražiai at
liko John J. Lanigan, Illinois 
Savings and Loan komisionie- 
rius. čia pat jis pasakė trumpą, 
bet reikšmingą kalbą.

Puotoje dalyvavo šių Įstaigų 
atstovai:

American National \Bank,
Bank For Savings &

Associations,
Bank of Highwood,
Drovers National Bank,
Harris Trust & Savings Bank, 

' La Salle National Bank,
Marquette National Bank,

Loan

Metropolitan Bank A Trust 
Co.,

Aspegren Financial Corpora 
tion,

0‘Malley A McKay, Inc.,
Pioneer National Title Insu

rance Company,
Krebs Agency,
Chicago Savings & Loan As

sociation,
Crane Savings & Loan Asso

ciation,
Lincoln Federal S.

Loan Association.
Midland Savings A Loan As-' 

sočia tion,
Mutual Federal Savings <k!

Loan Association,
Reliance Federal Savings Al

FOR RENT

4 ROOM FLAT

5238 So. DONORE STREET

CALL WA 5-0339

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS 2-tram aukšte Bridgeporto apy

linkėje. Tel. 5234109.

IŠNUOMOJAMAS 2^ KAMBARIŲ 
BUTAS antrame aukšte su baldais 
dirbančiam vyrui. Privatus įėjimas. 

Skambinti RE 7-8105.

Lietuviu Taupymo Bendrovių Lygos valdyba buvo įpareigota vesti 
ateinančiu metu biznį 1971 mėty lapkričio 6 d. Iš kairės į dešinę sėdi 
Lygos raštininkė Frances Sadauskas - Buczek, garbės svečias komisio- 
nierius John J. Lanigan, antra vicepirmininkė Philomena Pakel, pir
mininkas Norbert Jankowicz. Tokia pačia tvarka stovi: programos ve
dėjas Juozas Grybauskas, pirmas vicepirmininkas Frank Bogdan Jr., 

teisiu patarėjas Frank Zogas ir kasininkas Eugene Pietkiewicz.

St. Anthon) Sax ings & Loan]|^j0 maįyįj pęr vandenį ikj 300 ( 
Association, > gilumos, šiandien toks ma-

; tomumas yra tris kartus trum
pesnis, tai yra vos per 100 pė
dų begalima matyti. Taip pat kai 
Cousteau prieš 25 metus mata
vo ir. tyrė Viduržemio jūrą, ji 
tuomet tebebuvo gyvybės pilna. 
Šiandien ten sunku berasti jau
nų žuvelių. Per tą laiką jūrų!
tarša tiek padidėjo, kad jūros ne- j mobilių naleimėse žuvo 
bepajėgia apsivalyti. P 
tus 20 metų jūrų flora ir fauna |
(augmenija ir gyvūnija) yra su-i ketvirtadienio vidurnakčio trafi- 

ko nelaimėse vien Cook apskri
tyje žuvo 480 žmonių, iš jų 245 
žuvo pačiame Chicagos mieste, 
kur 34,000 žmonių buvo su
žeista.

Padėkos Dienos Aukos
Padėkos savaitgaliui dar ne- 

įpusėjus, nuo ketvirtadienio va
karo iki šeštadienio rvto aulo-

RENTING IN GENERAL. 
Nuomos

nuošimčių. Trečios klasės siun
tiniai didžiąja dalimi yra įvai
rūs garsinimai ir kiloki menka
verčiai (junk) siuntiniai. Pir
mos klasės ir oro pašto siunti
niai nepaliečiami.

Paštas jau prašęs 
pakelti nuo rugsėjo 
bet rugpjūčio 15 d. 
kainų “užšaldymui”,
paliko iki šiol nejudintas.

tas kainas 
15 dienos, 
prasidėjus 
prašymas

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL YKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-Tl£l

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVI NAMAI NEŠĄLĄCHICAGOS PIETVAKARIŲ priemies

tyje, Tinley Park, m., savininkas sku
biai parduoda mūro namą su 3 mie
gamais. Pilnas beismantas, nauja gazo 
šilima, garažas su breezeway. Skalbi
mo ir džiovinimo mašinos. 60 x 200’ 
sklypas, apsodintas dekoratyviais me

džiais. Skambinti 532-2291.

