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RUMUNI J Al DUODAMOS AMERIKOS PASKOLO
INDIJA NESIRENGIA ATITRAUKI!
SAVO KARIUOMENĖS NUO SIENOS
NEW DELHI. — Indijos premjerė Gandhi viešoje kalboje, 

parlamente, atmetė Amerikos apeliavimą atitraukti nuo Pakistano 
sienos karines jėgas. Ji atsakė į šį pasiūlymą savo reikalavimu, 
kad Pakistano vyriausybė išvežtu visus kareivius iš Rytinio Pa
kistano, kur bengalai kovoja už savo teises. Pakistano kariuo
menės buvimas Rytiniame Pakistane jau pats savaime yra grės
mė Indijos saugumui, pareiškė Gandhi. Indija negalinti suma
žinti savo budrumo ar atitraukti kareivių, kol Pakistano grėsmė 
nebus pašalinta. Indija negalinti leisti sunaikinti savo kaimynų
bengalų.

Premjerė pasmerkė nuolati
nius Pakistano bandymus visą 
reikalą sutarptau tinti, darant 
įspūdį, kad visas klausimas lie
čia tik Indijos ir Pakistano san
tykius, kada jis liečia Pakis
tano santykius su sukilusiais 
bengalais. Indijos kariniai da
liniai negali būti atitraukti, nes 
Indija j£fe.eityje jau du sykius 
buvo nejučiomis Pakistano už
pulta. Indija remia Bengalijos 
žmonių kovą prieš svetimus pa
kistaniečius, užtikrino Gandhi.

Pakištanas paskelbė^ kad In
dijos daliniai pradėjo naują žy
gį į Rytų Pakistaną Balurghat 
miesto kryptimi. Indai turėję 
didelių nuostolių, nors Pakista
no daliniai truputi turėję pasi
traukti.

Rytų Pakistane Indija turi di
delę persvarą ginklais'ir karei
viais, nes nedidelė Pakistano 80,-
000 vyrų armija yra išsklaidyta .
po plaęią teritorijąT'EakistanO' / ^^^
geriausios 'divizijos jra^vaka-1 ambasadorius Jungtinėse Tauto- 
ruose, prie Kasmlro sienos.'Jei 
Indijos padedami bengalų kovo
tojai, išvarytų pakistaniečius iš
Rytų Pakistano, Pakistano vy
riausybė gali nutarti pradėti žy
gi, vžkaruėse; jkur yra pagrindi
nės jo jėgos. ' .

'Indija paskelbė, kad nuo šeš
tadienio indai sunaikino 5 Pa- 
kistano tankus. Indijos, šarvuo
čių brigados yra ginkluotos so
vietų gamybos T-55, vidutinio 
svorio tankais, kada Pakistanas 
rytinėje provincijoje teturi leng
vuosius Chaffe amerikiečių tan
kus, kurių Amerikos kariuome
nė nebenaudoja jau nuo. 1947 
metų. Chaffe tankai negali at
laikyti daug didesnių T-55 tankų, 
kurių šarvai storesnį ir daug 
didesni ginklai. Indija' skelbia, 
kad Pakistanas savo šarvuočius 
nuo pasienio, po pirmų kautynių 
atitraukė.

Čilės darbininkai 
neklauso valdžios
SANTIAGO___Čilės marksis

tų vyriausybė turi daug sunku
mų su darbininkija, nors vyriau
sybė giriasi atstovaujanti dar
bininkų interesams. Komunistų 
agitatoriai didžiausiame Čilės 
popieriaus fabrike bandė suor
ganizuoti politinį streiką, kuris 
turėjo pademonstruoti Čilės gy
ventojams darbininkų reikalavi
mą nacionalizuoti popieriaus 
pramonę. Puente Alto mieste 
Paples y Cartones fabriko dar
bininkų susirinkimas griežtai at
metė streiką ir jėga išmetė ko
munistus iš fabriko rajono.

Chuquimata vario kasykloje 
apie 8,000 darbininkų savo at
stovais į Čilės darbo unijų kon
gresą išrinko delegatus — vi
sus krikščionių demokratų par
tijos žmones. Darbininkai reika
lauja didelių algų pakėlimų ir 
grasina sausio mėnesį pradėti 
visose vario kasyklose streikus.

1S VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Vals- 
tybės departamentas skelbia, 
kad Amerika savo naujoje su
tartyje su Panama, daug tei
sių kanalo zonoje perduos Pana
mos vyriausybei.

NEW YORKAS. — šiaurės 
Vietname laikomų amerikiečių 
belaisvių giminės lankėsi Jung
tinėse Tautose ir prašė Dani
jos, Kanados, Jugoslavijos, Ru
munijos ambasadorių pagalbos * 
pavęikiant Hanojaus valdžią, 
kad ji žmoniškiau laikytų belais
vius.

Hughes Aircraft įmonė Kalifornijoje pagamino naują plastmasinę 
makštį naujoms armijos raketoms, šią lengvos medžiagos ir pigią 

dėžę tikrina inžinieriai Keller ir Orlowski.

OTTAWA. — Kanadoje buvo 
rasti labai seni, gal 20,000 me
tų senumo mastadono dramblio 
griaučiai. Kaulai rasti Britų Ko
lumbijoje, Bahine ežero apylin
kėje.

ambasadorius Jungtinėse Tauto
se Tekoah "susitiko štr Švedų di
plomatu Jarringii, JT specialiu 
atstovu Viduriniųjų Rytų rei
kalams.

TOKIJO. — Kinijos reikalų 
specialistai jau neabejoja, kad 
buvęs gynybos ministeris, komu
nistų partijos vicepirmininkas 
ir oficialus Mao Įpdinis Lin Piao 
yra pažemintas, išmestas. Trys 
svarbiausi Kinijos žurnalai: ka
rinių, teoretinių partijos reika
lų ir politikos rašė apie Kinijos 
vadovybės problemas, tačiau nė 
vienas neminėjo Lin Piao var
do.

a Urugvajaus prezidento rin
kimus laimėjo senojo preziden
to Pacheco Areco parinktas kan
didatas Juan Maria Bordaberry.

♦ Doubledy ir ko. leidykla 
padarė sutartį su ponia Rose 
Kennedy, prezidento Kennedžio 
motina, išleisti jos atsiminimus. 
Ji gaus šalpos tikslams 1,525,000 
dol. Kennedienė jau rašo atsi
minimus ir autobiografiją vie
nerius metus. Jie bus baigti atei
nančiais metais. Autorė yra jau 
81 metu amžiaus.

» , .I,— !.,. ■- ■ —

Britų derybos 
dėl žuklės teisių

BRIUSELIS. — Britanija ne
gali susitarti su Bendrosios Eu
ropos Rinkos valstybėmis dėl 
žūklės teisių prie britų salų. Pa
našiai kaip ir Norvegija, Brita
nija nori išsiderėti sau išimties 
teisę, kad Europos žvejai ir to
liau laikytųsi teritorinių vande
nų taisyklės ir nežvejotų prie 
britų krantų. Rinkos valstybių 
žvejai laisvai žvejoja visuose 
rinkos narių vandenyse. Norve
gija jau paskelbė, kad ji nie
kam neleis žvejoti savo žuvin
gose pakrantėse ir geriau visai 
atsisakys.rinkos narių teisių, jei 
nebus jai padaryta išimtis.

Rinkos valstybės sutinka, kad 
Britanija, Airija ir Danija per

IZRAELIS PRAŠO AMERIKOS PARAMOS
Goldą Meir vėl Washingtone

WASHINGTONAS. — Izraelio premjerė Goldą Meir šiandien 
atvyksta į Washingtona pabandyti sustiprinti Amerikos-Izraelio 
karinių ir diplomatinių ryšių. Paskutiniu metu tie ryšiai pablo
gėjo. Izraelis atmetėme tik Jungtinių Tautų tarpkitnko’Jarringo 
pastangas,' bet atmetė ir valstybės sekretoriaus Rogers planą 
rasti Viduriniuose Rytuose nors laikiną, dalinį sprendimą, atida
rant Suezo kanalą. Goldą Meir paklaus aiškiai Amerikos vy
riausybės, ar konflikto atveju Amerika bus pasiruošusi panau
doti savo Įtaką ir prilaikyti Sovietų Sąjungą nuo tiesioginio 
įsikišimo prieš Izraelį. Vienas svarbus Izraelio užsienio reikalų- 
ministerijos pareigūnas neseniai pareiškė: “Mes žinome, kad mes 
galime sutvarkyti arabus, tačiau mums reikia žinoti, ar Amerika 
yra pasiruošusi sutvarkyti rusus, jei tie įsikištų į būsimą kon-
fliktą.

Pradžioje Izraelis planavo pra
šyti Amerikos pasirašyti su Iz
raeliu saugumo ir savitarpės pa
galbos paktą, tačiau apsigalvojo, 
pamatė, kad tokie įsipareigoji
mai nesurastų daug rėmėjų 
Amerikos kongrese. Izraelis sie
kia pastovaus ir nuolatinio Ame
rikos ginklų tiekimo.

Premjerė Meir, kalbėdama 
Izraelio darbo partijos konferen
cijoje, pareiškė: “Jei arabai mus 
užpuls, mes laimėsime, tačiau 
už tą pergalę mes turėsime su
mokėti nemažą kainą. Juo ma
žiau lėktuvų mes turėsime, tuo 
ta kaina bus didesnė žmonių gy
vybėmis. Ar gali mūsų draugai 
imtis tokios didelės atsakomy
bės?

Goldą Meir išbus Amerikoje 
dvi savaites. Ji, po pasitarimų 
su prezidentu Nixonu, važinės 
po Ameriką, bandydama sukelti 
simpatijos ir paramos Izraeliui 
jausmus. , -t 

dešimtį metų turėtų teritorinius 
vandenis ir žada nežvejoti prie 
jų krantų arčiau kaip 6 mylios 
nuo kranto. Tačiau rinkos vals
tybės nenori tokios išimties pa
likti amžinai. Britanijos kran
tų žūklės klausimas vėl bus svar
stomas gruodžio 11 d.

Britanijai labai svarbu šį klau
simą palankiai išspręsti, nes 
apie 30 parlamento narių, kon
servatorių, atstovauja parlamen
te žvejų uostams. Atstovai pa
grasino, kad jie nebalsuos už 
įstojimą į rinką, jei Britanija 
parduos europiečiams savo žve
jų privilegijas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Valstybės pasekretorius 
Sisco vėl pareiškė Indijos amba
sadoriui Amerikos nepasitenki
nimą ir rūpestį dėl kovų Ryti
niame Pakistane, Ambasadorius 
Keatting Indioje įteikė notą In
dijos vyriausybei.

♦ P. Vietnamo kariuomenė 
Kambodijoje jau sutiko komu
nistų siunčiamus į frontą susti" 
prinimus, jų tarpe tankų brigą" 
dą.

♦ Sovietų spauda skelbia, kad 
abu Marso planetoje nuleisti 
aparatų junginiai pradės tirti 
Marso paviršiaus medžiagas ir 
žinias radijo bangomis siųs Į že
mę.

♦ Pramonės valstybių minis
terial nebaigė Romoje spręsti 
valiutos krizės ir nutarė vėl ne
užilgo susitikti Washingtone.

♦ Jungtinių Tautų sekreto
riaus raportas pradėjo debatus 
Viduriniųjų Rytų reikalais. Ra
porte nurodoma visa derybų is
torija ir pareiškiama baimė, kad 
gali prasidėti pavojingas karas.

♦ Pietų Korėjos dalinių P. 
Vietname dalis išvyksta namo 
šį šeštadienį.

♦ Brazilijoje susidūrė trau
kinys su garvežiu, žuvo 9 as
menys ir šimtai buvo sužeistų.

♦ Vakar Čikagon vėl turėjo 
atvykti prezidentas Nixonas, jau 
penktą kartą šiais metais. Jis 
žadėjo pasakyti kalbą jaunimo 
organizacijos “4-H” suvažiavi
me.

Paskyrė naują 
marinu vada V v

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas paskyrė naują 
marinų komendantą gen. Robert 
Cushman, kuris pakeis atsargon 
išeinantį gen. Leonard Champ
man. Tas paskyrimas nustebino 
karinius sluoksnius, nes buvo 
laukiama, kad komendanto pa
reigas gaus arba dabartinis pa
vaduotojas geh. Raymond Davis 
ar marinų štabo viršininkas gen. 
John Chaisson.

Generolas Cushman šiuo me
tu yra ČIA . direktoriaus pava
duotojas. Dvejis metus jis va
dovavo Pietų Vietname buvu
siems marinams ir prie jų pri
jungtiems armijos daliniams. 
Jo komandoje buvo 163,000 vy
rų kariuomenė.

Šiaurės Airijoj 
daug sprogimų

BELFASTAS. — Praėjęs šeš
tadienis 'šiaurinėj Airijoj jau 
vadinamas “kruvinuoju šešta
dieniu”, nes airių slaptos armi
jos vyrai sukėlė 28 sprogdini
mus. Britų kareiviai suėmė 28 
asmenis, jų tarpe du, kurie bu-' 
vo pagauti-dedant bombą. Nors 
sprogimuose buvo sunaudota 
ketvirtis tonos dinamito, žuvo 
tik trys asmenys.

