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Toon reporterių, fotografų

A;'

klauso nuo .užsienio, daugiausiai 
nuo arabų kraštų, kurie daug 
svarų susikrovė parduodami že
mės alyvų Britanijai. Jie dabar 
tu švaru kratosi. ...

dos pasienio .iki Meksikos sie
nos, per. aukštas kalnų viršūnes, 
ir gilius slėnius, per Montana, 
Wyoming, Colorado, New'Mexi
co ir Texas ir tikisi kelionę baig- 
ti per Naujus Metus Meksikoje. 
Froemke yra senbernis, 30 me
tų amžiaus, namų statytojas, 
Studebaker yra 31 metų, baigęs 
antropologiją Arizonos universi
tete. Savo patyrimus ir pergy
venimus jiedu, aprašys knygoje 
ar knygose.

Svetimos .valstybės ir;*paskiri 
užsienio Asmenys turi savo ži
nioje apie 6,335 bil. sterlingų ar
ba svarų, • • Pavertus j uos dole
riais susidaro 10.4 bil. dol. suma.

Chicago, UI. —Pirmadienis,I;iPkr.-.Xovenii>er 15, 1976

tai. papasakojęs pats Kubos 
premjeras Fidel Castro. '

Pasak tą memorandumą, 
tro tam asmeniui pasakęs, kad 
Kubos ambasados valdininkai 
mieste' pranešę apie susitikimą 
su Osvaldu 1963 metais San prieš 
lapkričio 22 dieną.-ir kad Osval
das juos painformavęs apie sa
vo intenciją. Kaip yra žinoma, 
Osvaldas buvo Meksikoje ir lan
kėsi Kubos ambasadoje prieš 
Kennedyžužudymą, T

Izraelio atstovas Jungtinių

Europos .ir Amerikos ekono
mijos; žinovai mano, kad prez. 
Carterio , administraciją nebus 
tokia priešinga, kaip kad-prez. 
Fordo buvo, kartu su- kitomis 
pajėgiomis valstybėmis perimti

. ALBUQUERQUE. •..— Loren 
Froemke; iri ’.Steve “ Studebaker 
jau 8: mėnesiai kaip.Jeiha 3,000

Sovietai paleido “nepagydytą
-poetą -//

' CHICACA. — Federalinis dis-
•4 <■ ’r* - - ' ' '• - f - * ~

trikto teisėjas Thbmas R.'■Mc
Millen Įsakė,kad .Ifiinois Viešo
sios .Pagalbos (Public Aid) de-

WASHINGTONAS.
traukiantis iš demokratų 
jos komiteto pirmininkas 
Straussas pareiškė spaudai, kad 
jis padės naujai išrinktam preri- 
dentui Parteriui parinkti Car
ter i o administracijai reikalingu 
ir gabių žmonių.

ClljCĄGA, Ką turi moto-, 
ristas daryti, kuomet valdžia ne- 
besusikalba?Illinois. yalst., po
licijos viršininkai pakartotinai 
pranešė, kad motoristai gali sa
vo automobiliams leidimo. šių 
leh teles' pakeisti nau j omis 1977 
metų lentelėmis' nuo lapkričio 1 
d., bet- valst. sekretoriaus. ofisas 
primygtinai kartoja,- ka<į Tente-

ši užsienyjeesančioji >Brita
ni jos ir sudaro nemažą 
priežastį,' kad sterlingio vertė 

užsieniečiams jų atsi-

.; CHICAGA. — Pašto Įstaiga 
pranešė, kad Čhicagos pašto sky
riuose pradedama programa tik
rinti laiškų ir siuntinių svorį. 
Nuošiol visuose 51 Čhicagos 
pašto skyriuose, svarstyklės bus. 
patikrinamos' kiekvieną mėnesį.

skolą 10-ties bil. dol. sumoje ir 
tuo būdu sutvirtinti svaro ver
tę, ir kartu stabilizuoti betra
tantį-Britanijos ūkį.

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C 20540

igos-?paštas tikrins 
siuntimu svorį

I Prtzkfarfts Fordes, pnliimojfo 
rinkimus, pstvoildno Jln>

J AV .atstovas Samuel Gam- 
mon pirmame pasitanme pa- 
reiškė,- kad: negali būti kalbos 
apie jokius’diplomatinius santy
kiustarp dviejų valstybių, kol 
dabartinė Vietnamo vyriausybė 
neduos žinių.apie karo metu din 
gusius Amerikos karins ir šio 
-krašto piliečius. Vietnamo ats
tovas tvirtina, kad visos žinios 
apie dingusius Amerikos karius 
jau įteiktos amerikiečiams. Bet 
amerikiečiai turi rimų apie vięt 
namiečių laikomus Amerikos pi-

Toon šaltai atsakė: “Weil 
apie tai pasikalbėsim vėliau“.

mus, pareikšdamas, jog tokie 
tvirtinimai yra vienašališki ir

mis, Hboverio memorandumas- 
buvęs-adresuotas.Watren Komi
sijai,- kurią prezidentas -Lyndon 
B. Johnson■? buvb '■ paskyręs ' iš
tirti prez. Kennedy nužudymą. 
Bet- tos. komisijos štabo mariai 
dabar pareiškė,. kad. nepamena, 
ar • toks memorandumas buvo 
gautais ar kad apie tai Hoęveris 
ar-koks kitas- FBI .pareigūnas 
būtų ką pranešęs. \v..

Informaciją- suteikęs,, asmuo 
mano,t,kad apie -tą memorandu
mą tik dabar sužinota;. . .

MASKVA. — žiniomis iš di
sidentų, sovietai paleido iŠ psi
chiatrinės ligoninės, tikriau- iš 
beprotnamio rašytoją Piotr Stan
čiką, 38 mėtų amžiaus vos 2 mė=, 
nesiams praėjus, kur jis per prie
vartą buvo “gydomas nuo^socia- 
liai pavojingų įpročių”. Tos “li
goninės autoritetai atsisakė aiš
kinti, kokia liga jis sirgo ir ko
kiais vaistais buvo gydomas. 
Spėjama, kad sovietus paveikė 
pasipiktinimas užsieniuose.

TEL AVIVAS. — Izraelio už
sienių reikalų ministeris Vigai 
Allon praėjusį penktadienį vie
šai išbarė Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadorių Malcolm 
Toon, kad jis sulaužęs diploma
tinį etiketą, kokio dar nebuvę

klasę 
savo 
buvo

temtoriiM McCarthy,
t«pfs poetv, l»b«i filo«rfiUcai žiOrl f 
rinkimų pr»l»imėPITk<# -Ii* v?«vf*n n*- 
cHiktjo bvti ilHnktss. Wt 1»m p*- 
tinka, kad ii* via dėlto naubnirltaa, 
Jf* surinko labai matai baltų, nopo 
•iaki nai vieno ba!tūtoj ų nuoĮimSa, 
bet ji* dBąuviaai, kad- gaHje euma- 
Bnti Jimmy Carferto Wn>ė|lm<Atr»- 

d«, kad jam no^aHka kai kw*e. C<r-

Pakviesti 
auterori-

i pradžios (mv Carferį ir paratfka, kad l«a pad*a
kkndBai perimti kracho adml'^mu, spalio 17 d. Sovietų Tollmuo- 

Į stuose Rytuose siautęs baisus 
uraganas, kad išversta 90 aukš
tos įtampos elektros laidų stol- 

ip^. 140 namams nunešti stogai

nąJ Welfare pagalbą teikti jos 
reikalingoms.’ motinoms jaunes
nėms kaip.18 metų -amžiaus.- Ad
vokatai sako, kad tųo .teismo pa- 
tvarkymu šūsiras dar mažiausiai 
10,000 kvalifikuoti^šalpaF :gaii- 
til:jąuų^''hi6tinųi kurios, Illi- 
nOjub kaštuos 7 inffijonus' dolerių.

. : j . , '• J* ‘ ' - • • • - -

3,000 mylių pėsčioms per kalnus

7 HAMBEKGėAS. — Jimmy Car
terio išrinkimas ' nauju Ameri
kos prezidentu užsieniuose buvo 
bendrai sutiktas su pasitenkini
mu ir sveikintas.. Pakartotinai 
pabrėžiama^ kad Carteris tebėra 
“didelė nežirromvbė”, dėlto rei- 
kia palaukti jo pirmųjų veiks
nių. Lyg susitarus kaip Vakaruo
se, taip Rytuose reiškiama nuo
monė, kad Carterio laimėjimas 
jokių žymesnių, pakeitimų JAV 
užsienių politikoje 'nepadarys. 
Paryžiuj nurodoma,' kad: pasi
keitimai Baltuosiuose Rūmuose krinta, 
yra normalūs- demokratinėj san- kratant 
tvarkoje. Europos Bendruome
nės komisijos. prezidentas Fran
cois Xavier Ortpl tvirtina, kad 
Carterio administracija ir toliau 
palaikys glaudžius -santykius su 
EG (Europos Bendruomenė)- 
Nato sluoksniuose Briuselyje su 
lengvu apgailestavimu reiškia
ma nuomonė, kad Amerikos rin 
kimų rezultatas reiškia “Kis- 
singerio eros”.galą. . . ,

Sovietų Rusijos žinių agentū.-r 
ra Tass apie Carterio laimėjimą 
pranešė 18 eilučių žinute.

Advokatas į kalėjimą
ČIKAGA. įr- Juodųjų pante

rų buvusios. teroristinė - orga- 
nizacijos advokatas G.Flint Tay
lor irų pristigęs kantrybės, iš
taškė stiklą vandens į prisieku
siųjų teisėjų ložę. Teisėjas J. 
S. Perry įžiūrėjo tokį advoka
to veiksmą teismo .įžeidimu ir 
įsakė advokatą Taylor pasodin
ti į daboklę.