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo
mos į metus iš atskirų butų 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, kabinetu virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys: 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

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

Mire Al Capone sėbras
Buvęs garsiojo Chicagos geng- 

sterio Al Capone sėbras, vienas 
tamsiausių Mafijos juodrankių 
Joe Adonis, kurs 1956 metais, 
vengdamas kalėjimo bausmės, 
iš JAV buvo pasitraukęs į savo 
gimtąją šalį, sulaukęs 69 metų 
amžiaus mirė savo mirtimi 
Anconos mieste, Italijoje.

er praei-‘žmonės.
Nuo šių metų pradžios iki

jlIMI ■■ I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

■f

sočia tion,
Bansley & Kiener Accounting.
Federal Home Loan Banką 

atstovavo Allan Anderson su po
nia, American Savings & Loan 
Institutą atstovavo p. Keating su 
ponia, Illinois Savings A Loan 
Lygą atstovavo p. Henry Good- 
sitt su ponia. Naujienas Marty
nas Gudelis, La Salle National
Banką p. William R. Drevent ir j 
kiti.

Komiteto puotai ruošti pirmi
ninkas buvo John G. Evans, o 
jo pavaduotoju buvo Midland 
Savings vicepirmininkas Her
bert Schissel. ,

-
Pradžioje maldai sukalbėti! 

buvo pakviestas jaunas Mar
quette Parko parapijos kunigas; 
Anthon Pachenskis, o vėliau pro
gramai pravesti pakviestas šiuo
se reikaluose patyręs St. Antho
ny taupymo bendrovės sekreto
rius Juozas Gribauskas.

Maistas buvo geras, gėrimas 
įvairus, o muzika šokiams labai 
švelni. Visi puotos dalyviai 
džiaugėsi. Dalyvė

mažėjusi 30-50 nuošimčiais...
Liudydamas Jungtinių Tau

tų komisijoje garsus šveicarų 
jūrų tyrinėtojas Piccard perspė
jo, esą jei padėtis nepasikeis, 

I tai iki šio XX šimtmečio pabai
gos okeanai bus mirę. Net tiek 
toli esantieji vandenys kaip prie 
Madagaskaro jau skaitomi mi
rę, o po kelerių metų ir Juodojo
je jūrose nebebūsią gyvybės.

Nors vanduo dengia 70 nuo
šimčių viso žemės paviršiaus, 
tačiau visą vandens gyvybę nu
lemia plonas paviršiaus vande
nų sluoksnis, kuriame tarpsta 
mikroskopiniai augalėliai — 
planktonai. Tie plariktonai van
deniui gamina deguonį ir tar
nauja filtru.. Planktono sunai
kinimas reiškia viso jūrų gyvy
bės cikliaus pagriovimą.

Baltijos jūroje dar 1900 me
tais kiekvienam litrui vandens 
per metus atitekdavo po 2.5 ku
binių centimetrų deguonio, bet 
1940 metais jau bebuvo po 2 
kūb. cent., o dar po 30 metų, tai 
yra šiemet, berandama vos 0.1 
(viena dešimtoji) kub. centime
tro dalelė...

Piccard apskaičiuoja, kad žmo
gus kasmet išpila Į jūrų pavir
šių betarpiškai arba per savo 
užterštas upes nuo 5 iki 10 mi- 
lijonp tonų naftos produktų. 
O dar 1.8 milijono tonų dujomis 
kasmet išmeta Į orą automoto- 
riniai vežimai ir dalis tų išmatų 
iš oro nusėsta i vandenis.

Cousteau apeliuoja Į keturio
lika labiausiai pramonėje pažen
gusių valstybių, kad bendromis 
jėgoms drauge stotų Į kovą oke
anams nuo galutnio suteršimo 
apsaugoti, nes tik pats žmogus 
belieka, kurs gali save pražudy
ti arba išgelbėti.