.. šiaurinės Airijos vidaus rei-- 
kalų ministeris pareiškė įsitiki
nimą, kad slaptoji armija pralai
mi kovą ir anksčiau ar vėliau tu
rės sustabdyti veiklą..

Kritikų knyga
“Vagos” leidykla Vilniuj e i š- 

leidp• Lietuvos Mokslų Akademi
jos . parengtą mokslinį. leidinį 
(I tomą). ' \

šiame tome skelbiami lietuvių 
literatūros kritikos -pavyzdžiai 
pradedant 1547 metais ir bai
giant 1917 metais 
darbais.

šalia kitų, skelbiami darbai: 
V. Kudirkos, P. Višinskio, Mai
ronio. J. A. Herbačiausko, Vy
dūno, A. Dambrausko-Jakšto, J. 
Tumo-Vaižganto, J. Jablonskio, 
M. Biržiškos ir kt.

Tomą redagavo K. Korsakas 
ir K. 'Doveika. (E)

sukurtais ka ir

♦ Čikagos miesto meras pra
šo uždėti naujus mokesčius ci
garetėms, tada cigaretės pa
brangtų po 6-7 centus už pakelį.

Margaret Burbidge, Kalifornijos uni
versiteto astrologijos profesorė, • gavo 
pakvietimą užimti Karališkos Green
wich observatorijos direktorė* vietą 

Britanijoje.

NORIMA PAGYVINTI PREKYBĄ SU 
KOMUNISTINĖM RYTU VALSTYBĖM

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas davė leidimą Eks
porto - Importo bankui duoti paskolos Rumunijai pirkti Amerikos 
prekes. Tuo potvarkiu baigiamas tris metus trukęs draudimas 
duoti kreditus toms šalims, kurios remia šiaurės Vietnamą. Kar
tu šis potvarkis leidžia spėlioti, kad bus atidarytos Amerikos kre
ditų durys ir kitoms komunistinėms valstybėms, jų tarpe ir So
vietų Sąjungai. Maskvoje Amerikos biznierių grupė, Šatra kor
poracija iš New Yorko, pasirašė, stebint prekybos sekretoriui 
Stans, kuris Maskvoje viešėjo 11 dienų, sutartį, pagal kurią Ame
rikos įmonės, jų tarpe US plieno korporacija, parduos sovietams 
žibalo šuliniams gręžti mašinų, o sovietai parduos Amerikai chi*o- 
mo, cinko, švino ir vario už 60 mil. dol.

Amerikos - Sovietų prekyba 
pernai siekė Amerikos parduotų 
prekių už 115 mil. dol. ir sovie- 
tų parduotų - - už 65 mil. dol. 
Šiais metais ta prekyba jau daug 
padidėjo, o sekretorius Stans 
pranašauja, kad ji dešimterio
pai padidės. Sovietams bus rei
kalingos paskolos. Už kelių mė
nesių į Washingtona atvyks so
vietų delegacija, gal net pats 
Kosyginas. Nuo gruodžio 8 iki 
19 dienos Amerikoje lankysis 
šešiii asmenų sovietų delegacija, 
vadovaujama žemės ūkio minis- 
terio Vladimiro Mackevičiaus. 
Manoma, kad bus susitarta dėl 
dar didesnio pašariniųi javii 
kiekio pardavimo sovietų galvi
jų ūkiui.

Panaikinus draudimą Rumu
nijai duoti paskolas, ji bus su
lyginta su Jugoslavija ir Lenki
ja, kurių prekės įsileidžiamos 
be-specialių muitų. Rumunija 
jau seniai laikoma nuosaikesne 
komunistine valstybe, kuri ne
pritarė Čekoslovakijos okupaci
jai ir kuri buvo pasikvietusi pre
zidentą Nixona į svečius, Per
nai Rumunija Amerikoj pirko 
prekių už 66 mil. dol. ir pati 
pardavė Amerikai už 13 mil. d,ol. 
Manoma, kad gavusi kreditus, 
Rumunija Amerikoje pirks dar 
daugiau.

Kelionės į Kiniją 
planai ir tikslai 

WASHINGTONAS. — Prezi
dento patarėjas Kissingeris spau 
dos konferencijoje davė daugiau 
žinių apie numatomą preziden
to kelionę į Kiniją. Prezidentas 
su palydovais išyyks vasario 21 
d. ir bus Kinijoje iki vasario 28 
d. Pekino prezidentas su ponia 
Nixoniene dar aplankys Šancha
jų ir Hangčovą. Prezidento gru
pėje bus patarėjas Kissingeris ir 
valstybės sekretorius.Rogers.

Kissingeris nurodė, kad nėra 
tikslu tikėtis iš tos kelionės’di- 
plomatiniii santykiij užmezgi
mo karo Pietryčių Azijoje už
baigimo ar nesutarimu dt-' Tai- 
vano išsprendimo.

Paklaustas apie numatomus 
prezidento pasitarimus su visos 
valstybių vadais ir kodėl Ame
rika nenumato pasitarti su Tai- 
vano vyriausybe, Kissingeris at
sakė, kad Taivano vyriausybės 
pažiūra į “mūsų veiksmus" yra 
gerai žinoma. Ateities santykiai 
tarp Kinijos ir Taivano turėsią 
būti išspręsti Kinijos ir Taiva
no.

Iranas okupavo 
tris arabų salas

TEHERANAS. — Gruodžio 
pirmą dieną pasibaigė Britani
jos sutartis su Ras ai Khaama 
šeikyste Persijos įlankoje, o lap
kričio 30 d. Irano kariuomenė iš
sikėlė ir okupavo tris strategi
niai svarbias Persijos įlankos sa
leles: Didesnį Tunb, Mažesnį 
Tunb ir Abu Muša. Dėl pastaro
sios Iranas susitaręs su šeiku 
Khalid ar Quasimi, Sharia šei- 
kystės vadovu.

Irakas, kuriam tos Persijos 
įlankos salos irgi rūpėjo, pareiš
kė protestą dėl salų okupavimo 
ir nutraukė diplomatinius san
tykius ne tik su Iranu, bet ir 
su Britanija. Irano šachas Riza 
Pahlevi pareiškė, kad tos salos 
buvo Persijos dalis prieš 150 
metų, britai jas užėmė ir prade-- 
jo valdyti septynias Arabijos 
pusiasalio šeikystes ir sultana- 
tus. Tranui salos esančios svar
bios, saugant žibalo laivų kelius. 
Abu Muša saloje yra 300 gyven
tojų, o abejose Tumbs salose apie 
70. Salų policininkai pradėjo 
šaudyti į atplaukusią Irano ka
riuomenę. Trys iraniečiai žuvo, 
vienas buvo sužeistas. Žuvo ir 
keturi policininkai bei penki as
menys buvo sužeisti.

Tos trys salos yra svarbiame 
Hormuz sąsiauryje, kuris jungia 
Persijos įlanką su Omano įlan-

Arabų jūra.

Varšuvos pakto 
konferencija

VARŠUVA.—Antradienį Var
šuvoje prasidėjo septyniii Varšu
vos pakto valstybių' užsienio rei
kalų ministerių konferencija. 
Joje dalyvauja ir pakto karinių 
jėgų vadai. Konferencijoje ti
kimasi suformuluoti atsakymą 
Nato valstybėms, kurios pasky
rė ryšininką Manlio Brosio, bu
vusį Nato sekretorių, derėtis dėl 
karinių jėgų sumažinimo Euro
poje. Nato ministerių konferen
cija įvyks gruodžio 8 d. Briusely
je.

Iš Maskvos sugrįžęs V. Vokie
tijos užsienio reikalų ministeris 
Scheel pareiškė, kad jam,nepa
vyko įtikinti Gromykos, jog pir
ma reikia sutvarkyti Berlyno 
klausimas, tik paskui tikėtis Vo- 
kietijos-Sovietų Sąjungos 'ne
puolimo pakto ratifikavimo. Gro
myko reikalavęs pirma ratifikuo
ti tą sutartį.

Vakarų valstybės laikosi pa
žiūros, kad negalima nei .kal
bėti apie Europos saugumo kon
ferenciją, kol nebus sureguliuoti 
Berlyno reikalai.

ČIKAGA. — Per Padėkos die
nos savaitgalį Amerik?je kelių 
nelaimėse žuvo 607 asmenys.

IWAKUNI. — Apie 3.000 ja
ponu demonstravo prie Ameri
kos karinės bazės Iwakuni. Jie 
protestavo prieš atominius gin
klus, kurie esą bazėje. Ameri
kiečiai tvirtina, kad bazėje ato
minių ginklų nėra ir leido japonų 
pareigūnams patiems bazę pa
tikrinti ir įsitikinti.



PAULIUS šfMOLICrNAS

Pasikalbšjirnas su JAV LB Kultūros 
Fondo pirm, rašyt Anatolijum Kairiu
Visi didieji ilramuturgtu note,kai pogolvoju, kad kiekvienas 

jų yra drama be pabaigos, ma
no tikėjimas lietuviškąja atei
timi virsta beprotybe. Tas be
sąlyginis tikėjimas Lietuvos 
ateitimi ir yra mano kūrybinės 
šviesos versmė.

davo savo aplinkos gyvenimu 
Jūs esate vienintelis išeivijos 
dramaturgas, kuris vaizduoja
te lietuvių išeivių gyvenimą 
setoo dramose. Tas gyvenimus 
yra niūrus, bet jūs didžiosios 
dramaturgijos pavyzdžiu su
randate šviesa tam gyvenimui. 
Iš kur ateina toji šviesų?

Pirmučiausia, griežtai atsi
riboju nuo “didieji dramatur
gai”. “didžiosios dramaturgi
jos” ir panašios terminologi
jos bež vėjy galimų šia prasme 
implikacijų. Nelaikau savęs 
nei dideliu, nei mažu, o lik to
kiu, koks esu. Mano ūgis 
5*9”, o svoris 170 svarų.

Jūsų klausime, 
moae, yra pora 
Pirma — ne visi 
matui'gai” 
linkos gyveniirtti ir, antra, 
esu ne vienintelis išeivijos dra 
maturgas, vaizduojąs išeivių 
gyvenimą savo dramose. Di
desnė ar mažesnė išeiviškosios 
kasdienybės dozė pastebima 
visuose mūsų dramos kūrė
juose.

Jūsų klausimo pabaigai jau 
liestų mane, nes iš tikro šviesa 
ir viltis ateitimi mano kūrybo
je eina vedamąja spalva. Ne-, 
žinau iš kur ateina šviesa, tuo 
labiau viltis. Esu optimistas iš 
prigimties. Neieškau, bet ti
kiu. Tikiu viskuo, ką matau 
ir ką darau, tikiu ir tuo, kuo 
tikiu. Taigi, ir ateitimi. Kai pa
matau jaunų lietuvra būrį ir

Jūsų skelbiamas žmogiška* 
ideaiizmas dramose ir veikloje 
yra akstinas lietuvių kultūri
niam gyvenimui. Kai kiti pa
sitenkina absurdo paskelbimu, 
Jūs surandate kodėl žmogus iš 
viso juda. Kodėl neplaukiate 
pavėjui?

Mano atsakymas bits žymiai

mano nuo- 
netikslumų. 

“didieji dra- 
vaktdavo savo ap- 

aš

* *

- į kuklesnis, mielas Daktare. Ma
ne labiau stebina klausimas — 
kodėl žmonės nejuda arba ju
da mažai? Juk beveik aksio
ma, kad judėti sveika. O vis 
dėlto žmonės mėgsta ilgiau pa
gulėti, pasėdėti, pafilosofuoti 
prie stiklo alaus etc. tik ne 
veikti, tik ,ne prasmingai ju
dėti, Argi dar visus tebekamuo
ja anas viduramžiškas motto 
“palaimintas nieko neveiki
mas”. Mūsų tautniam judėji
mui ar nejudėjimui yra Įvai
riausių priežasčių: apatija, de
fetizmas, nutukimas iš gero 
gyvenimo, nežinojimas, nesi- 
domėjimas, apsileidimas ir 
dar kas? Kiekviena šių prie
žasčių turi savo žemę ir šaknis, 
lietų ir saulę — nebandyk pa
tarti !

i
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Detroito Stasio Butkaus šauliy kuopos kultūros sekcija spalio 21 d. suruošė svarstytas: "Šeima tautinėje ben
druomenėje ir tautinis auklėjimas šeimoje". Iš dešinės: paskaitą skaito šaulė Stefa Kaunelienė, koordinato

rius mok. šaulys Pranas Turūta ir skautė akademike Liuda Rugenienė.
Nuotrauka K. Sragausko

žymiai tiksliau. Pavėjui ne
plaukiu, nes neįdomu. Eiti 
prieš srovę, skaldyti rutiną, 
sutikti pasipriešinimą — dra
matiška ir kūrybiška, 
ten, kur dar nebandyta, 
ryta,, nepradėta. Audra 
veiksmą ir Įtampą, o 
krantai ir salos suteikia

Kongreso stovykla tinkamai reprezentuoti Kanados 
jaunimo nuomonę. Pereitą sek
madieni (21 d. lapkr.j stovyklos 
r no ši nan komisija slį > komitetų

“Idealizmas” mano kūrybai 
nusakyti irgi nėra tinkamas 
žodis. Darbas ir nerimas būtų

Prof. Vaclovo Biržiškos

Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už S4JJ0. 
o kietuose viršeliuose už £6.00.