1969 m. policija norėjo įeiti 
į juodųjų-panterų organizacijos 
būstinę ir patikrinti jų7 veiklą 
bei konfiskuoti nelegaliai laiko
mus ginklus. Įvyko susišaudy
mas, kurio metu žuvo Juod. Pan- 
tėrj organ. - vadas F. Hampton 
ir M. Clerk. Organizacijos na
riai ir jų artimieji iškėlė polici
jai ir buvusiam valstijos proku
rorui E. V. Hanraham bylą, rei
kalaudami 47.7 mil. dol. atlygi
nimo. • •:

Bylos nagrinėjimas jau tęsia
si 11 mėnesių ir dar nesimato 
pabaigos.

gr^rib .ll^ėna^..... . /..j.'

. Čhicagos 'policijos superin- 
dentas James Rochford užtikri
no, kad:šavo’.automobilių :seną- 
siąs . leidimo -plekštelės nau j omis 
i^ZJm^ųvįlaiSfeįėmis prieš 
gruodžio' .1- dieną miesto -polici
ja-neartuos, (rilllihois valst. 
sekretoriaus pavaduotojas Edgar 
Callahan, perspėjo, kad ; jo afi- 
so 200 policijos valdinfnkų areš
tuos ir kad areštuotieji gali bū
ti baudžiami iki $500 pinigais 
ir 6 mėnesiais kalėjimo. ...;

Oswaldas prieš prez. Kennedy nužudymą
- . - tikrai buvęs Kubos ambasadoj Meksikoj

• WASHINGTONAS. — Teisingumo. Departamentas pagaliau 
rado FBI direktoriaus J. Edgar Hooyerio l964 metais - rašytą me-

Kodak bendrovė kiekvieną metą konkursą geria u si v fotografijų, kurias pa-
daro mėgėjai. .Washington^ valstijoj Bellevue miestelio 14 metę berniukas Gavin Cro
sier padarė šią nuotrauką ir laimėje premiją. Jis fotografavo aerodromo vaizdą,bet prie
šakio padėjo jaunos merginos fotogrMją. Labai sunku įrodyti, kad jauni vyrai, žiūrė
dami į atskrendancius ir išsprendartėius lėktuvus, prieš akis nefžiūrėty jang motery......

kad? neturi žinių apie amerikie- 
čius, bet laikui bėgant tas žinias - diplomatų akivaizdoje, pareikš- 
surado., Amerikos .vyriausybė J damas, jog Izraelis jaučiasi įžet- 
žino, kad Vietnamo vyriausybė 
turi žinių .apie visą eilę ameri
kiečių.

Be to, Gammon priminė viet
namiečiams, kad parama būtų 
buvusi - suteikta, jeigu ‘siaurės 
Vietnamo karo vadovybė būtų 
prisilaikiusi susitarimų. Abi pu 
sės buvo- pasižadėjusios sustab
dyti: -karo; veiksmus - ir nesiųsti 
ginkluotų jėgų 'kitų laikomas 
teritorijąs’. šiaurės Vietnamo ka 
ro vadoyybė sulaužė sį susitari
mą. Jj suorganizavo galingą eks 
pediciją ir okupavo visą Pietų 
Vietnamą, šiaurės Vietnamas 
apgavo amerikiečius. Sulaužė pa 
žadą padėti ginklus ir- nesiverž 
ti į Pietų sritis. O kai amerikie
čiai atitraukė savo karius, tai 
jie visą Pietų Vietnamą okupa-
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Kubos valdininkams,' jog jis planuoja užmušti prezidentą John 
F.Kennedy. A.

Memorandume Hooveris tm-
giąs, kad.tą informaciją gavęs

J. T. prieš Izraelį
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų saugumo taryba lapkri
čio 11 priėmė Izraelį smerkian
čią rezoliuciją, kurią parėmė ir 
JAV, sulaužydamos nusistovė
jusią tradiciją palaikyti Izrae
lio pusę.

Rezoliucijoje reikalaujama 
okupuotose arabų teritorijose 
garantuoti gyventojų saugumą 
ir pragyvenimą; nepripažįsta Iz
raelio daromų pakeitimų Jeru
zalės statuse; kaltina Izraelį 
griaunant religinius pastatus ir 
šventvagiškai niekinant šventes 
vietas.

' The first arid Greatest \
Lithuanian Daily in America

WASHINGTONAS. — Devy
niolika kongresmanų, įskaitant 
2 iš Čikagos apylinkės, daugiau 
kaip 100 kongresui an j padėjė-C 
jų, Įskaitant vieną sen. A. E? 
Stevenson III, išvyko į Taivaną 
pasižmonėti. Kongreso žibių biu
letenis praneša, kad jie išva
žiavo organizacijos Pacific Cul
tural Foundation finansuojami, 
jos sąskaitom Minėta orga- ’ 
nizacija. esą, yra Taivano vy
riausybės žinioje.

Jie išvažiavo, kai teisingumo 
departamentas tyrinėja galimy
bę, kad daugelis kongresmanų 
važinėja, priimdami P. Korėjos 
kelionpinigius, tuo nusikalda
mi įstatymams. #

-MASKVA. — Tass praneši-

Pirmi rinkimai Maroke po 6 m.

RABAT, Maroko. — Marokie
čiai skaičiuje 6,524,245 penkta
dienį pirmą kartą po 6 metų 91 
nuošimčiais išrinko 43,362 mu
nicipalinių ir sritinių tarybų na
rius. Rinkimai skaitomi pirmuo
ju žingsniu į konstitucinę mo
narchiją. ...

stas ir užpykęs ant Jungtinių 
Valstybių, kodėl jų atstovas 
Jungtinėse Tautose balsavo už 
Izraelio papeikimą, kad jis lai
ko okupavęs arabų teritorijas.

“Labryt”. iškošė piktai su
siraukęs Allon, šaltai susitikęs 
ambasadorių Toon; “aš sakau 
labaryt tik iš mandagumo. Aš 

« esu labai nusivylęs Amerikos 
balsavimu”.

DETROITAS. — 
psichologai nuraminti 
zuotus antro skyriaus 
mokyklos mokinius,-.kurių, aki
vaizdoje pamokos metu įėjęs į 

nušovė mokytoją.

Ryty Europos valstybės neįsileidžia 
JAV kongreso komiteto nariy

PARYŽIUS,* Prancūzija. — Praeitą penktadienį Paryžiuje 
’•rasįdėjo. JAV ir Vietnamo vyriausybės atstovų pasitarimas diplo- 
matihiams^santykiams užmegzti. Vietnamo atstovai kartoja Pary
žiuje pasirašytos taikos sutarties paragrafus, kuriuose JAV yra 
įasižadėjuęios teikti ekonominę paramą’karo' metu nukertėju
siems vietiįamiečiams. Susidaro įspūdis, kad ekonominė parama 
yra pats didžiausias dabartinių Vietnamo valdovų rūpestis.

Atrodo, kad abi pusės yra pa- 
sityžusios nekeisti užimtų pozici 
jų, todėl nėra jokios vilties, kad 
Paryžiuje pradėtos derybos duo 
tų kokių teigiamų rezultatų. 
Amerikiečiai negali turėti jokių 
diplomatinių ryšių su vyriausy
be, kuri nesilaiko paprastų pa- 
praščiausių taisyklių — nesako 
teisybės apie laikomus Ameri
kos piliečius.

Maskva. Rusija. — Sovietų 
spauda pradėjo kaltinti JAV^ Tautų taryboje atmeta kaltini 
kongreso atstovų delegaciją, at-/ 
vykusią į Vakarų Europą ir pa--> 
siryžusią ištirti, kaip sovietų į nepatrr 
valdžia vykdo Helsinkio pakto 
pasižadėjimus kitoje geležinės 
uždangos pusėje. Sovietų propa 
gandos agentūros tvrtina. kad 
Amerikos kongreso komiteto na 
riai nori pakenkti detentės poli
tikai ir gėrė j anti ems JAV ir So- 
'vietų Sąjungos santykiams.

Ateinančiais metais Belgrade 
'turės įvykti Helsinkio aktus pa 
sirašiusių valstybių pasitarimas. 
Susirinkusiems d i plomatams 
teks vertinti per du metu atlikti 
Helsinkio pakto pasižadėjimai.. 
Rytų'Europos valstybė* kongre
so komiteto narių i^iitugią įsi ineduoda įvažiavimo vizos Hd 
leisti ir jokių tikrinimų daryti, sinkio pažadams tikrinti komiai- 
Kotnnhbrtq vaddętnoe vubtpbea je* Murfure..;

niah*««iH. W»»pwW1lca»»y
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tokiame ' a ui

Užpuolėjas jj tik. lengvai sužei-

• -imti užsakymus aa.ujiems “Con

prisimin- 
§ėrksiu5Ešu

parduot, 
kuol
nors
valdo iz '

pakyla 60.000 pėdų aukštų- lose, 
mon. Mane šį kartą paviliojo1 
aukštis. Norėjau pamatyti, kaip 
jaučiasi keleivis, tokioje dide
lėje aukštumoje.Nprėjauįpasi-

Britai <u prancūzais ūdai rysi u į-praeitį bei ateitį, ir
1_____1 liVJ_________ »._______ I____- - S Jllnr.Mirtis, kad 75-TUS MINĖSIU PADANGĖSE -

■ Illi III . /— wmIawlot. iia S*r—r#t.. itn^Mna! MaHlkiL !>.»-——K — ' n*_T>rtA noti*ti O — Lnrit nnrx
i ir nutariau šią šventę tinkamai taps Naujojo Pasaulio geriau- parūpo patirsi, ar kuris nors 
paminėti. Kai buvau 15 metų šią susisiekimo priemone. Bri iš piano prosenelių buvo rite^ 
pramuštgalvs, tai niekad neina tai prancūzais nutarė pastaty ris, pasiryžęs kovoti prieš neti 
niau, kad aš žilo plauko sulau- ti geresnį ..lėktuvą, negu ame- kinčius. Man tvirtino, kad Mal-‘ 
ksiu. Rasčiausk^lis anksti ko-( rikiečial. Amerikos patys ge- toje išlaikyti visi Kryžiaus ka-1 
jas padžiaus, saydaVo panevė 
žiečiai, kurie nuo savo vaikų 
užgirsdavo apie mano išdaigas. 
"Tuo tarpu kojų aš dar nepa
džioviau, o tiems, kurie man 
ankstyvą mirtį pranašavo, pa
dėjau gėlių ant. kapo, kai pas 
kutinį kartą buvau Panevėžy.* 
je. i , 

j ; 75 metų sukaktį nutariau pa.
minėti kitaip, 
čiau,,kol akis jį 

Keliautojas-.- Vladas Rasčiauskas, išvažinėjęs po VISUS pasaulio 
prieš išskrisdamas gimtadienio ke- , , , . ’•. kampus^—imvau kiekviename 

. di dėsniam e mieste, todėl ir-.-im-
šiandien, pirmadienį, miniu tariau karti* sukakti P“*

AMMAN, Jordanija. — Ketu- 
ri j or Ganiečiai specialaus vals
tybės teismo buvo nubausti mir
timi, kad jie pardavė savo že
mę okuouotoje Jeruzalės terito
rijoje žydams. Jordanijos mi- 
nistėrių kabinetas bausmę pa- 
tvirt’no.