Sudegė du Norkaus 
vaikai

Nežiūrint tėvo Tomo Norkaus 
pastangų išgelbėti, praeito šeš
tadienio ankstybą rytą gaisre 
žuvo du jo vaikai — 5 metų am
žiaus dukrelė Susan ir 8 metų 
sūnus Tommy. Ugniagesių 26 
batalijono vado Edmundo En
right pranešimu, atskubėjus 
gaisro gesinti Thomas Norkus, 
6637 S. Whipple St., veltui besi
stengiąs išgelbėti savo vaikus, 
miegojusius namo antrame 
aukšte, kurio negalėjo pasiekti 
per deganti pirmąjį aukštą. Kai 
gaisrininkai, dujokaukėmis ir 
deguonio tankais apsirūpinę 
prasiveržė per liepsnas ir dū
mus, vaikai savo lovose buvo 
nebegyvi. Tėvas išsigelbėjo iš
šokdamas iš antrojo aukšto pro 
langą. Vaikų motina, Judita 
Norkienė tuo metu buvo tarny
boje I^a Bianca klube, kur jai 
apie nelaimę policija pranešė.

Norkaus namas buvęs per
dirbtas iš garažo. Apačioje gy
venamieji, viršuje miegamieji 
kambariai. Gaisras prasidėjęs 
apačioje, reikmenų kambaryje.

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

— Mečys Valiukėnas š. m. 
gruodžio mėn. 5 d. 3 vai. p. p. 
Lietuvių Tautinių namų pasto
gėje (6422 So. Kedzie) skaitys 
paskaitą apie buv. Sibiro trem
tinį Valentiną Gustainį, kuris š. 
m. spalio mėn, 10 d. sulaukęs 75 
m. amžiaus mirė okupuotoje 
Lietuvoje. V. Gustainis buvo ne 
eilinė asmenybė. Korp! Neo- 
Lithuania steigėjas, Lietuvos Te
legramų Agentūros “Elta” di
rektorius, iškilus visuomeninin
kas, politikas, žurnalistas.

Gruodžio 5 d. 8 vai. rytb už jo 
vėlę Jėzuitų koplyčioje bus at
našaujamos šv. Mišios. Pamal
dose ir paskaitoje kviečiami da
lyvauti ne tik korporantai-ės, 
bet ir plačioji visuomenė.

— Ponia Gladys Jakimaus- 
kas iš Town of Lake apylinkės 
apdovanota 4-H klubų organiza
cijos sidabriniu dobilo lapų žen
klu už savanoriška 5 metu dar
bą toje organizacijoje auklėjant 
ir globojant jaunuosius narius.

— Nancy Valentinas, Illinois 
Benediktinų kolegijos studentė, 
Lisle, Ill., išrinkta tos kolegijos 
Studentų tarvbos atstovauti nau
jai įstojusius. Ji ruošiasi studi
juoti medicinos mokslus. Jos 
motina, ponia Marie Valentinas, 
gyvena Chicagos pietvakarių 
apylinkėje.

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

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

Bilietai: po S8, $7, S6, S5, S4, 
$3 į abu pastatymus 
"Marginiuose" 2511 
St. Tel. PR 84585.

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

A. G. AUTO REBUI1DERS 
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žorni. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

2 PO 4 MŪRINIS. sKiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Rrigh 
ton Parke.

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

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI .ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais iren 
rimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY "

BAIGIAMI užteršti
IR OKEANU VANDENYS

1

bilietus

Kai 1942 metais prancūzas 
okeanų tyrinėtojas Cousteou ma
tavo Sargasso jūrą, esančios At
lanto viduryje, gelmes, jis ga-

gaunami
W. 69th

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

SAVINGS
HOME
LOANS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-824S

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

Didelis pasirinkimas Įvairių praklų.
AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Paštas prašo pakelti 
kainas