1739 So. Halsted Street _ M Chicago 8, Illinois
j

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi. 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pust -----------
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pusL ____ .------- --------------~---------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pUsL įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — '------- ----------------------------

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

88 pusi.,.......... ;---------- -----------------------
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — _________ _
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA,, gražiai įrišta 968

< pusi., dabar tik _________________

Drama 
neda- 

gimdo 
nauji 
pilka- 

jai kasdienybei spalvingumo. 
Kas Kečia absurdą, tai ir aš 
esu jo nemažai paskelbęs, tik 
man absurdas turi prasmę. 
Paradoksas. Kas mano, kad 
absurde nėra prasidės ar gy
venimo džiaugsmo, tas nepa
žįsta nei absurdo, nei gyveni
mo. Dažnai imamas pavyz
džiui Sizifo mitas neretai klai
dingai suprantamas. Sizifas 
nėra joks beprasmiškumo' pa
vyzdys. Jis nešė akmenį ne ap
link kalną, kas būtų žymiai 
lengviau ir net beprasmiškiau, 
bet į kalną! šiam nusiritus, jis 
vėl kartojo ciklą. Čia yra jau 
prasmė 'ir, mano manymu, 
tikslas. Sizifas nešė akmeni 
kiekvieną kartą vis į kalną, o 
kiekviena kelionė į kalną jau 
yra ne ta pati, o kita, ne 
kartojimas vakardienos, o 
rimas rytdienos. Ritualas, ku
riame pasikartojimo galimybė 

■iš naujo paruošia žmogų nau
jam laimės bandymui.

5?

pa-

$3,00.

$6.00
$6.00

$7.50

$2J»

$530

$1.00

$4.00
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NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

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

. Jūs išbandėte visas dramos 
šakas nuo komedijos iki tra
gedijos. Dabar parašėte muzi
kinį veikalą. Regis, visa tai 
noras priartėti prie žmogaus 
— žiūrovo. Kuri,šaka Jums ar
čiausia širdies?

laikus,
ir laumės 
laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
siems bei jaunimui:

■ . 1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY*įlenkia 
NU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio.
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota, 
žus leidinys. S1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, SL80.

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

5. maironii, JAUNOJI LIETUVA, poemą. 118 psln $1,00.
6. Alfonsas Vėmbutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai* 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

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

KIŠKELIS, pasaka
Didelio formato, 24 psl., gra-
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' Kartais ir juokdariai pra- 
S’irksla. Užeina momentai liūd
ni ir juodi, prarandi pagrindą 
po kojom, rodos, žemė ima 
siūbuoti ir “dangus- griūti”... 
Tokiais momentais rašau tra
gedijas. šiaip — komedijos 
yra mano meilė ir jas rašyda
mas jaučiuos gana patogiai. 
Žmonės labiau komedijas mėgs 
la ir supranta. Juokas, geras 
-anekdotas, ilgai nešioja savy
je “užtaisą”, kuris sprogsta 
daug kartų, žmogus nenori 
būti bauginamas per daug, nė 
per daug virkdomas melodra
momis, 
baimė

Sakonla, kad Įtempta 
ir nuolatinės ašaros 
nervams. -Telieka ko-

Gyvenitniškos, svei- 
komedijos.

niedijos. 
kos. žmogiškos 
žinoma, neįmanoma be tikslo V
juoktis. Todėl dažnai juokas 
virsta “pajuoka’*. Tačiau ir 
pajuoką žmonės lengviau prii
ma, negu žaizdą.

Muzikinis veikalas, kuri pa
rašiau Dainavos ansambliui, 
yra lengvo, dalinai satyrinio 
pobūdžio komedija. Gal kai 
kam ir atrodą kad aš patai
kauju žiūrovui, bet taip tik at
rodo — sąmoningai niekada 
nepataikauju, bet niekada ir 
iš akiu neišleidžiu. Aš nesle
piu noro matyti savo kūrinį 
scenoje, nes kam tada rašyti 
iš viso? Universitetu ir biblio
tekų lentynos užverstos nevai
dintais veikalais. Nežiūrint 
kaip ir kas jm>s rašė, aš geriau

renkuos teatrą ir gyvąją sceną, 
negu vardą ir dulkes lentyno
se. Kada autorius teigia, kad 
jam visai nesvarbu jo veikalo 
pastatymas, tai tokia frazė yra 
tuščia frazė, dar didesnei tuš
tybei pridengti.

Jūs suorganizavote abu Te
atro Festivaliu, nors antrame 
nebuvo nė vieno Jūsų veikalo. 
Kai kas sako, jog ne rašyto jo 
pareiga rūpintis pastatymu. 
Jūs rūpinatės ne vien tik savo, 
bet ir kitų dramaturgų veika
lų pastatymais. j Kodėl?

Taip, mano veikalo šiame 
festivalyje nėra, bet kam tai 
svarbu ? Asmeniškai manau, 
kad nuo to nenukenčia nei ma 
no kūryba, nei mano vardas. 
Čikagos visuomenė turės pro
gos pamatyti mano “Sidabrinę 
Dieną” Marijos auditorijoje 
š. m. gruodžio 11 ir 12 d. d. akt. 
Zitos Kevalaitytės režisūroje.

Mano rūpinimasis “savo” 
kaip Jūs išsireiškėte ir kitų ra
šytojų darbais plaukia iš eina
mų L B-nėje pareigų. Tiesio
gine prasme aš savo veikalais 
nesirūpinu. Tai kalba tie, ku
rie nori mane sąmoningai su
niekinti arba Įžeisti. Veik visi 
mano veikalaf kur nors buvo 
statomi, bet aš jais rūpinaus 
tik tiek, kiek buvau prašomas. 
Tiesioginiai rūpinaus LB Jau
nimo Teatru. Jei tokio teatro 
neglobočiau, nereikėtu nė vei- 
kalais rūpintis. Veikalo pasi
rinkimą apsprendžia pats Jau
nimo Teatras, kada randamas 
režisierius. Jei pasirenka ma
no veikalą, aš nesipriešinu, 
jei nusprendžia statyti Lands
bergį, Binkį, Ostrauską ar ku
rį kitą, aš irgi sutinku. Mano 
principinis nusistatymas — 
svarbu, kad dirba.

Daugių daugiausia mano rū
pestis riškiasi artimu bendra
darbiavimu su dramos sambū
riais ir režisieriais, jei prašo
ma. Patariu, pataisau veika
lą, jei įmanoma. Jei kviečia į 
premjerą, važiuoju. Bendrau
ju su aktoriais, komentuoju, 
dalyvauju pastatymo aptari
muose, nes man rūpi veikalo 
pasisekimas tiek pat, kiek ir 
statytojams. Jei mano atvyki
mas premjeron prišaukia vie
ną, kitą žiūrovą daugiau, džiau 
giuos kartu su visais. Drami
niai veikalai rašomi scenai, 
jau buvau minėjęs, ne istori
jai. Tikras nesusipratimas ar 
nesiskaitymas nepasisekimo at 
veju 
mui, 
rius.

versti kaltę vien pastaty- 
dažniausiai kaltas auto-

Jei rašytojas neserga savo 
kūrinio pasisekimu scenojęĮ, 
reiškia jis nevertina savo kū
rinio. Dramaturgas iš tikro 
gimsta scenoje, scenoje užau
ga ir miršta... Teorinis dra
maturgas yra nelyginant “už
gesęs ugnikalnis“ iš kurio ga
limo prasiveržimo tyčiojasi 
apylinkės gyventojai, apsigy
vendami prie pat kraterio...

Kokie Jūsų ateities planai 
teatro srityje?

Apie ateitį sunkiausia kal
bėti, tuo labiau planus. Turiu 
paruošęs eilę veikalų spaudai, 
bet nežinau kada kas išleis, nes 
draminiams kūriniams rasti 
leidėją nelengva. Rašau daug 
ir intensyviai. Geriau paliki
me ateiti ateičiai.

TORONTO, Ont. — Kanados 
Lietuvių Bendruomenės jauni
mo sekcija sušaukė posėdį — 
pasitariH14 atemaneto jattntnro 
kongreso stovyklos klausimu. 

Į Posėdis įvyko lapkričio 19 d. Pri
sikėlimo parapijoje. Jo tikslas 
— sudaryti stovyklas darbo ko
misiją ir komitetus. Į stovyklos 
komisiją įeina: Gediminas 

I Breichmanas pirmininku, Jūratė 
čeponkutė vicepirm., Gabija 
Juozapavičiūtė ir Laima Gustai- 
nytė sekretorėm ir du iš iždinin
kų Algis Juzukonis su Andriu- 
mo Gutausku. Buvo sudaryti 
įvairūs darbo komitetai: regis
tracijos (vadovaus sės. Ignė>, in
formacijos ir spaudos (Gabija 
Juozapavičiūtė ir Algis Stankus), 
techninis- stovyklos paruošimas 
(Benis Čepo akus), ūkio reikalų 
(Rimas Stirbys), programų vyk
dymo (Vilija Baukytė). Dar li
ko tvarkos ir drausmės komite
tas, kuriam šiuo tarpu ieškoma 
žmonių.

Posėdyje buvo aptartas kon
greso baigimo ir studijų dienų 
klausimai, kad atstovaujantys

vykUvietės — Romuvos prie 
Huntsville, Ont., kad galėtu re
aliai daryti planus stovyklai ir 
aptarti galimus įrengimus.

Stovykla numatoma 500 as
menims. Darbo yra daug ir ruo
šimo komisija jo nesibaido. TV 
kimės, kad susilauksime ir dau
giau pagalbos iš visų susidomė
jusių lietuvių kanadiečių.

Stovyklai ruošti komiteto. 
Informacijos ir Spaudos 

Komisija

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

METRIKA

Gimęs 1914, mokslus ėjęs 
Kauno ir. Vilniaus universite
tuose, autorius dviejų poezi
jos rinkinių: Blaškomi lapai 
1946 ir Auksinė sėja 1953, dau 
gelio draminių veikalų: Diag
nozė 1956, Viščiukų ūkis 1965, 
Curiculum vitae 1966, Šviesa, 
kuri užsidegė 1968, Eldorado 
1968, Palikimas 1969, Du bro
liukai 1970, romanas Ištikimo
ji žolė 1971 ir kt. Daug veika
lų vaidinta iš rankraščių, kaip 
Rūtos be darželių, Diplomuo
tas siuvėjas, Kukū, Sidabrinė 
diena ir eilė kitų. Yra laimė
jęs 4 literatūrines premijas už 
dramaturgiją, Diagnozė iš-

versta j latviu kalbąj Curricu
lum vitae į anglų ir t. t.
Kanadą sekančiame posėdyje su

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINAS:

“Nauji e. n o s f”

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

xSorintiej'i šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Order;

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

T739 So. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL. 6060S.
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Acd it’s almost effortless. All you do is

amount you specify is automatically set 
aside from your check each payday and

wtomatic saving power.

Oh, you’ll touch it someday. Foe that

BS

Bonds, 5M% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 36%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

ds’ college education.
And now there’s a bonus interest

lake stock in America.

1739 So. Halsted Street

iW'--

Chicago, III 60608 -
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HAZLETON, Pa. — Virš 35 
tūkstančių gyventojų miestas, 
antracito kasyklų rajono cent
ras. Pirmas lietuvis su žmona 
ir net 4 vaikais čia atsirado dar 
1870 metais, paskiau jų atsira
do daugiau. Kaip dr. Kučas sa
vo “Amerikos Lietuvių (Kata
likų ar Kunigų) Istorijoje”, taip 
■dailiai mokėdamas kunigų lie
tuviams pragaištingus darbus 
užglostyti, rašo “Kažkokio len
kuojančio lietuvio patariami, 
1876 m. Hazletono lietuviai Įstei
gė broliškos pagalbos draugiją, 
pavadintą lenkiškai; “Towar- 
zystwo Polskie bratniej pomocy 
swiętego Jerzego, Patroną Lit- 
wy...” Nors tuo laiku Hazletone 
lenkų dar nebuvo, bet Įstatai 
spausdinti vien lenkiškai...’”
" Lietuviai Čia pradėję sustip

rėti, kai 1887 m. atvyko kunigas 
Petras Abromaitis. Nors lietu
vių jau buvo 40 šeimų, o lenkų 
tik 20 šeimų, septynių lietuvių 
ir dviejų lenkų sudėtais pinigais 
1888 metais nusipirkta bažny
tėlė, bet užrašyta kaip lenkiška 
if užrašyta Skrantono vyskupo

Kas buvo "kažkokie lenkuojantieji lietuviai**? 
“Kraujo praliejimas” Hazletone

Nauja Brodvėjaus žvaigždė Sada Thompson 
"Twigs" veikale vaidina net keturias ro
les: trijy į viena kitą nepanašiu seserų (vir
šuje) ir jų senutės motinos. Kritikai labai 

giria šios aktorės darbą.

(Tęsinys)

įgauti kai 1893 metais įsisteigė
SLA kuopa, 1894 m. Lietuvos į SKAITYK ’NAUJIENAS 
vyrų draugija ir 1897 m. Poli
tiškas neprigufrningas klubas.

(b.,d.)