Te»~’as taipgi nusprendė pa-, 
naikin'i ir pripažinti žemės jiar- 
davinv neteisėtu veiksmu, nes 
ji pa’dr ta arabų priešams.

Tas ■ ts. Jordanijos valstybės 
teisrmv i įbaudė. keturias mote
ris ve ’"etų kalėjimo už par
duotą ž' ’ ms žemę dešiniame 
Jorda-< u ės krante. - . .

Teismą' sprendime įrašė, kad|lionėn' Br«Ti|«je matuoja erdves, 
ėmė turi būti konf is- i ? ■
danijos vyriausybės, ------------ - r------------------------- x , T . _

;ir yra. okupavusi ir 75 metų ..sukaktį. Toki dalykai « Padangėse. Juo aukščiau, 
re io valstybė. ’gyvenini retai pasitaiko, todėl ^°’ man atrodo, bus gražiau.

Kelionės įspūdžiai Vakarą Europoje 
KAZYS KARUŽA

‘ i
Viduje koplyčios 4 bronzinės lempos Iliuminuoja 

Cončun- suksiu į Pietų Afriką, o iš ten, Angelo mozajiškas lubas. Centre baltas balandis repre
zentuoja šventą Dvasią debesyse ir saulė spinduliuose. 
Vidaus sienos yra padarytos iš kieto prancūziško ak
mens, vad. Hauteville Perle, Altorius — iš Belgijos mar
muro šv. Jono 10: 28 “Kuriems aš duosiu amžiną gyveni-

riausieji lėktuvai Europą pa-'rų karių vardai Iš Maltos pa
siekia į.7dftdŠiHifli£š, o '
de” Paryžiuje mjsiLeidžia į pu- jęigu man reikalai gerai susi- 
sketvįrtos valandos .Amerikos klostys Montecarlo, tai dar Pa 
gamin tilėkhrv ai 4skr ai do 30,000 į ifikosala^, aplankysiu, o po 
pėdų aukštumoje, o Concorde” kelionės pailsėsiu Havajų sa- m

— ‘ p—
i ' ’ r _  

Iš 60,000 pėdų padangių tie *tie niekad neišnyks, nors bus ir’mirę, vistiek gy-

vo dar aukščiau. Aš žinau, kad
is aukštai iškilusio lėktuvo ka
pitonas visuomet norintiems 
keleiviams leidžia pasižiūrėti 
dar į didesnes aukštumas.

‘ Jeigu prancūzai būtų prak
tiški, tai “Concorde” būtų ta
pęs ateities keleivinis lėktuvas. 
Iš New York o ar Washing tono 
į pusketvirtos valandos pasiek 
tj Paryžių, tai jau didelis daly
kas. Niekas iki šio meto nes
vajojoapie greitesnį keliavi
mų; Man svarbiausia rūpėjo 
šiandien 'patirti, kaip ateityje 
jausis keliautojas greitais lėk
tuvais. Gali būti dar skubesnių

vens”. ?t
Šitose gražiai sutvarkytose kapinėse yra palaidoti 

5.076 Amerikos kariai ir generolas Patton.
Kapinės yra apsuptos medžių: ąžuolų; beržų, pušų, 

alyvų, laukinių rožių. Fontanai su skulptūromis, gėlių 
kliombos puošia visą apylinkę. ; ’ ’ f'?

A Kapinių didelis plotas, lyguma, kur kaip aksomas 
žaliuoja žolė, kuri nupiauta labai trumpai pagal^žemę. 
Visame plote marguoja balti kryžiai, ^užrašu žuvusių 
karių-ir vietomis kryžių tarpe matosi žydiškos baltos 
žvaigždės, kur jos liudija, kad kariavo ir kartu .žuvo 
Amerikos žydų tautybės vyrai kariai.

Taip aplankę Amerikos karių kapines, išvykome to
liau pasižiūrėti ten netoli vokiečių kapinių, kur buvo pa- 
laidoti Vokietijos kariai.

Sandweller Vokiečių .karių kapinės — pravažiavo
me greitkeliu, gal 3 mylias kelio, pasukome Į mišką ir 
tenjame pasistatėme automobilį, kur jau buvo ir dau
giau turistų. .....

Einame miško taku. Žiūriu-kairėje pusėje'- didžiulė 
pieva apaugusi aplinkui medžiais. Bet joje nesimato kry
žių, kur būtų palaidoti žuvę kariaL Kalbu lietuviškai 
savo draugams, kad yra skirtingos kapinės, nuo ameri
kiečiu. Šalia eina moteris, vyras ir mergaitė, jie nugir- 
do mano kalbą ir sako: — Amerika turtinga, todėl gra
žiai sutvarkytos jų žuvusių karių kapinės, o Vokietija- 
■ue. Todėl apleistos kapinės. Niekė nesakiau, bet supra
tau, kad jie gali būti Lietuvos repatrijautai.

Taip praėjome pro mūrinius vaitus, ligi namų, ko
ridoriumi. Pamačiau toli priešaky stovintį granito kry-■ 
žiu, b šonuose tako maži paminklai, t y žuvusių Vokie-7 
tijos generolų. Visos kapinės apaugintos žalia žole. 
Pavieniai kapai atžymėti akmeninėmis'lentomis su žuvu
sių pavardėmis. Grupėmis palaidotų karių-atžymėti kry
žiais. •

Visos kapinės yra tarp medžių. Prie Įėjimo pastato

siu ranką kiekvienam savo bi
čiuliui ir draugei, kurie norė
jo mane pasveįkinti.^io gimta- 
dieno jproga. '

5 V7<zdcų Rasčiauskas
—lt*—/ ,* ■

Nori nužudyti 
krikščionių veikėją

BEIRUTAS: — Nežiūrint į 
Libaną privažiuojančių . arabų' 
.taikos dalinių, nežiūrint, kad 
Sirijos kariuomenė yra visiškai 
ajisupuši sostinę Beirutą, šaudy- 
mai iš kulkosvaidžių ir net sun
kiųjų ginklų nesiliauna. Lapkri
čio 11 iš. kulkosvaidžio buvo ban- 
dyta nužudyti krikščionių lydė-.

Visą savo - gyvenimą norėjau 
važiuoti greičiau, ir. įlipti auk- 
čiau. Toli ne&uxažiąvau ir .auk 
štai neužlipau. Iš Panevėžio at 
vykau į Chicagą, kurioje pra
gyvenau. geriausiu savo gyve
nimo metus. Sprausmfniu lėk
tuvu skrišdavau .30,000 pėdų 
aukštumoje. Man patinka aide, 
štiš. Į aukštą medį įlipęs galė
davau pasidairyti po apylinkę, 
o 30,000 pėdų aukštHmon iški
lęs pamatydavau dar ' di^efe-' T .... ..... ____ - -
nius plotus. visa bėda,' lėktuvu, bet prancūzai jų nes-
kad tie didieji plųtdi- marįų5 
Kuodavo. Iš 10,000 pėdų aukš
čio žmonės ir - arkliai ' atrodo 
žaisleliais,' o kai pakyli dar 
aukščiau, tai ir žaislelių nema
tai. Jeigu neturėtum žiūrono, 
tai iš didelės' aukštumos mieko 
nematytum. t“ \ '

Savo gimtadienį nutariau, pa 
minėti aukščiausiose' padangė
se. Nutariau skristi į Europą 
britų ir prancūzų yinžiiHerių pa 
čiu geriauėšių'lėhtūvur Šios dR 
dėlės Eūropbš’ valstybės sukau 
pė visus atliekamus savo do- 

čiurlionio galerijos nuosav. lerius ir nutarė pastatyti “Coli

Sulaikyspurvo

o vėliau pasuksiu į Romą, pa- vo batus..

sts^With repaymeni
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in America back then, and you know how tuc Jkxy 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
• strong and self-sufficient. And they're helping them

selves to safe, dependable savings. By taking stock in 
America with the Payroll Savings Plan.

2212 WEST CXXMAK ROAD OnCAGQ SUNOS 60Ut
Prm KktAMauMM AvwArat VKg«»l.

It was trd enough we had fight the British 
for out freedom But on top of that, wc had to fight 
the weather, too. 71 ..

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunffloru

It was an army long on courage, 
but short on money.

And then the money came. 
Some $27,CXX),(XX) from the 
pockets of new Americans.

That’s how people todk stock

2PO vears at the same location.

• -

FL Edde buvo krikšfionių kan
didatų į libaho prezidentus, bet 
libaniečiai balsavimo keliu pa
sirinko balsų dauguma * prezi
dentu Šarkį.