JAV-bių Pašto Tarnyba krei
pėsi Į Kainų Komisiją, prašyda
ma leisti pakelti trečios klasės 
pašto siuntiniams kainas 23,9

COSMOS PARCRS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 6062f. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
ver-

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

Re
tu r-

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolts STATI FA1M

tNSWIANCT

State Farm Fire.and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

436-7878

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Ir profesionalai 
buvo vergai

Turtingi romėnai turėdavo 
nuo penkių iki 10,000 vergų. Už 
profesionalus ir amatininkus 
pirkdami mokėjo daugiau. Bū
tent: už virėją $2,000, už kalvi 
— 700 dol., už aktorę — 4,000 
dol., už gydytoją mokėdavo net 
po 12,000 dol. Už paprastą 
gą mokėdavo 80 dol.

Negeriau traktuodavo ir 
nesanso laikais menininkus
tingieji mecenatai bei samdyto
jai. Bažnytiniai kanonai suda
rydavo nelengvas sąlygas meni
ninkams varžydami jų kūrybos 
laisvę. Michelangelo daug bė
dos turėjo Romoje, El Greco 
Ispanijoje. Kai kurie turėjo 
bėgti iš savo krašto kitur. Tik 
buvo tie laimingi, kurie dirbo 
Florencijos Medičiams ir Milano 
Sforzoms, pav., Ix*onardo da 
Vinči, kuris dirbo ir prancūzų 
karaliui Charles. M. š.

4
• 4

DANUTĖ BRUŠKYTĖ,

šiais metais baigusi visą Pedagoginio Lituanistikos In
stituto programą ir parašiusi diplomini darbą tema 
"Ar Lietuva galėjo ginklu pasipriešinti sovietinei 
okupacijai?" Instituto baigimo diplomas jai bus 
įteiktas gruodžio 11 d., šeštadienį. Jaunimo Centro di
džiojoj salė|. Absolventu vakaro pradžia — 7 vai. vak. 
(punktualiail). (ėjimas' nemokamas. Visi kviečiami 

atsilankyti.

K

— A. Kaulakis, Miami, Fla., 
yra perrinktas Amerikos Lietu
vių Tarybos vietinio skyriaus 
valdybos pirmininku. P. Šilas ir 
D. Jazbutis išrinkti vicepirm., E. 
Jankienė — ižd., J. Bukaveckie- 
nė — sekr., J. Gužauskas ir V. 
Semaška — iždo globėjais. Va
sario 16 minėjimui ir specialiai 
viešai programai yra pakviestas 
sol. Stasys Baras. Simo Kudir
kos minėjimas bus kartu su 
Sandaros 52 kuopos banketu 
gruodžio 5 d., 5 vai. vak., Lietu
vių piliečių klubo salėje. V. Se
maška rūpinasi to minėjimo 
programa.

— Grandies Ansamblis talki
ninkavo Teatro festivalio vado
vybei ir dalyviams originaliu 
būdu. Festivalio metu Jaunimo 
centre grandiečiai visų patogu
mui ir atgaivai laikė kavinę.

— Kazimieras šimulis, Le
mont, III., išvyko į North Palm 
Beach, Fla., gražiąsias Floridos 
Juno Beach vasarvietes. Ten 
yra gražiai įsikūręs ir laiko va
sarvietes Vytautas Tamkus.

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. . T

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

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

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEEP METAL 
4444 So. W EStEKN AVE.

• CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

17S9 So. HaLsted Street, Chicago, JUinoh 60608
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SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Ateinantį šeštadienį, gruo
džio 4 dieną, Amerikos Lietuvių 
Aero klubas, Lietuvių Tautiniuo
se Namuose (64th ir Kedzie) ren
gia pobūvį. Dėl informacijos 
skambinti tel. 585-8623 arba 
476-6628. (Pr).

NAUJIENAS
- ------ ■ Tom -—

LashrnM būpfi peria r pwrinodi 
o* pt*o<as nežino Lietai per

HAUUjfHAS