JOS TEIKIA GABIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS 7TNIA*

vardu. Lietuviai pagaliau tiek 
laimėję, kad jų bažnyčia buvo 
užrašyta kaip “Lithuanian Po
lish Church”, bet lenkai Įdūkę 
reikalavo “Lithuanian” pašalin
ti, o kai tai nebesisekė sutarę 
surengti “kraujo praliejimą”, 
kad bažnyčia netektų nei tam, 
nei tam, ir 1892 m. lapkr. 2 d. 
susitarę ir gausiai susirinkę baž
nyčioje puolė lietuvius preteks
tu atimtu bažnyčioje surinktus 
pinigus. Prasidėjo muštynės.

“Vyrai tąsydamiesi ir mušda
miesi, o moterys klykdamos ir 
raudamos viena kitai plaukus 
nuo galvų, visi išsivertė iš baž
nyčios ir pradėjo muštis lauke. 
Į darbą buvo paleistos lazdos, 
akmenys, plytos ir kas tik pa
sitaikė kam po ranka. Pribuvusi 
policija riaušių vadus (lenkus) 
areštavo... Po šių riaušių pra
dėta bylinėtis ir galų gale len
kai visai atsiskyrė nuo lietuvių”. 
Lietuviai 1911 metais, kaip pra
neša LE, pasistatė bažnyčią už 
35,000 ir kleboniją už 10,000 do
lerių...

Primintana, kad netoli Hazle-

Kas tik turi gerą skonjr
Viską perka pas Lieponį!LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedė|as J. LIEPOMIS ,
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

9 jki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL

- KNYGOS ANGLŲ KALBA
Ą 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.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Raštenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.
ų Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00; Kietais viršeliais $4.00.
A; Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba 
piniginę. perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

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

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

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

: Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiautųjų ir tiltų statytoju sų sovietais sukeltų mitų miglose apie 

. J&ešlkeįčianti..komunizmą... 158 psL, kaipa 3 doL
- įį '■Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 nsl., kaina 5 dol. Ap- 
. rašomą Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na

rių elgesys tragiškose dienose. -
S»ąfanija Rūkięnė,. GRĮŽIMAS J LAISVĘ, Sibiro tremtinės atsi- 

’ minimai, parašytį ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio. dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- 

: nuoja.6 dol. ' _ .
..... -Juozas Kapačlntkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
. dfiant 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 i 
. paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 

išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir , 
asmenis. 270 psl., $4,00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00. j

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
' tariaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei> 
• užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

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

,52 psl„ $1,00. . - • “
; Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 j 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 1 

čekį ar piniginę perlaidą.

tono įvyko 1897 m. rugsėjo 10 
d. žiaurioji angliakasių žudynė, 
kai apie 500 streikuojančių bū
riui iš vienos kasyklos ramiau
siai. einant iŠ savo kasyklos į 
netolimą Lattimero kasyklą, 
kviesti tos kasyklos angliaka
sius dėtis į streiką, pąkeliui juos 
pasitiko Luzernės apskrities še
rifas su šimtine savo “deputa
tų” ir be jokios provokacijos 
pradėjo į darbininkų minią šau
dyti 21 žmogų užmušdami vieto
je, jų tarpe penkis lietuvius, ir 
55 sužeisdami. Buvo iškelta by
la, bet teismas žmogžudžius iš
teisino ir paleido, šis įvykis bu
vo didžiausias akstinas darbi
ninkams spiestis į unijas, ku
riose lietuviai vaidino svarbią 
rolę. Lietuviai maineriai bend
rai turėjo apie 15,000 savų uni
jų narių, kurie vėliau įsijungė 
Į United Mine Workers.

Vietiniuose laikraščiuose til
po Scrantono arkivyskupo O’Ha
ra pasisakymas dėl angliakasių 
streiko, kuriame dalyvavo di
džiumoje tų laikų “Naujieji atei
viai” iš Europos, į kuriuos še
rifas savo padėjėjų šimtinei lie
pė be atodairos šaudyti, štai 
Romos Katalikų Bažnyčios ku
nigaikščio žodžiai: “Atėjūnai 
yra kaip sruta šioje šalyje ir 
verti tik sušaudyti”... Kilus do
rųjų žmonių protestams, arkivys 
kūpąs O’Hara, savo bjaurius žo
džius, atšaukė, tačiau sakoma 
yra “žodis ne žvirblis, paleisi -— 
nebepagausi!”

Kuo Hazletone grasino, 
Freeland e ivvko 4- *

FREELAND, Pa., arti 6 tūks
tančių gyventojų angliakasyklų 
ir tekstilės pramonės miestelis 
apie 15 mylių nuo Wilkes Barre. 
Dar 1914 metais čia buvo 588 
lietuviai. Lietuviai čia pradėjo 
kurtis nuo 1880 metų. Freeland 
yra viena iš daugelio mainerių 
kolonijų, kurias sulenkėję lietu
vių kunigai nuvedė į lenkų bučį. 
Kai 1887 metais lietuvių čia jau 
buvo 25 šeimos ir daug pavie
nių, lietuviai sumanė steigti sa
vo parapiją ir statytis bažny
čia, bet gavo lenkomaną kuni
gą Varnagirį, kurs, žinoma, 
įtraukė ir lenkus, nors jų buvo 
tik apie 10 ar 15 šeimų ir pa
statytą bažnyčią, žinoma, pava
dino lenkiška. Po trijų mėne
sių Varnagiris išsikėlė Plymou- 
tho lietuvių lenkinti. I I

Gautas kitas kunigas Juodi- 
šius buvo negeresnis, kurs taip 
pat netrukus dingo. Gavę tre- 
čia lietuviškesnį kunigą Mašio- '

tą lietuviai paiiuro savo statyto
je bažnyčioje turėti daugiau 
svorio ir sutarė parapiją perra
šyti iš “lenkiškos” į “lietuvių- 
lenkų”. Negalėdami atsispirti 
prieš lietuvių daugumą, lenkai 
sumanė atsiteisti su kunigu Ma
šiotu ir 1894 metų vieną birže
lio dieną susiorganizavo kunigo 
Mašioto neįleisti Į bažnyčią dar 
iš vakaro užkaldami bažnyčios 
užpakalines duris ir prie didžių
jų durų pastatydami stiprią 
abiejų lyčių sargybą. Kun. Ma
šiotui mėginus Įeiti bažnyčion 
lenkai puolė j Į mušti, lietuviai, 
kurie irgi buvo iš anksto infor
muoti ir apsčiai prie bažnyčios 
susirinkę, puolę savo kunigo 
ginti.

Matyt, iš anksto perspėta po- 
licia tuoj atsiradusi bandė pa
daryti tvarką, bet Įsiutę lenkai 
puolė ir policiją 
ti 5 lenkai ir 1 
vienam lietuviui 
Iškeltoje byloje
mėjo, daug jų buvo nubausta. 
Pagaliau lietuviai nuo lenkų at
siskyrę gavo garsųjį 1863 me
tų prieš rusus sukilėli kunigą 
Vladislovą Dembskį, vėliau bu
vusį Lietuvių laisvamanių Ame
rikoje susivienijimo sekretorių, 
uolų visų Amerikos lietuvių laik
raščių bendradarbi ir bent pusės 
tuzino lietuviškų knygų autorių.. 
Po Demskio buvo kunigas Juoz. 
Dielininkaitis, kurs tačiau vai
kus mokęs lenkiškai, bet tuojau 
buvęs priverstas nutraukti.

Kaip Liet. Encikl. rašo “Da
bar lietuvių veikla silpna, baž
nyčia, dėl kurios buvo kovota, 
laikoma mišria su lenkais, bet 
oficialiai žymima kaip lenkų pa
rapijos bažnyčia! Iš draugijų 
tebeveikia SLA 162 kuopa. Kie
no dėka lietuvių bažnyčia vėl pa
teko lenkams, nei L E., nei pats 
Kučas savo istorijoje nieko ne
sako.

mušti. Sužeis 
policininkas, o 
peršauta koja, 
lenkai pralai-

išpjovė.
Vos išbuvęs porą metų jis tu

rėjo bėgti. Kai vieną sekma
dienį jis pasakė pamokslą len
kiškai, lietuviai sukėlė triukš
mą, o kai- sekantį sekmadienį 
tik pradėjo sakyti lietuviškai, 
lenkai tuojau sukėlė skandalą 
ir grūmodami kaip “litwinui” 
kumščiais rėkaudami išgrūdo jį 
iš bažnyčios, apsupo jo klebo
niją ir akmenimis išmušė visus 
langus. Kun. Juškevičius buvo 
tiek “brolių” lenkų įbaugintas, 
kad kelias dienas slapstėsi, ta
čiau vyskupo iškeltas į Nanti
coke ten vėl pradėjo lietuvius su 
lenkais piršti drauge bažnyčią 
statyti, bet netrukus ir iš ten 
turėjo panašiai bėgti.

Tą patį padarė su kun. Petru 
Končių ir bažnyčią statyti 
baigė jau lenkas klebonas, aiš
ku kaip lenkų. 1889 m. įkurta 
kita bendra su lenkais šv. Jurgio 
draugija, kurios daugumas na
rių buvo lietuviai, bet lenkiška 
dvasia vyravo ir konstitucijoje 
dr-jos tikslas buvo apibūdintas 
“Kad narodas lietuviškas ir len
kiškas galėtų susirišti mazgu 
broliškos meilės”... Panašiai bu
vo ir su šv. Juozapo, draugija, 
nuo kurios lietuviai pasitraukė, 
palikdami lenkams draugiją ir 
parapiją, dr-jos antpausdą ir pi
nigus... Tie vaidai truko 20 me
tų ir apie 200 lietuvių, nebeap
sikęsdami tų “broliškos meilės 
mazgų”, išsikėlė į Danville. Lie
tuviai pradėjo tautiškai atši-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽE
YRA GERIAUSIA DOVANA '

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4Mff arcHm AVENUE 
CHICAGO, WN01S 5MS 

PHONE: 2544471

“Lietuviško ir lenkiško narodo 
broliškos meilės mazgai”

“šamukai”

ZO
Passbook Savings Xj 
All accounts com- IS! 
pounded daily — !■!“ 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

^as mus lauPomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. -Antra,

/A jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben-
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui pastų reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

Al O M X W kJ f

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

SHAMOKIN, Pa. (šamukai) 
.1960 metais 13,674 gyventojai, 
anglies kasyklų miestas. Lietu
viai pradėjo kurtis 1868 metais, 
ir 1898 m. turėjo jau 591 lietu
vių koloniją, ši kolonija pasi
žymėjo veiklumu, čia Mikas 
Tvarauskas buvo Įsteigęs spaus
tuvėlę, leido anglų lietuvių kal
bos žodyną “Tlumočių” ir ruo
šėsi pradėti leisti Lietuvišką Ga- 
zietą, bet spaustuvėlei sudegus 
vieno darbo nebaigęs, kito ne
pradėjęs išsikėlė į New Yorką, 
kur 1879 m. pradėjo tą laikraš- 
tį leisti.

Shamokin (šamukai), kaip ir 
ko ne visos ankstybosios koloni
jos, pasižymėjo vaidais su “bro
liais” lenkais, su kuriais dėl ben
dros katalikiškos tikybos sulen
kėjusieji kunigai lietuvius pirš
te piršo. Dar 1871 metais čia 
buvo Įsteigta bendra lietuvių 
lenkų šv. Vaitiekaus draugija 
ir sekančiais metais kun. Juš
kevičius pradėjo statyti taip pat 
bendrą bažnyčią ir nors lenkų 
buvo mažiau negu lietuvių, jie 
keldami riaušes kun. Juškevičių

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St. Chicago, III 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Sardokai ir Budežeriai jau išnaikinti
Amerikoje ir laisvame pasaulyje yra didokas skaičius 

vilkaviškiečių. Jiems yra gerai žinomi Sardokų ir Būd- 
ežerių kaimai, šimtus metų stovėję dviejų kilometrų at
stume nuo Vilkaviškio. Tūkstančiams vilkaviškiečių te
ko ne vieną kartą pravažiuoti šių kaimų keliais ir pasi
džiaugti derlinga žeme ir gražiai žaliuojančiais ir gel
tonuojančiais laukais.

Nepriklausomos Lietuvos laikais Sardokuose buvo 
33 gerai gyvenantieji ūkininkai, o Būdežeriouse buvo 46. 
Abiejuose kaimuose, išskirstytuose Į viensėdžius, gyve
no apie tūkstantis lietuvių. Jie ne tiktai patys gražiai gy
veno, bet jie ir savo vaikus leido Į Vilkaviškio mokyklas. 
Abiejų kaimų ūkininkai buvo geri ir susipratę lietuviai, 
darbštūs’ūkininkai ir taupūs kaimiečiai.

Šiandien Sardokų ir Būdežerių,. jau nebėra. Lietuvon 
Įšliaužę sovietų tankai ir juos pasekę čekistai, tuojau 
pradėjo naikinti šių dviejų kaimų ūkininkus. Pirmiau
sia rusai išplėšė duoną ir drabužius, o vėliau atėmė iš 
ūkininkų žemę. Pavyzdingesnius ūkininkus visiems lai
kams išvežė į šaltąją Rusijos šiaurę. Vilkaviškin atva
žiavęs: Antanas Venclova tvirtino apylinkės gyventojams, 
kad “darbo žmonių” valdžia neatims žemės iš ūkininkų. 
Tą patĮ patvirtino pirmasis rusų paskirtas' žemės ūkio 
ministras Mickus. Bet rusai vis dėlto žemę atėmė iš Sar
dokų ir Būdežerių ūkininkų. Atėmė iš jų arklius, karves, 
kiaules ir visas javų atsargas.