M.Šileikis — ŽIEMA

^old

thecokL

prancūzo apskaičiavimas ne
buvo tikslus, -cvč-

Mano galva visą gyvenimą 
buvo pramušta kelionėmis. Vis 
norėjau . toliau nukeliauti ir 
sdaugiau ^pamatyti. < Turiu pasa
kyti, kad mano troškimai išsi- 
pildė<Tąip pas mane reikalai 
sęusiįjostė, . .kad _galhl. laisvai 
keliauti. Aš žinau,^kad visa tai 
brangiai kainuoja^ bet aš taip 
pat tžinau, kad’ užjįirlįto nenu
sinešiu.

Visi gimtadienius minime 
dideliame triukšme, gausiuose 
banketuose, prie šampūno, ge 
rbs muzikos ir šokių, bet aš nu 
lariau savąjį paminėti pačioje 
aukščiausioje kelionėje.xPasiū 
lysių visiems •• keleiviams iš
gerti kartu su manim taurę šam 
pano, kai išmuš mano gimimo 
valanda ir “Concorde” bus pa- 
čoje aukščiausoje Atlando vie
toje. Bandysiu aukštumoje su 
sikaupti iriame “svietormąrnas 
tis” pagalvoti. Jeigu kiltų ko
kia Įdomi mintis, t&i grįžęs pa 
pasakosiu. Parašysiu, kaip žino 
gus jaučiasi 60,000 aukštumo
je, ir išdėstysu, ar * jis nenori 
dar- aukščiau pakilti Grįžęs iš
dėstysiu savijautą,, ir papasa
kosiu apie savo sukaktį.

'Kai nusileisiu Paryžiuje, tai 
pa trauksiu tiesiai Į Montecar
lo, kur tikiuosi išlošti bent 10,- 
000 dolerių, pasisvflistysiu po.j^. narm, j»vuvu uu.-i_ , . - . . , _ _ . » ♦-
Europą, užsuksiu kelioms die-į teistas pakarti. Kad neįvyktų greit važiuota. TodeLvisi galvotrūkciai lekia ir neziun 
nbms į Lietuvą, jeigu galėsiu, kaimynų pranašystė, jis prieš kokį kilometrų greitį rodyklė rodo...
tai ir į Panevėžį nuvažiuosiu, mirtį spėjo numesti i minia sa T i-- . -n . i n ‘J .. . ' Jau pradėjo temti. Bet laiku sugrįžome Į Liege miestą-

Atsisveikinau mieste su mielais kelionės bičiuliais, pade-
' tojau už gražų priėmimą M. Slavinskienei ir už skanius 

puikius pietus, kuriuos užsakė A. Rimkus Luxsembourge.
Su ponais žmuidzinais sugrįžome namo ir nuėjome gul
ti, bet prieš gulant pasakiau šeimininkams, kad 7 vai. ry
to važiuoju į geležinkelio stotį. Turiu pasiekti Frankfur-. 
tą, nes už dviejų dienų laukia manęs lėktuvas grįsti į Ka-- 
lifornią.

Tiesa, kaip atvykau pas Žmuidzinus, pradėjo labai 
skaudėti dešinės kojos raumenis, kad negalėjau paeiti, 
atsikėlęs ryte, tad p. Žmuidzinienė iš vakaro dėjo karš
tus kompresus, bet, atrodo, negelbėjo. Taip nuėjau gulti, 
negalėjau sudėti akių, nes gėlė koją. k.

1975 m. liepos 27 d., sekmadienį, 6 vai ryto subruzdo- 
me, sukilome iš miefio, nes aš turėjau 8 vai. būti geležin
kelio stotyje. Tuo laiku traukinys išeina į Vakarų Vokie
tiją— Frankfurtą- . * '

Padėkojau Žmuidzinams už gražų priėmimą, pavai
šinimą ir globą, — už viską, nes jie buvo labai paslaugūs 
ir vaišingi. Ponia liko naraudse, o jos vyras nuvežė mane 
savo automobiliu į geležinkelio stotį, palydėjo mane į pe-' 
roną. Atsisveikinome, kaip broliai, ir sėdau į ekspresą.

(Bus daugiau)

CHICAGA. — Chicagos sani
tarinio distrikto darbų priežiū
ros viršininkai It.; R. Rimkus 
pareiškė,- kadpurvo- bei atmatą 
siuntimas IBinojaus upe į Ful
ton apskriti bus Sulaikytos 9 mė- 

, nesiams, kai. pasibaigs su In- 
I gram Barge bendrove sudarytas 
kontraktas. Tačiau tai nereiš
kia, pasak Rimkaus, kad sanita
rijos distriktas "Stsisakys tręšti 
Fulton apskrityje anglis kasant 
nūnuogintą žemę, arba norinčių 
ūkininkų laukus.

Pasak Rimkaus, sanitarijos f 
distriktas turi prie Ulinojaus 3980 karių vardai įrašyti bronzinėje lentoje, kuri su- 
upės netoli Canton, vietovės iš- pa ratu aplink kapą, o jos viduryje, priešaky, centre sto- 
smuomavęs daugiau kaip 15,600granjto kryžius, kuris simbolizuoja visas am- 
atmatų bei purvo laikymo bazės, zlnos atminties žuvusių vokiečių kapines.
bet jos jau beveik yra pilnos. Sarkofago lentoje yra Įrašyta: "Čia, bendrame*ka-

Dabar santuriniš distriktas 4829 skiečių pasaulinio 193^-1945 karo kariai”,
išsiunčia į Fulton apskritį kiek- Apžiūrėję vokiečių karių kapines, važiavome atgal 
'atmatųen^ 7’^tonų purvo i . Lįįxgemj)urg(> miestą, bet nesustojome, o vėl laukais,

______  -< miškais ir sodybomis leidomės namo. Ponas Stasys lėkte
> Kapitonas Slash iš North- savo mažu .“kariuku”, kad aš tarpais net kvapą sulaiky- 

hampton Anglijoj buvo iš pat davau,. nes galvojau, kad gali kur nors nuslysti iš kelio 
jaunystės išdykęs ir negeras, k griovį, nes labai greit važiavo. Bendrai europiečiai va-

i j. - * • . i . . . žiuoja žymiai greičiau negu amerikiečiai Amerikoje, nes
j,. Tikrai 1826 m, jis buvo nu. juos nera nustatyta greičio taisyklių, kurios draustų

ans

nito. Kapinėse palaidota yra 10-885 vokiečių karių. 4829 
iš ją yra palaidoti bendram kape, vad. "Kameradengrab”, 
broliški kapai. ,
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VYTAS GERULAITIS ČIKAGOJE
GRAŽIAI SUŽAIDĖ

no žaidynių laimėtoją, jam vis vienas iš žiūrovų su Inu nega-^ 
nepavykdavo.

Vvtas Gerulaitis vra sūnusw - v-- _

Vytas Gerulaitis, 22 metų jau • tikrai, žiūrovai neapsivylė. Abu 
nuolis šiandien yra laikomas buvo lygūs varžovai, parodę 
vienu iš geriausių lauko, teni.'pačios aukščiausios klasės žai-i 
so žaidėjų pasaulyje.- žinovai dinią. Nors mūsų Vytas pirma* 
tvirtina, kad jis {rašytinas į pen me kėlinyje vedė 4:3, antrame 
kiolikos pirmaujančių tarpą. tačiau stipresni Ųorgo ser 
Ir gal tik vienas kitas per plau- vai nulėmė pergalę j am. Iki 
kelį esąs už Gėhulaitį stiprės- paskutinės t sekundės- nebuvo 
nis: Connors, Borg ir Nastaso. galima pasakyti, kas išeis lai-i 
Prieš Connors ir Nastaso Geru mėtojo. Tad nenorėčiau sutik- i 
lartis jau yra ne vieną kartą Ti su “Sun Times” korespon-( 
laimėjęs, tačiau prieš Borgą, deniu, rašiusiu, kad Borg lai- 
.šių metų garsiųjų Wihibledo- mėjo lengvai. Ir, tur būt, nė

lėtų sutikti.
Žiūrovai kėlė ovacijas abiem 

visiems žinomo iš nepriklauso žaidėjam.’Gal daugiau Gerūlai 
mbs Lietuvos laikų lauko ir nes j>s parodė tiesiog ne
stato tęniso žaidėjo Vytauto įtikėtinų, taškų, ypač žaisda- 
Gerulaicio. Tėvas Vytautas tre'n,3s prie tinklo.
jus metus iš eilės yra buvęs! Antrąją dieną su Laver mū-■ 
Lietuvos lauko teniso nugalė-SIJ Vytas lengvai susitvarkė, ta Į 
toju ir kartu žaisdavo už Lie- &au dvejete juodu su Borg 
tuvą tarpvalstybinėse rungty- ■ prakišo, nes, kaip atrodė, Borg IMdziousuose universiteto 
nėse stato tenisą. Kada Lietu-!labaii. geras vienete, tačiau dve inuose buvo stalo teniso sta- “priešas”, 
va buvo laimėjusi trečiąją vienete jis neparodė nieko ypa- ,as- Pradėjau dalinti visiems,, Jis 
tą pasaulyje stalo teniso var- tinga. žaidime prie tinklo mu,k^ su ma™11 ^ls P° tris’ va' siškai 
žvbose Egipte, Gerulaitis buvo1 sų-jaunikaitis buvo geresnis, dmamus, “forus” Ir po lituką _

ar po du. Pavyko nepralaimė-
Chicago Daily News” lap- u ic tada atėjo jaunas 

kričio 3 laidoje, dar prieš žai- pasiūlęs žaisti ir be pinigų ir, 1S 
dynes, paskelbė rašinį “Vitas «foriJ« Jis pasigjnti norįs...(

Ankstybas .rudu® greitai pakeitė gamtos vaizdus,

sako mano naujas

i’ė n.-tiiją valstybę Panamos var- 
! du ir toliau tęsė prancūzų pra- 
‘dėtą kanale statybą, kurią už
baigė 1914 m. pirmojo pasaulinio 
karo išvakarėse.