“Tarybinės” valdžios atstovai sukvietė “komu-į 
nistinės” santvarkos ‘ sulygintus ir veik ubagais pa
verstus Sardokų ūkininkus, patarė jiems sudaryti kol
chozą. Ūkininkai rusų nesuprato ir Į kolchozus nėjo. Ru 
sai juos baudė, specialiais mokesčiais apkrovė, Sibiran 
vežė, bet sardokiečiai Į kolchozus nėjo. Tai buvo prieš 
26 metus. Šiandien visi sardokiečiai jau kolchoze, o Sar
dokų ir Būdežerių laukuose nėra nė vieno lietuvio ūki
ninko. Šiandien kvislinginė sovietų spauda jau oficialiai 
paskelbė šitokį pranešimą:

“Vilkaviškio rajonas, Šeimenos kolūkis, šian
dien šis adresas jau žinomas visoje respublikoje. Tai 
pirmasis ūkis, kuris atšventė kolektyvines Įkurtu
ves. perkėlė visus žemdirbius iš atokių sodybų, išsi
mėčiusių plačiuose laukuose, Į modernias miestiškas 
gyvenvietes., Čia sukurtas tikrai šiuolaikinis socia
listinis kaimas, kurio žmonės turės visus būtiniau

trims mėnesiams$6.00
vienam mėnesiui $2.00

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

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

Naujienos eina zkasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money_ $20.00
 $11.00 Orderiu kartu su užsakymu.

ŽYDINČIU CHRIZANTEMŲ IR GĘSTANČIU
ŽIBURIŲ POVEIKYJE
Lyg dešinės rankos netekus

šių metų rugpjūčio 2 d., kaip 
vienoj palikimo byloj —P575156 
— pasakyta, “at Cayucos, Cal.” 
automobilio nelaimėje žuvo Juo
zas Tininis, mums žinomas li
teratas, kalbininkas, publicistas, 
kurį, 1956 m. į Los Angeles at
sikėlęs, radau čia jau begyve
nantį. Jis buvo atvykęs iš Aus
tralijos. Rugpjūčio 7 d. jo že
miškus palaikus palikome prie 
mauzolėjaus sienos Šv. Kalvari
jos kapuose.

Į tuos kapus keliauti toli, nors 
jie man laiko atžvilgiu gal ir 
labai arti. O noras su velioniu 
kaip nors susitikti, pasitarti ne
nutrūksta, tad, besitrainioda- 
mas L. A. didžiuosiuose teismo 
rūmuose, ne kartą jaimu į ran

sius patogumus, o laukai bus sujungti Į didelius, pa
rankius našiai technikai masyvus. Tik per pastaruo
sius ketveris metus Šeimenos kolūkio žemdirbiai Sar
dokų ir Būdežerių gyvenvietėse Įkurdino daugiau 
kaip 120 vienkiemiuose gyvenusių šeimų. Išasfalta
vo gatves, pastatė centrinę katilinę, nutiesė vanden
tiekio ir kanalizacijos komunikacijas, atliko daug 
kitų aplinkos tvarkymo darbų. Drauge buvo toliau 
didinami gamybos augimo tempai, statoma nemaža 
gamybinių pastatų: tai didelis kiaulidžių komplek
sas, žolės miltų gamybos Įmonė, .grūdų sandėlis, 
kurie jau baigti, o dabar kyla 200 vietų karvidė su 
pagalbinių patalpų bloku, padėtas kertinis akmuo 
naujiems kultūros namams” (Tiesa, 1971 m. lapkr. 
18 d., 1 psl.)
Sardokai ir Budežeriai stovėjo Šeimenos pakrantė 

se. Lietuviai ilgus šimtmečius turėjo savo kultūrą ir vy
kusiai gynėsi nuo svetimosios. Jie gynėsi kaimuose ir 
vienkiemiuose, jie gynėsi laukuose ir.miškuose. Šiandien 
juos suvarė į kolchozą, kad rusų pastatytas čekistas die- 

į ną naktį galėtų juos sekti, šiandien jiems pastatė javų 
‘ sandėlį, kad kolchozą saugojantis rusas labai lengvai ga- 
tėtų javus išvežti. Atvažiavęs “tarybinis” žemės ūkio 
ministras Vytautas Vazalinskas ubagais paverstiems 
Sardokų ir Būdežerių ūkininkams papasakojo, kaip jiems 
bus primetama “sovietinė kultūra” naujai projektuoja
muose “kultūros namuose”. Prie vienkiemiuose gyvenu
sių ūkininkų “komunistai” negalėjo prieiti, žiauriau
siomis priemonėmis Į susirinkimus negalėjo jų prisišauk
ti, bet naujai statomame Šeimenos kolchoze policininkai 
labai lengvai galės juos suvaryti Į “kultūros namus”. 
Tuose būsimuose namuose, sardokietis norės ar nenorės, 
jam bus kalama “komunistinė kultūra”. Vienkiemiuo
se atsiskyręs sardokietis vykusiai nuo jos gynėsi, bet ar 
jis pajėgs jai pasipriešinti Šeimenos kolchoze, tai tiktai 
ateitis parodys.

Tuo tarpu kiekvienam gyvam likusiam Sardokų bei 
Būdežerių gyventojui reikėtų bent aprašyti kiekvieną 
išnaikintų kaimų gyventoją ir dorų, darbščių ir ramių 
kaimiečių gyvenimą. Tikslus buvusiu gyventojų sąrašas 
jau bus istorinis dokumentas, kurį rusas stengsis su
naikinti.

kas ir jo palikimo bylą, kurią 
vartydamas lyg ir pajuntu jo 
artumą. iKtoj vietoj tuose pat 
rūmuose jo vardas yra įrašytas 
į story storiausias testamentinių 
bylų registro knygas, lyg ir ka
pų knygas. Pats vardas įrašy
tas taisyklingai lietuviškai — 
Juozas Tininis, bet bet visas įra
šas, savaime aišku, angliškas.

♦

Man vis atrodo, kad velionį 
Juozą Tininį kažkada buvau Kau
ne matęs, o gal ir sutikęs. Bet 
tas susitikimas taip buvo išblė
sęs atmintyje, kad pažintis su 
juo Los Angelėse prieš 15 me
tų man buvo visai naujas išgy
venimas. O kaip ir kur ji čia pra
sidėjo — dabar vėl atmintis ne

besako aiškiai. Tačiau jos pra
džia turėjo būti kur nors “Lie
tuvių Dienų” žurnalo aplinkoje, 
žymiai ryškiau įsirėžė mano at
mintin “L. D.” redaktoriaus Ber
nardo Brazdžionio namuose, vie
no Dailiųjų menų klubo pobūvio 
metu. Mudu suartino kiek di- 
sonansiškas tam pobūviui pašne
kesys, disonansiškas todėl, kad 
jis lietė ne meno, o kalbos daly
kus. Iš kur nors jis buvo nugir
dęs, kad aš savo laiku buvau 
slankiojęs Lietuvos universiteto 
koridoriuose ir bandęs ruoštis 
kalbotyros darbui. Taip pat, be 
abejo, jis žinojo, kad tai nebu
vo man pasisekę. Mat, to aš nie
kad neslepiu.

Nuo to laiko mudviejų kalbi
nės “konsultacijos”, nebenutrū- 
ko, net ir pačios nelaimė išva
karės!. Nuolat susirūpinęs sa
vo raštų stiliaus gerinimu — 
literatūriniame darbe ir duome
nų tikrumu — lingvistiniuose 
svarstymuose, jis ta dingstim 
su manim palaikė kontaktą, tuo 
pat priversdamas ir mane ati
džiau žiūrėti į kalbos mokslo ir 
praktikos raštus.

šeštadienio vakare, š. m. lie
pos 31 d., jis Santa Monikoje 
skaitė savo lemtingąją novelę 
apie vieną neįtikėtiną kortų lo
šimą, proferanso partiją, kurio
je bene porą kartų suminėjo žmo
gaus žūtį automobilio katastro
foje. Sekmadienį, prie mūsų 
knygnešio Vacio Prižginto stalo 
parapijos kieme, kur jis entu
ziastingai šnekėjo apie savo jau 
pradedamas atostogas ir viltin
gą poilsi, velionį užkalbinau, 
truputį padilgindamas.

— žinai, ką Juozai, ką aš šią
nakt sapnavau.

— Ką? — susidomėjo jis.
Aš pasakiau tariamai sapnuo

to žmogaus pavardę, kuri buvo 
ir jo novelėje. Keistu sutapimu, 
ta pat pavarde vienas losange- 
liškis prieš keletą metų buvo 
naktį suvažinėtas vienoj gatvėj 
mano kaimynystėje. Tačiau nuo 
tos padilgos bematant perėjau 
prie vieno klausimo — abejonės.

— Man atrodo, kad pats nesi 
niekad lošęs preferanso?

— Taip, -a patvirtino.
— Reikėtų novelėje panaudo

ti kiek preferansininkų žargono 
ir ryškiau pavaizduoti patį lo
šimą, — pridūriau.

Dar paliečiau ir dabar laikraš
čiuose vis dažniau užtinkamą 
žodį — atskleisti, čia pat su
tarėme, kad aš netrukus para
šysiu bent vieną lapą su prefe- 
ransistų “dialogais”. Po kelių 
dienų žadėjom susitikti.

Pirmadienį jis išvyko auto
mobiliu San Franeisko link ir 
gyvas nebegrįžo...

♦

Man tarpais atrodo, kad da
bar gyvenu su nukirsta dešine 
ranka, kaip medis su nukirsto* 

mis šakomis. Ne, tą ranką te
beturiu, ir ji gali surinkti tele
fono abonemento numerį — 664 
-1276 (namuose) arba 263-5177 
(vėlyvą vakarą darbovietėje), 

bet jo balso nebeišgirsi. Pir
muoju atveju išgirsi automati
nį atsakymą su “disconeeted 
number”, o antru — atsilieps 
kitas, į jo vietą atėjęs. Nebejau
ni, tad, atsakymų ir į rūpimus 
klausimus, susijusius su rašto 
problemomis. Ne į visus klau
simus atsako ir jo tarpininkavi
mu gautos lituanistinės knygos, 
žodynai, o ką bekalbėti apie kla
sikines kalbas!

♦

Ne kartą jis mane barė, kam 
aš pasimečiau rašto kelyje. Vis 
niekus niekniekius rašąs — ypač 
tą poleminę satyrą. Vis žadėjau 
pasitaisyti, bet juk kuprotą tik 
karsto lenta ištiesina!

**

Velionis dirbo įtemptai — ypač 
daug skaitė, rašė. Nuėjęs kar
tą po jo mirties į vokiečių kny
gyną, pasidomėjau jo knygų už
sakymais. Paskutinį jo užsaky
mą radau tokį: “J. Mackiewicz. 
Sieg der Provokation. Bergstadt 
Verlag. Muenchen”. Knyginin
kas paprašė mane perduoti už
sakytojui žinią, kad to užsaky
mo negalėjęs išpildyti. Rodos, 
kad knyga- ausverkauft.

— To ir nebereikėjo, — ta
riau ir dar paaiškinau kodėl.

Knygininkas nuliūdo, nusimi
nęs ir aš išėjau iš to knygyno. Ir 
nežinau, ar aš kada beįkelsiu 
ten koją, nes mane ima baimė, 
kad ir kuris mano užsakymas 
gali manęs nebepasiekti, kaip 
ir ana J. Mackiewicz’iaus pro
vokacijos pergalė.
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APLANKYS KASDIENĄ...
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos*’’ 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
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
mą nežiūrint nuotolių 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).

VARDA5, PAVARDĖ ................... ...... ........ .................................. .

NR. IR GATVĖ ___________ ______ ____

MIESTAS __ ____ ____________ ......... VALST............................... ..

ZIP CODE_________ ____

Siuntėjo Pavardė, Vardas ______________________________ _

Adresas: --------- --------------------------------------------------------------

Mielas Juozai, daug dar pla
navai čia žemėje nuveikti — pa
rašyti sukurti. Tas nuostolis — 
tautinis-visuomeninis. Tai gal 
išlygins kiti. Bet tavo mirtis 
man asmeniškai — smūgis, nuo 
•kurio vargu ar besuspėsiu atsi
peikėti. Ilsėkis ramybėje h* lau
ki dienos, kada tavo žemiškieji 
palaikai galės pasiekti gimtąją 
žemę-.
(Pabaiga) Liudas Balvočius

Los Angeles,
1971 m, lapkritis

— Albertas Kerelis, buvęs Mar
quette Parko apylinkės pirm, ir 
Stanley Balzekas JrM talkinin
kavo LB apygardos valdybai 
rengiant Simo Kudirkos laisvės 
siekimo metinių demonstracijas 
Chicagos miesto centre. Kerelio 
ir Balzeko rūpesčiu demonstra
cijose dalyvavo JAV Kongreso 
nariai Murphy ir Puci-nski. Der 
monstracijų programą pravedė 
Illinois valstijos senatorius Pra
nas Savickas.

— Jonas Vaičiūnas, LB apy
gardos valdybos vicepirminin
kas prieš rengiant Simui Ku
dirkai prisiminti demonstracijas 
jų reikalu kalbėjo Sophie Bar
čus radijo šeimos programoje. 
J. Vaičiūnas apie demonstracijų 
organizavimo' darbus informavo 
lietuvių spaudą ir radiją. Ame
rikiečių spaudą, radiją ir televi
ziją informavo Stanley Balze
kas Jr. ir Jonas Jasaitis.
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LAPKRIČIO 15 D.
Užšalo. Jau praeitą sekmadieni į Plun

gę eiti buvo gera, nes visur buvo kieta ir 
sausa, o pareiti dar ir šviesi naktis buvo. 
Vakar mėginau darže arti, bet jau besanti 
per kieta. Vakare atvažiavo Grišminaus- 
kiai ir nakvojo pas mus.

Šįryt papūniai išvežė Į Plungę bekonus. 
Jiems išvažiavus, atėjo girtas Leonas Lu- 
kauskas ir nebeina namo. Iki pietų esu 
laisvas, galėčiau padirbėti prie knygų jei
gu ne jis. Po pietų mėginsiu arti, gal bus 
atsileidusi žemė. Bet abejoju. Greičiau 
bus sniego, o ne atlydys.

“Be .dogmos” perskaitęs pajutau, kad 
pas mane, kaip ir pas Plašauską, yra vi
duje antras žmogus, kuris visuomet kyla 
prieš mane pati su savo priešinga nuomo
ne, kai ką nors galvoju. Tur būt šitaip yra 
su kiekvienu žmogumi, tad romano auto
rius neturėtų tą reiškinį laikyti ypatingu.

Jau vakaras. Marrrūnė parėjo iš Plun
gės pėsčia, kartu su savo seserim Pana- 
n ta i te Juste. Buvo jau sutemusi kai jos pa
rėjo. Papūnis teparvažiuosiąs naktį. Ve
žimų eilėje palikęs dar tik Klaipėdos gat- 
vėe pakalnėje bestovįs. Ilgai truks, kol iki 
stoties privažiuos.

. Kaziūnė bijo eiti i laidari. Sako gal Lu- 
kauskis negyvas daržinėje guli. Mamfinei- 

pareinant iš Plungės Lukauskienė pasa
kiusi jai, kad nežinanti kur vyras tebeba- 
liavoja iš vakar dienos. Vakar turguje 
kaip pradėjo, taip dar ir tebegeria. Juk 
gali ir galą kur gauti.

LAPKRIČIO 18 D.

Laukia mūsų namai kalėdininkų. Va
kar mudu su vaikiu vežėva nuo senkapių 
smėlį kiemui papuošti. Apipylėva su juo 
pamatus, išpuošėva takus. Aš, pildamas 
ji iš vežimo, tik tiek pasakiau: “Tas smė
lis išduos šeimininko netvarkingumą”. At
važiavę svetimi žmonės pamatys, kad čia 
ko nors laukdami viską tvarko ir švarina. 
O pas gerą šeimininką tvarka ir švara vi
suomet, todėl svečių laukiant nereikia 
puldinėti ir viską antraip versti. Antra vėl 
— tam smėliui pilti ir visuotinei švarai 
daryti laikas yra pavasarį, ne dabar. Tam 
yra švaros savaitė.

Vakar tėvas išvežė i Plungę šakalių ve
žimą ir, žinoma, visus už juos gautus 
pinigėlius išleido tiems vieniems šios die
nos pietums produktus bepirkdamas. Po 
pietų vakar atėjo virėja Meškauskaitė, 
kuri visuomet čia kalėdininkams pietus 
paruošia. Tad darbas dabar vyksta ir lau
ke ir viduje. Lauke — visuotinis svarini
mas, viduje virimas ir kepimas.

Kokį tat autoritetą kunigas turi sodžiaus 
žmonėse!

Prisimenu, kaip vieną kartą, kai par
važiavęs Į Vasyliaus namus kunigas Sen
kus besišnekėdamas tarp kitko paminėjo, 
kad pažįstąs Pakalniškį, mūsų tėvo veide 

ėmė spindėti laimė ir pasididžiavimas. Ir 
Elioziui jis sako, kad matydamas jį uni
versitetą baigiant nesidžiaugia tiek, kiek 
džiaugtųsi matvdamas klieriku esant.

Nebeišgalvoju, kaip turėčiau padary
ti su tais kalėdininkais. Eiti pas juos tu
rėsiu, nes tėvas to būtinai nori, bet neno
riu dalyvauti religinėse apeigose. Neno
riu klauptis, žegnotis ir bučiuoti tą jų šven- 

-tenybę. Papūniai darys tai su pagarba, o 
aš negalėsiu tos pagarbos parodyti, nes 
nesuprantu, kodėl tos bažnytinės apeigos 
mūsų namuose, kam jos reikalingos, ir 
kokia jų prasmė. Kad neįžeisčiau tų, ku
rie su pagarba į tai žiūrės, geriau noriu 
laikytis nuošaliai nuo tų ceremonijų.

Besidarbuojant, besikalbant su darbi
ninkais, kartais neapgalvotai išsprunka 
pašaipus žodis kalėdininkų adresu. Jie 
gaudo tokius žodžius, pritaria jiems visa 
širdim. O daro atvirkščiai. Mados vergai. 
Ir pats tikėjimas žmonėms tik mada bėra. 
Jie žino, kad sekti turi tą madą būtinai, 
bet nežino kodėl, ir nežino ką tas viskas 
reiškia.

Išdangino mane iš iš priešininkės. Ten 
dabar įsisteigė virtuvė. Miegu kamaroje. 
Ką nors rašyti ar skaityti namuose irgi ne
begaliu, nes visi kambariai užimti, visur 
svetimi žmonės. įsitaisiau kamaroje ir 
dabar .pirmą: rytą čia sėdžiu. Ant nuolati
nių savo drabužių esu užsivilkęs Papūnio 
kailines kelnes ir didesniuosius jo kaili
nius. šalta nėra.

Jau pirma valanda dienos. Visi esame 
pasiruošę. Mažosios mergaitės jau nuo 

ryto batuotos vaikščioja. Vaikis žadėjo 
neiti prie kalėdininkų, per pusryčius net 
išsibarė su Mamūne. Papūnis tada ėmėsi 
kitos taktikos — davė jam šešiolika litų, ke
letą juokingų žodžių pašnekėjo ir dabar 
vaikis jau irgi pasipuošęs kalėdininku lau
kia.

Aš pats nutariau šitaip: eisiu prie kalė
dininkų. bet truputį vėliau, po religinių 
apeigų. Kam turiu apgaūdinėti svetimus 
žmones? Būsiu toks koks esu.

O ka sakysiu, jeigu kunigas paklaus 
mane, kodėl negyvenu pas tėvą?

Visaip sakyti galėčiau. Galėčiau sakyti, 
kad nesugyvenu su tėvu. Bet teisingiausias 
atsakvmas būtu šitoks:

Namuose negyvenu, kad nepatinka 
man juose gyventi. Perdaug žiaurūs žmo
nės čia yra. Antra vėl — mėgstu laisvę, a 
namuose būdamas pamažu kaip ir nusto
čiau jos. Turiu būti laisvas kaip laukų 
vėjas, pasaulis turi būti man atviras.

Ar būsiu ūkininku? Tikriausiai gali 
kunigas mane šitaip paklausti.

— Jeigu kuomet ir būsiu, tai tik reika
lo spiriamas. Tik tuokart, jeigu kitokio 
pragyvenimo šaltinio nebeturėčiau. Dėlto 
aš ir nenorit! išsižadėti tėvo palikimo, žemės, 
nes juk gali ateiti tokios sunkios dienos, 
kad žemė man labai naudinga būti galės. 
Bet dabar prie jos, prie ūkininkavimo, jo
kio patraukimo neturiu. Gal kuomet toks 
patraukimas ir atsiras, aš nežinau.

Virėjų personalas ir visi namiškiai su 
vis didėjančiu įtempimu laukia kalėdinin
kų. Jau atvažiavo Juodeikių padvados, 

kurios paims kalėdininkus nuo mūsų to
liau vežti.

Ir jau po kalėdininkų. Daug papras
čiau praėjo viskas, ne kaip vaizdavausi 
prieš tai. Pirmiausia reikia pasakyti, kad 
aš nesielgiau kitaip, nuo kitų nesiskyriau, 1 
buvau ir ant pakrapinimo, ir tą bučiuoja
mąjį bučiavau, ir net kortelę išpažinčiai 
paėmiau, nors nė pats nežinau kur ją dėti 
reikės. Nuo kitų skirtis nebeturėjau jėgų. 
Prieš pat kalėdininkams parvažiuojant bu
vau pradėjęs blogai jaustis: ėmė šaltis, 
kažkokia apatija užgulė. O atsiskirdamas 
nuo kitų būčiau iššaukęs tam tikrus rezul
tatus, gal ir audrą. Tad, kalėdininkams 
jau i kiemą įvažiuojant, mojau ranka i 
viską ir pasidaviau srovei be pasipriešini
mo.

Man dabar rašant, antrasis mano “aš” 
sako man, kad noriu teisintis, kad ieškau 
priežasčių kurių nėra, kad nebuvo pagrin
dų nevykdyti savo nutarimo, ir kad, ben
drai, aš visuomet esu turtingas nutarimais, 
bet biednas jų vykdymu.

Ko, ko, bet jau paviešėjome gerai ka
lėdininkams išvažiavus. Kai tik apleido 
jie mūsų namus, tuojau visi — tėvas, se
serys, virėja, Panamaitė, Mamūnė ir aš — 
apsėdonie tą pati stalą ir pradėjome nai
kinti valgių likučius. O gardūs jie buvę! 
Čia jau ne pietūs, o vaišės. Su pietumis 
gaunamais valgykloje nė lyginti negalima.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”
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DR. ANKA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, fOSifc* 

IR GEBKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 WL 63 rd STREET 
Ofiso mlef.: PRospect 8-322$ 
Read. telefu WAlbrock 5-5078

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

Rex. r e L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija'“ 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, sKamninli 3J4-4U12

f'ANAS GINTNERIS

Balio direktorių suvažiavimas Clevelande

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. BlEZiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieniais 
ITeciad. ir sekmad. oūsas uždarytas

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolef. 695-0533

Fox Valley Medical Center
860 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—o, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

. Rex: Gi 8-0873

DR. W. EIS1N - EIS1NAS 
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 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidenciįos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

Kas ten dalyvavo, ką svarstė, 
ką gero nutarė padaryti Balto 
darbuotojai gali pasigirti tokia 
dorybe: kai daugelis lietuviškų 
organizacijų tarpusavyje nesu
taria, beprasmiai kovoja ir eik
voja savo energiją, tai baltinin
kai ją nukreipia į vieningą ir 
ryžtingą darbą. Jie neturi lai
ko veltui gaišti, nes reikia dirb
ti. Reikia organizuoti ir vyk
dyti sunkų šalpos darbą. Tada 
išnyksta aistros ir kartėliai, jei 
tokie pasitaiko jų darbo kelyje. 
Ten visiems yra vietos darbui, 
garbės pasidalinimui ir tikram 
broliškam sugyvenimui, nes visi 
žino ir supranta, kad čia atėjo 
dirbti labai sunkų, bet garbingą 
ir reikalingą darbą,

Tokia dvasia vyravo ir pasku
tiniame Balto direktorių suva
žiavime Clevelande spalio 23 d., 
kur susirinko iš visos Amerikos 
miestų 27 Balto direktoriai ar 
jų įgaliotiniai. Neatvyko tik 5 
direktoriai. Visi clevelandiečių 
Balto darbuotojų buvo maloniai 
priimti, pavaišinti, gavo minkš
tas nakvynes, ir dalis jų daly
vavo vietos koncerte.

Direktorių suvažiavimą ati
darė Cleveland© Balto skyr. pirm. 
V. Akelaitis.- Balto direktorius 
pasveikino dr. VL Ramanauskas, 
pakviesdamas Balto direktorių 
pirmininkę Mariją Rudienę pir
mininkauti. Sekretoriais buvo 
pakviesti: Balto gener. sekr. Alb. 
Dzirvonas ir Balto CV sekret.

GRADINSKAS
_______ '___________________________________________________________

AM-FM RADIJAS I 
STEREO 

FONOGRAFAS 
NAMŲ ELEKT.tR BATE R.

2512 W. 47 SY. — FR 6-1W8 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 

v------  -----J

PERKRAUSTYMAI
MOVING.

Leidimai — Pilna apdraudė 
2 KM A ’KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

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.

Jz_ Bagdonas. Paskui buvo pa
gerbti mirusieji, būtent dr. P. 
Daužvardis, (Balto steigėjas), 
kun. Jonas Pauperas, (Balto di
rektorius) ir žurn. K. Karpius.

Teko apsvarstyti daug viso
kių reikalų. Pirmoje vietoje ėjo 
statuto papildymo ir pakeitimo 
reikalai. Pereitame direktorių 
posėdyje buvo išrinkta speciali 
komisija iš direktorių — Ad. 
Baliūno, Alb. Dzirvono ir Ma
rijos Rudienės, kurie turėjo pa
ruošti įstatų pakeitimo projek
tą. Komisija rado net 7 taisy
tinas vietas ir jas pataisė. Jos 
buvo aptartos, padiskutuotos, 
bet jų galutinis priėmimas bus 
tik Balfo seime 1972 m. rudenį. 
Apie jas plačiau reikia parašyti 
atskirai.