Taigi, faktjnai JAV su Ko
lumbija pasirašyta sutartimi 

1 turi visas suverenines teises Pa
namos kanale, ko Amerikos vys
kupai,. matyti, nežino.

Įdomiausia, kad svarstant Pa-| 
' narnos kanalo reikalus vyskupų 
. suvažiavime, pasigirdo bąlsų 
pasmerkti Sovietų Sąjungą, tu
ri kaip tik labiausiai nesiskai
to su kitų valstybių bei tautų 
teisėmis ir jų suvėreninetu. Rei
kalavimą pasmerkti Sovietų Są
jungą suvažiavime buvo iškėlęs 
kardinolas John Krol, bet suva
žiavimas į tai nekreipė dėme
sio. Jiems lengviau buvo pa- 

Į smerkti JAV, negu Sovietų Są
jungą.

j pusės milijono doleriu skolą, o 
pats ūkininkas su šeima vos iš
sikapstė iš chemikalu sukeltos 
ligos. Jis dabar, nelėkęs ūkio, 
gyvena iš pašalpos.

Linkėkime geriausių sėkmių

ne tik kad vienas iš žaidėjų, 
bet ir vadovavo lietuvių rikti- 
net

Pagaliau, Gerulaitis laimėjo 
ir Pabaltijo lauko teniso var- 
žvbas. - •/ -

Lapkričio 3-4 dienomis Čika
gos stalione (prie Madison gat
vės) buvo suruoštas lyg ir pa
rodomasis teniso žaidimas. Bu 
vo pakviesti ir dalyvavo ketu
ri'pasaulinio. masto žaidėjai: 
Borg, Newcombe (prieš dve
jus metus buvo laikomas ge
riausiu pasaulyje), daugelio- di 
dėlių žaidynių nugalėtojas La- 
vor ir mūsų Vytas Gerulaitis, 
pereitų metų Wimbledono dvė 
jeto laimėtojas. 1

Lietuvių prisirinko daug: vi
siems rūpėjo pamatyti mūsų 
Vyto, žaidimą.
y- Prieš dešimties tūkstančių 
minią pirmiausia išėjo abu aus 
traliečiai: Laver ir Newcomb. 
Buvo matyti, kad nė vienas iš 
jų neturi tikslo laimėti, tik pa 
yodyti gražų žaidimą. Juodu 
parodė puikių “triksų” ir buvo 
šiltai žiūrovų priimti. Tačiau 
visas dėmesys buvo suspiestas 
j-Gerulaičio —Borgo duelį. Ir

ar po du. Pavyko nepralaimė-: dei

išėjo, o a 
i šlapias. 
Ar tu žinai

aš atsisėdau vi-

su kuo tu žai- 
mano bičių

— Ne, aš to nežinojau.. .

i Tai buvo mano pirmatf ,susi* 
Nenorėdamas sutika, ir, po tikimaš.su Vytautu Gerulaičiu, 

_________ _____j____ -____________q-j_ ______ dviejų praloštų kėlinių, išsi- tėvų. Jo garbė neleido išnau- 
šė visiems keturiems pagerbti gaudau... Kas čia dabar daro-^j^ “fuksiuko”, o jis galėjo 
banketą, o čikagiškis Lietuvių,8’? Žaiskim dar vieną, sakau. Įmane labai gražiai išpurtyti ir 
Teniso klubas įteikė mūsų jau J —Ne, užteks šiandien. Kitą skambančius litukus į savo ki- 
najam reprezentantui lietuvis kartą daugiau. Be£.gerą pirtį senę susidėti... 
kų dovanėlių, įskaitant ir tau
tinius papuošimus prie jo'au- 
tomobilio.. Vytas už dovanas' 
nuoširdžiai padėkojo^. gražia 
lietuvių kalba, iš tėvų paveldė
ta.

Dabar Vytas išvyko į Vene- 
cuelą, kur pirmąja rakete atsto 
vaus JAV, žaidynėse dėl garsio 
sios Davis taurės.

Argi mums nemalonu, kada 
graži lie tuyi$ką payardė skam 
ba viso pasaulio spaudos pus
lapiuose? 

Sentimentas mane veda pri
siminti nepriklausomos Lietu
vos laikus. 1938 metais, vos 
peržengęs savo gyvenimo aš
tuoniolikmetį, atvažiavau iš 
Marijampolės į Kauną studijuo. 
)ti. Mėgau žaisti stalo tenisą. 
Pasitikėjimas savimi didelis:

almost 1 — st class”. Įdėjo jo 
ir Borgo nuotraukas. ■

Po žaidynių rengėjai suruo-

SUSIVIENIJIMAS

SLA

PBB yra pavojingas 
pašarą priedas 

sūnui. Kad jo lietuviška pavar, GRAND rapjds _ j gy^.
dė ir to įau s a ų po \isą mai§oinag priedas
sportišką pašau!}. . pRB _ biphen^

J. Vaičiūnas bs> kurs sukelia gyvuliams ape- 
———— [ titą ir greit juos nutukina. Pa-

Amainlmo wclznnai f sirodo, kad toks priedas yra la
bai pavojingas žmonių sveika
tai net. ir mažame kiekyje, kurį 
žmogus įgyja, bevalgydamas 
mėsą arba net ir kitus ūkio pro
duktus.

i . Minėtas chemikalas dabar ty
rinėjamas. Tuo tarpu manoma, 
kad nedidelis chemikalų kiekis 
žmogui nėra pavojingas, bet Mi
čigano ūkininkas, ir visa jo šei
mą, kurie susirgo nuo to chemi
kalo ir kurie prarado ūkį kartu 

i su 200 melžiamų karvių, tvirtina

Amerikos vyskupai' 
prašo atiduot kanalą

MEDICA’D LUP:KA1 
TtlSlNGUMp RANKOSE 

C3ICAGA. - riai’jfūmas tų 
61 Chicajros srities gydytojų, 
dentist į ir laboratorijų, įtrauk
tųjų f ‘•juodąjį” sąrašą kaip 
praėjusiais metais iš Medicaid 
“uždirbę” po daugiau kaip ?100,- 
000, jau tardomi federalinių ir 
Illinojtus valstijos autoritetų.

Illinois Viešosios ePagaibos 
(Public Aid) departamentas jau 
pradėjo akciją prieš trylika iš 
21 daktarų, kuriuos IIĘW (Svei
katos, Švietimo ir Gerovės- de 
partamentas įtraukė*} pirmadie
nį paskelbtąjį sąrašą. HEW de
partamentas taip jau pradėjo 
žygius prieš 25 dęntistus ir vi
sas 15 medikalines laboratori
jas.

Negana to, U. S. prokuroro 
ofisas Chicagoje gavo kaltini
mus apgavystėmis ir sukčiavi
mais prieš šešias laboratorijas, 
u; federalinių agentų investiga- 
cijomis susekta daug apgavys
čių iš Medicaid aptarnautojų pu
sės.

Federaliniai agentai svarsto 
kaltinimus prieš daugiau kaip 
100 asmenų ir- kompanijų, ku
rie už sveikatos patarnavimus, 
atlyginimą gauna iš valdžios.

Direktorius Trainor pareiškė, 
kad Viešosios šalpos Departa
mentas jau atgavo ar atgauna 
daugiau kaip $753,000, išmokė
tus pagal neteisingas laborgto- 
Tijų sąskaitas ir sulaikė $1.87 
milijono sumai sąskaitų, pateik
tų medicinos reikmenų tiekėjų 
Įtartinomis' sąskaitomis.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jtsminas, A KISS IN THE DARK. Pikantgku ir intymiu nuotykiu 

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

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijom 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius^. VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 psL t Kainą $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaida.

— jau 80 'metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. ■>

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

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00

. iki S10,000,00.
SLA — jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdraudą • Endowment In

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VALKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už SI,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCTOENTALJ: APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės | kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUS; vjENlJlMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

SLA

SLA

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

1739 South Halsted Street, Chicago, UI 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio žhflausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos, bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus"pasiųstas tokiu adresu: 

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

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 

Chicago* lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbas 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvadavęs

(1809-1959) meto
664 psL Kaina

Knygoje aprašyto pirmas Chicagon atvadavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikSkų, eocallistintų. laisvamaniškų ir 
Htų^organdzadjų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos,^ bag-

Norintieji Ha knyga įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1789 So. Halsted St, Chicago, m. 60608

> RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Neuiiene^e galime gauti puikių knygų, kurio* papuoš bet kokią 

knygų spinta ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir ivykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
tiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais viri.

Prof. Vad. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; D dalis. 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš
tai* viršeliais........................ —------------ ----- --

Henrikas Tome* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su {domiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL kaina $8.

P. KeriOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL — , ----------------------------------------------------- $3-00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai _ f- ---------------------------- ------- ---------- S3D0

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidom!.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SU Chicago, DL 60608. — TeL HA 1-6100

Gra-
$5.00

ST00

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IS BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas trpinfies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių-

1733 So. Halsted Street, Chicago, minėte 60608

rikos katalikų vyskupų konfe
rencijoje nutarė balsų dauguma1 
reikalauti, kad Amerikos vy
riausybė sudarytų su Panamos 
valdžia naują dėl Panamos ka
nalo sutartį, kuria Panamos ka
nalo suvereninės teisės būtų ati
duotos Panamos valstybei.