Kitas svarbus ir aktualus rei
kalas buvo, tai Balfo patalpų 
klausimas. Mat, Brooklyne jau 
nėra saugu ir patogu gyventi. 
Balfui reikia savo namus par
duoti ir pirkti ar nuomoti kitus. 
Buvo vietoje sudaryta komisi
ja, kuri padarė tuo reikalu pra
nešimą. Prasidėjo pokalbiai ir 
pasiūlymai. Vieni kalbėjo už 
Balfo Centro perkėlimą į Čika
gą, kaip lietuvių centrą, o kiti 
stojo už New Yorką ar pan. Tuo 
įdomiu ir svarbiu reikalu, išklau
sius abiejų pusių siūlymų ir mo
tyvų, buvo nutarta laikinai pa
silikti toje pat vietoje iki kitų 
metų Balfo seimo.

Į direktorių suvažiavimą dėl 
ligos negalėjo atvykti Balfo di
rektorius ir Balfo CV pirminin
kas kun. Vaclovas Martinkus, to
dėl jo paruoštą pranešimą direk
torių suvažiavimui perskaitė S. 
Laniauskas, o finansinę apyskai
tą — dr. Ant. škėrys. Visi klau
simai buvo dalyvių apsvarstyti 
ir jiems duota vykdymo eiga, t. 
y. pritarta, padėkota ir paplo-

Direkt. dr. Elena Armonienė 
kalbėjo apie testamentų suda
rymą. Iki šiol ris dar nėra tin
kamos akcijos išvystyta ir tin
kamo vadovo dėl palikimų, bylų 
vedimo ir kitų neaiškumų su so
vietų įstaigomis'. Tuo reikalu 
kol kas patartina kreiptis į Balfo 
CV ir bus duotas asmeninis at
sakymas, patarimas ir kitos in
strukcijos. Testamentais rei
kia rimtai ir skubiai susirūpin
ti, kad vėliau nereikėtų gailėtis, 
kai turtas patenka į miesto tar
nautojų rankas.

Balfo direktoriai savo laiku ir 
nutarė nepatenkinti nė vieno lie
tuvio prašyme šalpos srityje, gy
venančio Kanadoje. Bet ar tai 
gerai padaryta — tai klausi
mas t

Dabar siuntinių persiuntimo 
tvarka yra žymiai pakeista. Taip 
pageidavo vietos skyriai bei ap
skrities valdybos. Todėl nerei
kia kritikuoti ir Balfo tarnau
tojų bei valdybos. Darbas kiek 
pasiskirstė ir jis eina pakenčia
ma tvarka pirmyn. Atsiradę ne
sklandumai pataisomi ir viskas 
juda gera kryptimi. Tik reikia 
daugiau pasitikėjimo, atsakomy
bės ir ryžto.

Clevelando Balfo darbuotojai, 
kaip direkt. O. Jokubauskienė, 
direkt. dr. VI. Ramanauskas, 
pirm. V. Akelaitis ir kiti Balfo 
darbuotojai ir bičiuliai parodė 
daug nuoširdumo savo kolegoms 
direktoriams suvažiavimo metu, 
todėl visiems priklauso padėka 
ir nuoširdumo žodis — ačiū, 
ačiū!

Tegyvuoja Balfas ir jo nuo
širdūs talkininkai!

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

ir
— Lietuviu Brighton Parko Moterą 

Klubo narių priešmetiius susirinki
mas Įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
2 dieną 8:00 vaL vak. Hollywood 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. rast.

— Upytės Draugiško klubo priešme- 
tinis susirinkimas Įvyks penktadienį, 
gruodžio 3 d., 8:00 vaL vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Prašo
me visus narius ir norinčius įsirašyti 
į klubą gausiai susirinkti. Bus renka
ma valdyba 1972 metams ii yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

A. Kalys, nut. rast

— S LA 134-tos Motery kuopos svar
bus susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 3 d., 6:30 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti, nes bus Pildo
mosios Tarybos nominacijos ir renka
ma 1972 m. kuopos valdyba. Malonė
kite atsinešti $1.00 vertės dovaną dėl 
“grab bag”.

C. Austin, fin. sekr.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

r------------------------------------------------------------ 9

SOPHIE BARČUS
i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS t.

Visos programos S WOPA, 
1490 kil. A. M.

I Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-1 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

J - • ? lt:
TeU HEmlock 4-2413 J

7'.J? So. MAPLEWOOD AVE.
I CHICAGO. ILL.. 50(i29
, Il
C ---------------- -------------- ■:-------J

Pagaliau buvo nutarta, kad 
kitas Balfo direktorių suvažia
vimas būtų sušauktas 1972 m. 
pavasari Čikagoje, o Balfo sei
mas įvyktų tų pat metų rudenį, 
spalio mėnesį, o ne Padėkos die
nos proga, Detroite.

Dabar visoje Amerikoje vyk
sta Balfo rudens vajai tik am
žinai tyli ir prie Balfo veiklos 
neprisideda tokia didelė ir tur
tinga Kanada bei jos lietuviai, 
kurie galėtų savo vietinę šal
pą daugiau išjundinti ir ją su
stiprintu Iki šiol tuo reikalu

POEZIJOS VEIKALAI
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tai.: WA 53099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiadL 
Ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. Sestadie- 
aiaia 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET
Ofiso talafz HEmlock 4-2123 
Rezid, tel+i'w Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
wt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba koĮomv

* (Arch Supports) ir t. t
Ygjj 9—4 6—8. šeštadieniais 9—i,
2150 West 63rd St, Chicago, I1L 60629 

Telef.: PRmpect 6-5034

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. * t

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

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

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butkv Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psi. $2.00.

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

13. Nedas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrika, 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. Eiles. 70 psL, $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL S2.50.
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 piniginį orderį.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted SL, Chicago, IIL 60608

SKAITYK PATS IK PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

— Upytės Draugiško klubo linksmas 
šokių vakaras įvyks šeštadienį, gruo
džio 4 d., 7:00 vaL, Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. šokiams gros Ge
orge Joniko orkestras. Bus skanių 
valgių, įvairių gėrimų ir gražių dova
nų. Valdyba ir komisija kviečia visus 
narius ir svečius atsilankyti ir links
mai praleisti laiką su upytieciais.

A. Kalys

— Lietuvių Motery Piliečiu Lygos 
priešmetinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 5 dieną Lietuvių 
Auditorijos mažojoj salėj”, 3133 So. 
Halsted St, 1:00 vai. p. p. Narės gau
siai dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti ir bus 1972 metams 
valdybos rinkimai. Po su si rinki m o 
bus vaišės.

C. McNamme, nut. rast.

A. + A.
JULIA PETRULIS
Pagal tėvus Norvill

Gyv. Crystal Lake, III., anksčiau gyv. Chicago, III.
Mirė 1971 m. lapkričio men. 30 dieną. Gimusi Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: 3 dukterys — Jean Lupinski, jos vyras Tony, 

gyy. Crystal Lake, HL, Frances Macievic, jos vyras John, gyv. Ana- 
heim, Calif, ir Susan Moberg, jos vyras Harvey, gyv7. Harvey, LLL, 3 sū
nūs: Charles Petrulis, gyv. Lansing, Mich., Joseph Petrulis Jr., gyv. 
Cicero, HL ir Albert Petrulis, gyv. Crystal Lake, HL 19 anūkų, 8 pro- 
anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Warner & Flagg koplyčioje, 2 No. Williams St, 
Crystal Lake, Hl.

Ketvirtadienį, gruodžio 2, dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į St Thomas parapijos bažnyčią, esančią R. J76 & Oak SL, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojama St Thomas Section, Crystal Lake 
Memorial Park kapinėse.

Visi a. a. Julia Petrulis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavima 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnūs, žentai, marčios, anūkai, 
proanūkei ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Warner & Flag?. Tel 815 — 45Q-.?nnn

TILLIE BREWER - ALEKSAITĖ
Gyv. 6419 So. Maplewood Ave.

Mirė 1971 in. lapkričio mėn. 29 dieną, 4:00 vai. popiet, sulaukusi 
60 metų amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras Leonard, sesuo Anna Gribin, uošvienė Cora 
Gray, sesers dukterys — Mary Gribin ir. Ann Calabrase, jos vyras 
James, brolienė Josephine Aleksa, brolio duktė Josephine Aleksa, 
brolio sūnus Edward Aleksa, jo žmona Lee ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Priklausė Daughters of Isabella of St. Rita Church ir Lietuvių Su
valkiečių Draugijai.

Trečiadienį 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack - Lackawicz ko
plyčioje, 2424 W. 69 St.

Penktadienį, gruodžio 3 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Tillie Brewer giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

G UŽ AUSKŲ' 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street

U Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

■ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

TRYS MODERNIŠKOS

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
tnini>ttntnniiunnn>niinin>iniiiniinuiittiiiHiiiiniiiiiiimHH>l»»Ht»>mummMttUtliitHmuttitmc

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: SI > AMBULANCE

Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijos

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

.........

BUTKUS - V AS ATTIS į
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS j
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572 f 
— — ■ .. x -.... y

• GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-113.H-1139 s

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) ' Į

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 *
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4110

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19H

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

PATARNAVI
MAS OIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
. KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

»
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RALFO ATSIŠAUKIMAS
Ankstyvas Padėkos Dienos do ir savo vyrą, kuris nuo šal 

rytas, kėliau vos-penktai vai. 
įpusėjus. Sėdau prie rašomo
jo stalo ir ėmiau skaityti kele
tą laiškų. Ypač sujaudino ma
ne vienos šeimos likimo apra
šymas. Žinios jame autentiš
kos, nors pavardę turiu nutv-

1941 m. N. N. su 
no Kaune, nebuvo valdininkai

tieji. Laukėsi naujagimio, 
šeimos džiaugsmo. Bet jie abu 
buvo išvežti i Sibirą, atskirti 
nuo vienas kito. Netrukus gi
mė berniukas operuojant cesa- 
riniu piūviu, be jokių migdo- 
nįų vaistų — užmarinimo. Iš
ėjusi iš ligoninės važiavo su 
naujagimiu ant anglių vežimo 
prie -35C šalčio (apie 
Nuo šalčio jai sprogo ausų 
būgneliai ir ji labai neprigirdi. 
Mažyti vaikuti palikdavo tro
belėje pririštą prie lovelės, o 
pati turėjo eiti dirbti. Susira-

i paramos neegzistuotų. Gi Įielu- 
; vybes išlaikymo atžvilgiu, atlie
ka vieną iš svarbiausių uždavi- 

! niu.
Mokyklos savo patalpų neturi, 

reikia mokėti brangias nuomas.
■ Neturi mokslo priemonių, kad 

šiaip taip pasidirbęs [sudomintų mokinius ir paįvai- 
protezus, medine. rintu pamokas. Tėvai labai a|> 

varomą kėdę kaiką krauti Įvairiais mokesčiais, rei- 
Netrukus mirė, kalingi paramos iš šalies. Paga- 

iš bute-p‘au, susipratęs lietuvis ne vien 
nega-i tėvams džiaugsmo teikia, bet 
•?nti. reikalingas ir naudingas visai 

. Todėl visituri susirūpin- 
jaunosios kartos lietuviš-

čio turėjo amputuotas kojas 
žemiau keliu. Vėliau vėl rei V 
kėjo piauti kojas aukščiau kc 
lių. Leista grįžti Lietuvon.

N’yras, 
medinius 
rankom 
galėjo dirbti. 
Ją su berniuku išvarė 
lio — (kampo)ir niekui 
Įėjo rasti vietos, kur gyventi. 
Turėjo išvykti į Latviją. Sūnuspau^ai- 
ten pradėjo dirbti. Motinai į1’ 
buvo lengviau, nes ji visai be kurnu.

Tų minčių vedami, š. m. gruo
džio mėn. 4 d. 7 vai. 30 min., at
vykite i Balio Pakšto sale, ku-

ant jo
Po sū-
22 rub-1 ,a°je vyks Dariaus - Girėno li-

OPERETĖ

[ "SIDABRINĖ DIENA”,
■ su simfoniniu orkestru, Daina- 
į vos ansamblio statoma šeštadie

nį^ gruodžio 11 d., 8 vai. vak., 
r ir sekmadieni, gruodžio 12 d., 

2:30 vaL po pietų Marijos aukšt. 
Mokyklos Auditorijoje.

I ^Bilietai: po $8, $7, S6, S5, S4, 
$3 į abu pastatymus gaunami 
"Marginiuose" 2511 W. 69th 

Į St. Tel. PR 8-4585.
-Toliau gyvenantieji bilietus 

gali įsigyti paštu, pasiuntę čeki, 
arba Money orderi, nurodant 
dieną ir kainą, šiuo adresu, 
"Dainava", 7217 So. Fairfield

J Ave., Chicago, HI. 60629.

* 'nr m —

laimė! Sūnų užmušė 
užl< kęs sunkvežimis, 
naus mirties ji gauna 
liūs pensijos i mėnesi. Turi
labai sunkų gyvenimą, stoko
ja šiltesnio drabužio. Giminių 
neturi, tik sesers šeimą, kuri 
iki šiol tebevargsta Sibire.

Laisvos Lietuvos laikų kail 
kurių tarnybų buvę pareigū
nai visai negauna pensijos, jų 
viltis — Balfo geradariai, štai 
po ranka kitas aiškas, kur nuo
širdžiai dėkoja už paramą, 
“kad jūs mūsų nepamirštate, 
gilioje senatvėje”.

Kada Padėkos Dienoj šiame 
krašte milijonai kalakutų soti
na ir džiugina susibūrusius gi
mine, o kas džiugina aną var
go moterį, senelius 
daug kitų? !

Artinasi Kalėdos, 
krautuvės pirkėjais, 
viens kitą dovanomis (kurios 
dažnai netinka gavėjui, pas
kui eina “činčiuoti” etc.) Su- 
mažinkim šiuos pirkinius, da
lį šiij pinigų 
broliams, 
Tai

ir

užplūsta 
džiugina

aukokime vargo 
sesėms per Balfą. 

šventa visų mūsų pareiga!
Kun. V. Martinkus, 
Balfo pirmininkas

ZXXZZXXZXXZXX2
DĖMESIO!

Porčiai — Garažai su durim — 
Priestatai.

Beismantu įrengimai ir kiti įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 

namų statyba, su lotu ar be loto.
Apskaičiavimai nemokamai.

DARIAUS - GIRĖNO 
MOKYKLOS VAKARAS

TEL. — 582-7595 
nnnmxunximxm

Savaitgaliais netrūksta kultū
rinių parengimų ir pasilinksmi
nimų. Visi jie rengiami geriems 
tikslams paremti. Tie visi geri 
tikslai remiasi aukomis ir dėka 
jų pasiekiami. Kad ir lituanisti
nis švietimas, be visuomenės

SAVENGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

S*rvlng the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-3248

#■“- 1 ......... ..-.................................................................................................................. - 5

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
j. VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 |
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
t

| SIUNTINIAI Į LIETUVA
I COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

Y. VALANTINAS

. iii x-LuimiLjr. m S

1 MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metę patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — 83.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

L NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Ulinols 60608

-___________ -____ —-------------—.......... .....
į NAUJIENOS, CHICAGO t, ILU— THURSDAY, DECEMBER 2, 1971

tuanistinės mokyklos rengiamas 
pasilinksminimas. Bus turtinga 
loterija, valgių, gėrimų. Sutik
site draugų, pažįstamų, pasišok
site Pakšto orkestrui grojant. 

[Padėkite mokyklai, mokančiai 
virš 30(X) dol. metinės nuomos 
už patalpas. Skambinkite tele- 

. fonais GR 6-7183 ar 737-8871 re
zervacijoms.

J. Plačas

Negre kandidatė 
į JAV prezidentus

Praeitą pirmadienį Chicagoje 
lankėsi Mrs. Shirley Chisholm, 
demokratė kongresmanė iš New 
Yorko ir kalbėdama 9(X> svečių 
Pick-Congress viešbutyje pasa
kė, kad ji planuoja kandidatuo
ti Į JAV prezidentus.

“Aš žinau, ką reiškia patapti 
pirmąja juoda moterimi Kon
grese”, pasakė ji; “būti moteri
mi yra dar sunkiau kaip būti 
juoda”. Jos motina buvusi kva- 
kerė ir ją išauklėjusi tvirto ir 
drausmingo būdo.

“Vyrai bando sudaryti vaizdą, 
kad aš esanti sunkiai sugyvena
ma. Profesionalai politikieriai 
juokėsi iš manęs, kai aš prieš 20 
melų pirmą kartą atidariau savo 
burną, bet jie liovėsi besijuokę 
nuo praeitos savaitės, kad Ame
ricana viešbutyje New Yorke, 
1,300 svečių sumokėjo po §50 
už pietus sukeliant lėšas mano 
kampanijai”, pasididžiavo pir
moji juodoji kongresmanė, pri
durdama, kad planuoja dai- šiais 
metais sukelti §300,000 ir jei pa
siseks, tai savo kandidatūrą (i 
prezidentus) ji paskelbs sausio 
2 ar 3 dieną).

“Už mane stovi moterys, stu
dentai ir juodžiai ir aš galiu kal
bėti ispaniškai ir kalbėti tiesiai 
i žmones, kuriuos baltųjų do
minuojamoji bendruomenė yra 
atstūmusi ... “Aš esu progresy- 
viškiausias daiktas, koks kada 
kandidatavo Į prezidentus”, ne
sigirdama didžiavosi kandidatė.

Kiek gali išgerti 
prieš vairuodamas

Šiomis dienomis laukiama 
linojaus gubernatorių Ogilvie

II-

pasirašant Įstatymą, kuriuo tiks
las atpratinti nuo gėrimo prieš 
vairuojant arba nuo vairavimo 
po išgėrimo, įslalymas pradės 
veikti nuo ateinančių metų lie
pos 1 d.

Vairuotojas privalės 15 minu
čių bėgyje dukart pūsti kvapą Į 

I prietaisą, vadinamą “breath
analyzer”. Atsisakęs pūsti ne
teks vairavimo leidimo 3 mėne
siams, antrą kartą 6 mėnesiams.

Vairuotojams patiems sau gel
bėti yra pagamintas prietaisas 
“Drink - Drive kalkuliatorius”, 
kurį galima Įsigyti parašant: 
“Drink-Drive Calculator” Box 
3007, Springfield, Ill. 62703. 
Kalkuliatorius parodo, kokio 
svorio žmogus nuo kiek stikle
lių 86 laipsnių whisky kiek laips
nių turi alkoholio savo kraujuje 
pirmos valandos po išgėrimo Ijė-

“Chicago Tribūne” bendradar
bis Ronald Kotulak perspėja, 
kad “reikia baisiai daug “būzės” 
išgerti, kol patapsi legaliai gir
tas, bet daugumas vairuotojų 
tiek daug negeria. Pavyzdžiui, 
180 svarų vyrąs turėtų išgerti 6 
uncijas 86 laipsnių likerio arba 
6 pakius alaus, kol bus vadina
mas girtu. Illinoj u j ir daugu
moje kitų valstijų legaliai girtu 
skaitomas, kurio kraujuje ran
dama .10 nuošimčių ar daugiau 
alkoholio.

Dail. A. Rakštelė 
laimėjo “L.L.” 

premiją i
Praėjusi penktadieni L T S- 

gos namuose buvo paskelbti 
dailininkų konkurso, skelbto 
LAS organizacijos ir Laisvo
sios Lietuvos redakcijos, re
zultatai. Konkurso sąlygose 
buvo reikalaujama, kad dailės 
kūriniai vaizduotų Lietuvos 

su okupantu. Jmy ko- 
M. Laurinavičienė, J.

E. Smilgys,.!. Voldema- 
pirmą

Laisvosios Lie-

atgavus, jie 
dailės muziejui.

premijas 750
250 ,'dol. laimėjusiems

kovas 
misija: 
T ričys, 
ras ir K. Baltramaitis
premiją paskyrė dail. A. Rukš
lelės paveikslui “Sužeistas par
tizanas”. Antrą premiją lai
mėjo dail. J. Juodis. Premijuo
ti kūriniai liks 
tu vos globoje, 
priklausomybę 
bus perduoti
Sąjūdžio vardu 
dol. ir 
dailininkams Įteikė L. Virbickas.

šia proga nemažas svečių 
būrys paminėjo vaišingoje L.
L. bendradarbių grupėje ir 
laikraščio Laisvosios Lietuvos 
25 metų sukakti. Vadovaujant 
K. Oželiui, visa eilė svečių pa
sakė sveikinimo kalbas: J. 
Vaišnys, S. J. sveikino Lietu
vių žurnalistų Sąjungos vardu 
ir žurnalo Laiškai Lietuviams 
vardu. Kalbėjo buvęs Altos 
pirmininkas A. Rudis, ponia
M. Rudienė, J. Jasaitis, LTS-gos 
pirm. T. Blinstrubas, Rr. Kvik
lys. A. Pužauskas ir L. Virbic
kas.

Redakcijos vardu visiems 
padėkojo už sveikinimus V. 
Šimkus, pranešdamas. kad

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

CLEANING WOMAN 
Experience helpful, but not necessary. 
Full time, hours 4:00 P. M to 12:00 
A. M. Monday throught Friday. Good 

salary and benefits.
1 block from L.

Call Personnel Department 
273-5000

STATE NATIONAL BANK 
1603 ORRINGTON 

EVANSTON
All Equal Opportunity Employer

LIVE IN HOUSEKEEPER 
PERMANENT.

No cooking. Adults^ 
Beautiful new home, 
North west suburb:

Own room, T. V. Salary open. 
Good references.

769-3300

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

REIKALINGAS

122-3535

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvulis-—Šunys—Paukščiai, etc.

68-TOS IR WESTERN AVE. APYLIN
KĖJE dingo Irish Fox Terrier veislės 
7 mėnesių baltas su rudom dėmėm šu

nelis. Ieško savininkas.
Tel. GR 6-8121.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos f

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS 2-tram aukšte Bridgeporto apy

linkėje. Tel. 523-4109.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL YEŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
, INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PARDUODAMA 2 AUKŠTŲ MŪRINIS 

' NAMAS ant.plataus sklypo.
4216 So. CAMPBELL.

Tel. 927-7043

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

greitai bus skelbiamas konkur- > 
sas poemai apie Simą Kudirką’ 
parašyti.

Laisvoji Lietuva yra grynai! 
naujųjų tremtinių laikraštis,! 
Įsisteigęs prieš 25 m. Vokieti- 1 
joje,' trejis metus leistas Ka- 
nadoje, šiuo metu išeina Čika
goje. Laikrašti redagavo visa 
eilė žurnalistų, o šiuo metu re
dakcinę kolegiją sudaro: K. 
Dičkis, S. Jakubickas, J. Juo
dis, dr. V. Misiulis, J. Miškinis, 
K. Oželis, A. Rimas, K. Taut
kus, J. Virbalis, P. Žičkus ir 
V. Semaška. Kolegijos pirmi
ninkas V. Šimkus. P.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas

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

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI 8 AIM

INSWXANCI

State Farm Fire and Casualty Company

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
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. 
Blokas nuo parko. $38,500.

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

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

9 KAMBARIU modemus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai įrengtas beismontas. Židinys. 
Šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

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

Valdis Real Estate :
f051 So. Washtenaw Ave. KE 7-7200

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

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

Ptsms 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 {ren 
gimais. Judri vieta.

— Rimas Gencius, Vytas 
Šumskis, Jonas Miglinas, Linas 
Raslavieius, Linas ir Audrius 
Regiai, Algirdas Jasaitis, Saulius 
Kuprys, Šumanas, Radavičius, 
Jūratė Jasaitytė, Valdemaras Sa
dauskas ir kiti jaunuoliai talki
ninkavo apygardos valdybai 
rengiant Simui Kudirkai prisi
minti demonstracijas.

— Konstantas J. Savickas dir- 
ba asistentu Chicagos miesto 
teisinio patarėjo Įstaigoje, ku
rios tikslas ir pareigos prižiūrėti 
veiksmų teisėtumą, ypatingai 
protestii bei demonstracijų me
tu, teikiant policijai ir adminis
tracijai teisinius patarimus. Ne
senai jis lankėsi Japonijoje, kur 
jam teko stebėti masines de
monstracijas.

— Tradicinės “Kalėdos Pasau
lyje” programos Chicagos Moks
lo ir Pramonės muziejuje, 57-ta 
ir So. Lake Shore Dr., prasideda 
gruodžio 3 d., 7:30 vai. vak.,

terra'
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanosi 

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.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

2951 WEST 63 STREET
<436-7878

Chicagos lietuvių meniniais pa
sirodymais kalėdinių eglučių ro
tondos scenoje ir lietuviškais 
valgiais muziejaus valgykloje. 
Savaitgaliais programos praside
da 2 vai. popiet ir su pertrauko
mis tęsiasi iki vėlaus vakaro. 
Įvairių mokyklų ir grupių kon
certai prasideda 10:30 ir 1:00 
vai. šiakiadieniais. “Kalėdos 
Pasaulyje“ programos yra pra
dėtos prieš 30 metų, šiemet da
lyvauja 26 tautybės.

— Rašyt. Liudo Dovydėno at
siminimai iš 1-mosios bolševikų 
okupacijos dviejų tomų knygo
se “Mes valdysime pasaulį” yra 
gaunama Naujienose. Abu to
mai kainuoja 8 dol. Taip pat 
yra gauta nauja siunta kun. M. 
Valatkos knygų “Už laisvą lie
tuvį”. Kainuoja 5 dol.

— US Pašto Tarnyba ragina 
išsiųsti iki gruodžio 10 d. vieti
nius siuntinius ir kalėdinius laiš
kus, einančius į kitas valstijas. 
Dauguma vietinių kalėdinių kor
telių turėto būti išsiųstos iki 
gruodžio 15 d.

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr„ 
po 3 mieg., alumin. langai; karstu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500. ■ ’Y-

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

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum: 
langai, šiluma gazu, įrengtas, rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke? $36.500.

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

VIRS 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 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu 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 & SHEET METAL
. ’ 4444 So. WESTERN 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 automobiliu draudimai.

*■ Vytauto Žukausko Siuntinių 
įstaiga, 2608 AV. 69 St., telef. 
WA 5-2787, praneša, kad laivų 
krovėjams grįžus į darbą, paštas 
vėl priima siuntas į Europą, 
šioje įstaigoje siuntinių priėmi- 
iras vyksta įprasta tvarka.

(Pr.).
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