Tikrą teisybę sakant, tai Pa- priešingai. Jis įspėja čikagiš- 
namos valstybės dabartinė teri- knis nevalgyti mėsos, ries, esą, 
tori ja ir visas Panamos kana- Mičigane niekas jos nevalgo, to
las buvo teisėta Kolumbijos vai- dėl ji dideliais kiekiais šiunčia- 
stybės teritorijos dalis iki dirb- ma į Čikagos krautuves ir res- 
tinai amerikiečių kapitalo su- toranus.
kelta revoliucija toje žemės da- Maisto ir vaistų priežiūros 
lyje sudarė tokias sąlygas, kad administracija sako, kad iki šiol 
Kolumbija buvo priversta atsi- jai nėra žinoma, kad būtų ma- 
sakyti tos teritorijos dalies, siniai į Čikagą vežama iš Miči- 
Amerikos. vyriausybė už tą te- gano chemikalais užteršta mėsa, 
ritorijos gabalą Kolumbijai su
mokėjo 25 milijonus dolerių gry
nu auksu. Tai buvo anais laikais 
nepaprastai didelė kaina. Ir tik 
po to, jau nupirkus tą žemės da
lį ir pasirašius sutartį su Ko- pradėjusios duoti mažiau pieno ir dol. ir dar tris iš jų po 90 dienų 
lumbijos vyriausybe, JAV įstei- net pradėjo gaištiTX’kis įbrido kalėjimo bausme.

Kalti slaugymo namų 
savininkai

KfeturHateragymo-namų savi
ninkai prisipažino kaltais suk
čiavime ir ėmus kyšius iš vais-

Mičigano ūkininkas sakosi,1 tininkų. Juos visus keturius, N. 
kad jis ūkį su 200 karvių pir-' Ruttenbergą, W. Robiną. D. Lip- 
kęs 1974 m., tuoj po to, kai bu- maną, S. Weintrauba ir H. Hai- 
.vo pradėta į pašarus maišyti maną federalinis teisėjas nu- 
chemikalas PBB. Karvės, esą, baudė sumokėti baudos 700,000

Taupykite dabar 
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

l ’ll! rrf

patūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

’ ' ’ TEL. 421-30-0
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams________________
pusei metu______________
trims mėnesiams . '•
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams_______________
pusei metu

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

Naujienos eina kasdien, ifakiriant 
sekmadieniui Leidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams _____
vienam mėnesiui ____

____ $7.50
____ $2-50

Kanadoje:
metams ___ _________
pusei metu __________
vienam mėnesiui ____

____ $30.00
____$16.00
____ $3.00

Užsieniuose:
metams •

'pusei metu __________
vienam mėnesiui _____

____$31.00
____$18.00
____ $4.00

MAŽOJI LIETUVA - KETVIRTOJI
PABALTIJOVALSTYBE?

} (Tęsinys) ' r

Prieš kurį laiką Naujienų 
bendradarbis P. Stravinskas 
siūlė Vlikui samdyti tarptauti-

4) Gurecko kontaktas
šių metų gegužės mėn- Algi

mantas Gureckas, kuris sten-

$14.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus aekmadieniua. nuc

Praeitas savaitgalis Amerikos lietuviams buvo naudingas. 
Į Chicagą suvažiavo didokas, skaičus įvairių organizacijų atstovų, 
kurie buvo pasiryžę išaiškinti visą eilę klausimų, kėlusių nerimą 
visuomeniniame darbe. Kartas nuo karto lietuviškame gyvenime 
atsiranda “inandrapypkių”, kurie žino daugiau negu kiti ir pra
deda drumsti nuotaikas ir kenkti reikalingam lietuvių susitarimui 
ir susiklausymui.

DažniausiaTproteStus ir nerimą sukelia tie, kuriems visuome- 
niai lietuvių tautos reikalai visai ne prie širdies. Jie daugiau rū
pinasi asmenine savo garbe, noru pasirodyti, pasigarsinti, bet- ne 
rimtus klausimus svarstyti ir spręsti. Jie nesvarsto, ką galima 
gero ir naudingo padaryti, bet jiems rūpi, kas padarys. Jie net 
nesiteikia susipažinti su problemomis ir vykdymo gatimybėmisr| ■ 
svarbu, kad jie priešakyje stovėtų ir vadovautų. Atrodė, kad va
dų ir vadukų gadynė jau turėjo būti praėjusi pas lietuvius, bet 
taip dar nėra. Atsiranda visa eilę tokių elementų, kurie ir šian
dien klasta lenda organizacijų priešakiu ir bando save primesti 
lietuviškoms organizacijoms ir draugijoms.

Nerimtas ^suomeilinio mūsų darbo elementas., labiausiai 
kesiriasi į Amerikos Lietuvių. Tarybą. Jie negali pakęsti, kad Ame 
rikoje būtų sudaryta organizacija, kuriai jie negalėtų vadovauti. 
Jiems dar didesnis pyktis ima, kai patiria, kad^Amerikoje sėk
mingai veikia tokia ne viena organizacija^ bet pačių didžiausių 
organizacijų junginys. Įsitraukti į darbą ir dirbti kartu su kitų 
organizacijų atstovais jie nenori. Jie išlanksto nori išsiderėti pir
maujančio vaidmens. Jeigu tokio vaidmens negauna, tai tada jie 
ryžtasi viską ardyti. -- -

Iki šio meto Amerikos Lietuvių Tarybos jie neišardė. Bet 
jie buvo pasišokę gerokai apardyti vieną didelę ALTOE ramstiį. Jie 
ryžosi klasta ir apgaule apstatyti, kaip sako, katalikiškų organi
zacijų žmones ir primesti Amerikos katalikams savo valią. Pir
mus žingsnius jiems pavyko, bet kai didelės katalikų dauguma 
susivokė, ko “mandrapypkiai” siekia, tai ėmėsi priemonių, nuo jų 
atsirubežiuoti. Užurpatoriai buvo privelti nusileisti, kai jiems 
buvo pasakyta, kad bus išvilkti viešumon ir išskirti iš katalikiš
kojo judėjimo, kaip raupsuotieji. Jie jau pakankamai privirė ko
šes JAV Lietuvių Bendruomenėje, katalikai nenori leisti jiems to 
paties siekti ir kitose Amerikos Lietuvių organizacijose. Aptvar
kius sauvaliautojus, kiti ALTO reikalai gana sklandžiai buvo 
sprendžiami. Amerikos Lietuvių Tarybą sudarančios organizaci
jos viena kitą pažįsta, pagrindines problemas žino, todėl nebuvo 
pagrindo didesniems nesusipratimams. Valdybos pranešimai, duo
ti paaiškinimai ir kaikurių atstovų padaryti pareiškimai praškai- 
drė atmosferą ir davė reikalingos energijos tęsti darbą dar su di
desniu pasiryžimu.

Praeitą sekmadienį Chicagoje įvyko ir Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros atstovų suvažiavimas. Įtakingiausiam šios or
ganizacijos veikėjui Mikui Vaidylai susirgus ir šiais metais mi
rus, visos organizacijos veikla buvo palaida. Prie sunkumų prisi-

kad jie savo straipsniais didžio
je tarptautinėje spaudoje Bendruomenę
laikytų gyvą Lietuvos neprik- Washu^one, pakvtete nt^Ue- 
lausomybės klausimą. Tokią, atstov’ V11E" J1‘m’.S.tlk' 
Lietuvos gynėją — kandidatą lori«» 
eilėje buvo ir Dr. Meissneris 
minimas. Meissnerio šios Kon
ferencijos lyg ir pagrindiniu 
kalbėtoju pastatymas gali p. 
Stravinsko pasiūlymą lyg ir 
sutvirtinti. ' f ''

Į mūsų interesų sferą Meis- 
sneris įėjo savo 1956 m. ats
paustu veikalu “Die Sowjet
union, die baltischen Staaten 
und das Volkerrecht” (So
vietų Sąjunga, Pabaltijo Vals
tybės ir tautų teisė), kuriame 
jis pusi. 113 ir 292 stengiasi įro 
dyti, kad Klaipėdos kraštas, 
(taip pat kaip ir šiaurės Rytprū 
šiai), nėra Lietuvai galutinai! 
pripažintas.

dėjo ir Sandaros pirmininko Prano Basčio sunki liga. Paskuti- 
niais keliais mėnesiais Sandaros kuopos išrinko atstovus į metinį 
suvažiavimą ir yra pasiryžusios tvarkyti, savo organizacijos rei
kalus. Daugiausia rūpesčių ta nelemta padėtis sukėlė Povilui Dar
giu!, Sandaros organizacijos vicepirmininkui. Susirgus pirminin
kui Basčiui, konstitucija įpareigoja vicepirmininką tvarkyti vi

su žmogumi, kuris organizuoja 
pabėgėlius iš Rytprūsių (Ma
žosios Lietuvos) ir ieško kon
takto su lietuviais.

Gegužės 30 d., sekmadienį 
Stiklorius nuvyko pas Gūrec- 
ką, gyvenantį Washington© 
priemiestyje ir ten susipažino 
su ponu Manfred Gustav Kai- 
reit, prieš 39 metus gimusį Ma
žosios Lietuvos širdyje — ne
toli Labguvos, Rytprūsiuose. 
Atvykęs 1952 m. į Ameriką, 
Kaireitis dabar yra Floridoje 
venantis inžinierius ir laiko 
save geru vokiečiu.

A. Gureckas ir Jonas Stik
lorius diskutavo su Kaireičiu

sus organizacijos reikalus;
Išrinkti delegatai yra’visuomeniniame darbe patyrę žmonės. 

Jie supranta labai gerai ir pavergtos Lietuvos būklę. Sandariečiai 
visą laiką buvo geri patriotai. Jiems visą laiką rūpėjęs Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės klausimas. Jie glaudžiai bendradar
biavo su kitomis Amerikos lietuvių organizacijoms Lietuvos lais
vės klausimuose, jų atstovai ir šiandien neša atsakingą darbą 
bendrinėse'Amerikos lietuvių organizącijosfe/ Džiaugiamės, kad 
Sandaros Nuvažiavimus aptarė pačius pabudimus klausimus, isši 
rinko organizacijos pareigūnus ir įsitraukė į bendrą visų Ameri
kos lietuvių darbą gimtiniam kraštui išlaisvinti.

Praeito sekmadienio popietę Chicago j e posėdžiavo ir Tėvy
nės Mytėtojų Draugijos Valdyba, ši Draugija savot laiku yra at- 
likytei didelį darbą kultūriniame bare. Be visos eilės kitų darbų, 
Tėvynė Mytėtojų Lraugija išleido visus šešis Vinco Kudirkos raš
tų tomus. Tai vienintelė šio rašytojo ir kovotojo už Lietuvos lais 
vę raštų laida. Kaip Lietuvoje, taip ir Amerikoj kelis kartus bu
vo leidžiami atskiri Lietuvos hubanitarų darbai, ' bet niekas 
nesiėmė išleisti-visų Vinco Kudirkos raštų. Pavergtoje Lietuvoje 
leidžiami Donelaičio, Maironio, žemaitės raštai, bet okupantas ne- 
dirsta išleisti bent vieno Vinco Kudirkos raštų tomelio, nes nie
kas taip aštriai nekritikavo Lietuvą okupavusių rusų kaip aštria 
plunksna tai darė Vincas Kudirka. Tėvynės Mylėtojų, Draugija ap 
tarė svarbesnius reikalus ir ryžosi tęsti anksčiau pradėtą darbą.

Sekmadienio vakare įvyko SLA veikėjų pasitarimas, šeštoji 
apskritis sušaukė SLA veikėjus, kad galėtų išklausyti preziden 
to Povilo Dargid pranešinfą apie dabartinę šios organizacijos pa
dėtį ir išklausyti Pildomosios. Valdybos paruoštus planus tolimes
niam darbui. Prezidentui teko ilgai tartis su aktuarais, kurie pa
taria didinti organizacijos narių skaičių. SLA dabartinė vadovy
bė pavyzdingai tvarko visus finansinius ir organizacinius reika
lus, bet iki šio meto nepajėgdavo gauti naujų narių turtingos or
ganizacijos eilėms papildyti. - -

Amerikos Lietuvių Tarybos, Sandaros, Tėvynės Mylėtojų ir

Nepriklausomos Lietuvos ūkininku sodybos

nuo 5 vai. po pietų iki 10 vaL jui būtų už akių užbėgta, 
vakaro. Kitą dieną, pirmadie Bet jei toks spaudimas nepa

karų Vokietijos federalinės vy
riausybės, nes geri santykiai 
su ja yra būtini, naudingi ir rei 
kalingi. Ir dar reikėjo Kairei- 
čiui nurodyti, kad Lietuva, Lat 
vija ir Estija yra tarptautiniai 
pripažintos valstybės, kuomet 
Rytprūsių valstybės da? nėra 
ir kažin, ar iš viso bus kieno 
nors priąpžinta.

tiškų, formalių nutarimų nebu 
vo padalyta, bet susitarta pa
laikyti draugiškus santykius ir 
vieni kitus ir toliau informud-

Tokie tai pono Gurecko kon-

nį, prie jų dar prisidėjo latvis, vyktų, jis yra pasiryžęs paskel'‘Apjungtos Prūsų Tarybos” 
ponas MeiroviČs, dabartinis bti Rytprūsius atskira valsty- leidinys
Joint Baltic Committee Wa-'be ir tada sudaryti “Baltic Al- Yra? ir 5 puslapių, anglų kal- 
shingtone pirmininkas, ir ta-'liance”iš Rytprūsių. Estijos,^ smulkaus formato brošiū
ra triese dar kalbėjo nuo 10 Latvijos ir Lietuvos valstybių. rįkė, kurios antraštė yra “Int- 
vaL ryto iki 1 vai. po pietų. Kaireitis galvoja visai rimtai reduction to the United Prus- 

Kaireitis pranešė, kad turįs apie įokią galimybę ir net pa-Į sian Council”. Joje, penkioli- 
savo organizaciją “United Prus reiškė, kad jie jau turi beveik kos trumpų straipsniukų apim 
sian Council” (sutrumpintai sudarę egzilinę vyriausybę bū-'tyje, yra išdėstytas visas tos 
U. P. G.), kurios jis esąs prezi- simąjai Rytprūsių valstybei, Godelės (80,000 — aštuoniasde- 
dentu. Jo teigimu U. P. G bu- jis pats net turįs įgaliojimus^imt tūkstančių narių) organi- 
vusi įsteigta 1968 m. ir dabar sueiti į kontaktą su estais, lat- zacijOs dvasinis ir organizaci- 
jau turinti apie 16 skyrių su viais ir lietuviais, su kuriais 
60 iki 80,000 (tūkstančių) na- jis tada norėtų sudaryti tokią 
rių. Nariai daugumoje esą tre- “Baltic Alliance”.
natiniai iš Rytprūsių ir vokie- . .r. .. „ ...., , 7T j p Jį . Kaireičio Prūsijos santykiaicm kilmes amerikiečiai. Na-; . . . T . ..ų .. , . . . . ' su kaimynine Lietuvąnūs jie verbuoja visoje Ame -? .
rikoje. Į Kaireitis ir jo draugai laiko,

Toliau Kaireitis dėstė, kad galiojančia metų Vokieti secret^ ritualistic organization, 
esąs artimuose santykiuose su jos Užsienio Reikalų JiIimste-(^UIl^on£^ as a political body 
Landsmannschaft Osipreussen rio Stresemano ir Lietuvos Mi- against Communism, yet stric-. , 
ir jos pirmininkn Dr. Bock, nisterio Pirmininko Voldemar tiy maintaining and preserving 
kuris net žinąs apie šį pasikaL to pasirašytą Lietuvos — Vo- features of the'old Prus- 
b ėjimą. Jis taipogi palaikąs ry kieti jos sienos sutartį. Į Klai. sian fraternity, ... U. P. G 
sius su Bund der Vertriebenen. I pėdos kraštą jie hęturi jokių which stands for “United Prii- 
Pastaroji sąjunga reziduoją pretenzijų ir jį pilnai pripažįs ssian Council” is neither a re- 
Bonnoje ir yra Vakarų Vokie-’ ta Lietuvai. Tačiau, visa Piet-1 Yolutionary or forceful poli
cijos federalinės valdžios įstai nemunij a, visas Maž. Lietuvos tical organization. It has broa- 
ga. Kaireitis labai nudavė, kad branduolys vėl pereitų į vokie- der meaning it is an organiza-

leidinys

nis pamatas.
Pirmasis straipsnis — “What 

is the U. P, C.- Organization” 
— byloja taip:

‘The U. P. C. is an interna
tional organization; ... It is a

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties metų 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Nepavykus ištekėti už kelių pasipiršusių vyrų, 
Charmian buvo benusimenanti, kad pasiliks senmerge. 
Tuo laiku turėdama jau 33 metus amžiaus, ji įsijun
gė į “Minią” ir ėmė lankyti Londonu namus, įsitikinusi, 
jog nė vienas vyras negalįs atsispirti prieš jos kerus. 
Ji buvo nedidelio ūgio, gana dailios figūros ir kiek per 
plačia burna. Jos žavumas slypėjo ne veido bruožuos 
se, o jos gyvume ir pasiruošime išgyventi betką. Viena 
iš jos nežymių ydų buvo nuolatinis ir greitas kalbėji
mas. Bet Londonas atrado jos būdo bruožuose dar ir 
vaikiškumą, kuris labai atitiko jos tetos jai duotą 
pravardę “Childie”.

Nuo pirmos dienos Childie pasirodžius jo namuo
se, Londonas buvo Channian pavergtas. Ji buvo apsis
kaičiusi, išprusinta, puiki jojikė, tais privalumais pra
lenkdama Bess. Londonas suprato, kad jo svajotoji 
moteris-draugė pagaliau pasirodė. ' r - t-

, Lūžis .gi t ,
Visada stovėjusis už tvirtus šeimos ryfins, Londono 

draugas Sterling matė šią naująją meilę iš šalies. Jis 
matė, kaip šis vyras ardė savo santuoką ir siekė kitos

■tion of reasoning to politics, 
and human rights. Many of our 
most loyal and active U. P. G 
members are businessmen, 
workers and housewifes..

į Antrasis straipsnis kalba 
-.“When and Where was

Mažoji Lietuva, dabartinis Ka- the U. P. C. founded”: 
raliaučiaus kraštas, visas ture-1 “The ritualistic Prussian fra 
tų priklausyti Lietuvai. Stiklo- ternity goes back to the 13 th 
riiis atkreipė Kaireičio dėmesį Century. Since that time its 
į faktą, kad T919m., kai Versa-! membership ranged from Kings 
lyje vyko taikos derybos, ali- > to peasants a steadily growing -- 
jautai nutarė atskirti nuo Vo-’^md sometimes conservative 
kietijoš tik Klaipėdos kraštą, o umt it has shown a members- 
ne visą Mažąją Lietuvą tik dėl W of approximately 50,000 to 
tos priežasties, kad Rytprūsiuo 80,000 not necessarily Prussians

Kaireitiš! se “germanizacija jau yra per or Prusian descent”, 
toli pažengusi”. Tuo laiku tai Trečiasis straipsnis: — “What

^s the general Scheme of the 
Government”:

(Bus daugiau)

turįs plačių pažinčių su. kon- ch? rankas.
Mažlietuviiį atstovo Jono - 
Stikloriaus pareiškimai

gresmonais, politikais ir įtakin
gaiš žmonėmis. t

Kaireičio išdėstytos' pagrin- | 
dinės pažiūros buvo maždaugt Stiklorius išdėstė, 'kad mes 
tokios: mažlietaviai į šį reikalą kitaip!

Pabėgėliai iš Rytų Vokieti-!Įr. mūsil jsitfkinimu ' apie —
jos yra labai nepatenkinti Va
karų Vokietijos federalinės vy 
riausybės Bonoje pagrindine 
laikysena atskirtos Rytų Vo
kietijos atžvilgiu. Ypatingai 
skaudus esąs Rytprūsių liki
mas. Jiems atrodo kad Vaka
rų Vokietijos vyriausybė esan
ti visiškai nurašiusi Rytprūsius 
ir nededanti jokių pastangų, 
paremti jų grįžimą.
prisibijojo' kad tuo atveju kuo-j
met maskoliai bus aplinkybių ^uvo tikra teisybė.

Dabar, kai vokiečių Maž. Lie 
tavoje nebėra, vokiečių preten 
zija į Maž. Liętavą atsistoja'

verčiami iš Rytprūsių (Mažo- 
■cins Lietuvos) pasitraukti, len- 

užims visus Rytprūsius, o
Vakarų Vokietijos vyriausybė prieš lietuvių pretenziją. Bet- ♦ Vandenynai sudaro du treč 
tam nei nepasipriešins. Kad,lietuvių pretenzija yra ir senes dalius žemes paviršiaus. Van- 

Susivienijimo Lietuvių Amerkoje atstovų suvažavimai ir pasita- .taip neįvyktų, jis ir jo bend- nors pripažinta, 
rimai gerokai sustiprino Amerikos lietuvių veiklą ir parodė, kad raminčiai žada spausti Bonuos __________________
pačiais svarbiausiais klausimais lietuviai moka rasti bendrą kalbą, vyriausybę, kad tokiam atve- kad negalima antagonizuoti Va niai, žemumos ir ankštumos.

denynų dugne, kaip ir žemės 
Toliau jam buvo pranešta/ paviršiuje, yra kalnai ir slė-

moters.. Bess vis daugiau baisėjosi vyro išvykimais ir 
nakvojimais kitur, o jam sugrįžus vengė su juo būti 
viename kambaryje. Londonas jos elgesyje matė norą 
jį pavergti ir pririšti prie namų.

Jau kurį laiką Londonui buvo nusibodęs gyveni
mas Piedmont Hills rajone ir jis kalbino žmoną persi- 

: kelti į pietinę Kaliforniją, kur nors į dykumas. Tuo me 
tu teta Nette su savo 'draugais ir Childiie pakvietė Lon
donas atostogų į Glen Ellen, į šiaurę nuo San Francis
co. Kelias valandas kalbėjęsis su Childie, Londonas 
priėjo prie žmonos ir be jokios įžangos rėžė:

— Bessie, aš tave palieku.
žmona pradžioje. negalėjo suprasti. Toks staigus 

buvo Londono būdas. Netrukus jis išsikraustė į atski
rą butą ir tęsė “The Sea Wolf” rašymą, nepaisydamas 
šeimos audrų.

šiame romane autorius kapitono Wolf Larseno 
personažu atvaizdavo tikslų Nietzsche’s viršžmogio pa
veikslą. Tai fiziškai stiprus ir kitiems dominuojantis, 
tvirtavalis vyras. Kritikai, nors ir atradę kai kurių nes
klandumų bei trūkumų, visumoje pripažino Londoną 
sukūrus vieną iš geriausių personažų, o karta ir stiprų 
veikalą, kuriame ypač vaizdžiai aprašyta Japonijos ir 
Sibiro pakrantės Ramiajame vandenyne; Tačiau šis kū
rinys neprilygo ankstyvesniajam “The Call of the 
Wild.”

Parašęs pusę kūrinio, Londonas nusiuntė rankraš
tį Bretfui, mes visą laiką stigo lėšų. Brett rekomenda
vo “Century” žurnalui, kario redaktoriai pasiūlė Lon
donui $4000 už teisę spausdinti dalimis ir braukti, jei
gu būtų kas necemzūriško. Gal kaip tik Šis susitarimas 
kiek ir pakenkė romano vertei. Vėliau Londonas skua

dėsi U. Sinclair’ui, jog viską apie seksą jam tekę už- 
dailinti.

Tačiau“ The Sea Wolf” taip pat pasidarė populia
riausia, knyga. Dar prieš atspausdinimą buvo parduo
ta 40,000 knygų, o iš viso išleista 535,500. Visomis kal
bomis išverstas, romanas paplito pasaulyje kaip neo- 
realistinis kūrinys.

Hearsto tarnyboje
Londonas turėjo tęsti romano rašymą, todėl su 

Charmian susirašinėjo tik laiškais, kurie buvo kupini 
naivumo ir romantikos. Palengva Londonas kilo iš sa
vo melancholijos, bet, kaip Anna Strunsky teigė, jis 
laikė stalčiuje užtaisytą ginklą tam atvejui, jeigu me
lancholijos kovoje jis pralaimėtų...

Charmian lankė Bess, kuri guodėsi jai, nenujaus
dama, kad ši moteris planuoja atimti jos vyrą, kadan
gi galvojo, jog Londono šeimos apleidimas priskirti
nas Annai Strunsky, kuriai vyras nuolat rašydavo 
laiškus ir su kuria jis nuolat palaikė artimus ryšius. 
Tuo būdu Charmian parašydavo Londonui ką veikia, 
ką kalba ir ką galvoja daryti jo žmona.

Išvykęs su draugu meškerioti, Londonas toliau su
sirašinėjo su Charmian. Kai ji pranešė apie dukters 
Joan susirgimą, jis tuoj pat atvyko ir išbuvo šeimoje 
per visą jos ligą. Laikraščiai spėliojo, jog Londonas 
vėl grįto į šeimos židinį, bet jis, tuoj dukteriai pas- 

i veikus, spruko vėl į savo laivą.
metai prasidėjo Londonui tais pačiais var

gais: stigo lėšų ir temų rašymui. Tarp šeimos ir meilu
žės blaškydamasis, jis neteko visų šeimos narių, nes 
ir Flora, nors per trejus metus nesugyvenusi sa Bess, 
buvo labai priefinga sūnaus skyryboms, prie kurių

prieita. Po velnių viskas! Londonas troško užsimtršti 
ir išvykti bet kur, kad tik nereikėtų būti namie.

Nenuostabu, kad kilus Rusijos-Japonijos karui, 
Londonas pasisiūlė karo korespondentu. Nežiūrint jo 
nepatyrimo žurnalistikoje, “Examiner” jį pasiuntė į 
Aziją. Tuo laiku Hearsto tarnyboje buvo eilė garsių ra-, 
šytojų ir laikraštininkų, kaip Mark Twain, Ambrose 
Bierose Bierce, Richard Harding Davis ir Hery James, 
Laivu “S. S. Siberia” Londonas 1904 m. sausio 7 d. iš
plaukė į Yokohamą, susitvarkydamas paliktus namia 
reikalus dviejų metų išvykai

Esmėje Londonas buvo pacifistas. Jau prieš 4 me
tus jis pranašavo spaudoje apie ilgalaikę taiką Ameri
kos kontinente ir cheminio karo išsiplėtimą, lygiai 
kaip ir apie ginklų ištobulinimą Savo straipsnyje “Tre 
Unparalleled Invasion” jis vaizdavo Kiniją, išpampu
sią nuo gyventojų prieauglio, kuriai vienintelė išeitis 
būtų praretinti šį prieauglį bakteriologiniu karu, vi
siškai muiluojant šią tautą. Tuo pačiu Aziją jis vaizda
vo miegančiu milžinu, kuris pabudęs su tryptų, viso li
kusio pasaulio civilizaciją. Tai atitiko Hearsto pasau
lėžiūrą.

Salta milžino

Karo korespondentų tarpe vyravo ano meto gar
siausias laikraštininkas ir rašytoja* Richard Hardi ag 
Davis (1864-1916), turįs platų žurnalizmo patyrimą 
dar iŠ tinkų-graikų karo ir iš įvairių kelionių. Jo ro
manai ir novelės turėjo didelį pashekimą ir nuo 1890 
m. ji buvo savaitinio žurnalo ‘^tarper’a* vyr. redak
torium.

(Bus daugiau)
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y

1

DR. ANNA BAUUNAS
AKIU- AUSŲ, NOSIES, 
IR GHULtS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Jokūbas Trečiokas nebuvo pla 
čiau žinomas lietuvių išeivijai. 
Gimęs 1887 m. Raščiūnų km. 
Papilio vaL, Biržų aps. maža
žemio ūkyje, septynių vaikų 
šeimoje, rodos neturėjo jokių 
vilčių, kaip sakoma, išeiti į 
žmones. O vistiek, jo kietas lie 

, tuviškas patvarumas ir refor- 
i matų tikėjimo įkvėptas ryžtas, 
i pralaužė daugelį užtvarų.

. Jo formalus išsimokslinimas 
užsibaigė 1900 m., baigus Pa
pilio pradžios mokyklą. Su to
kiu išsimokslinimu 1909 m. Tre 
čiokas pateko į- Vilnių, kur tar
naudamas rusų kariuomenėje 
dėl savo organizacinių gabu
mų buvo paskirtas į intendan 

: tūros skyrių. Lankydamas kur 
sus jis greit kilo tarnyboje ir 

į I Pas. karo metu buvo pasiekęs 
i divizijos intendanto pagelbi- 
ninko postą.

Su tokiais patyrimais grįžęs 
tėvynėn jis stojo Lietuvos ka
riuomenėn. Priskirtas prie ka- 
riuomenės intendantūros, jam 

-—■.r-, teko būti Utenos, Zarasų ir Eg
DR. PAUL V. DARG1S laitės intendantūrų ' sandėlių 

. viršininku, Šakių apskrities in
tendantu ir Panevėžio inden- 
dantūros viršininku, pasiekda
mas kapitono laipsnį. Už pa
vyzdingą tarnybą buvo apdo
vanotas ordinais ir kaip karys 
bežemis gavo Naujamiesčio 
valšč. 10 ha ūkį.

Tapęs naujakuriu jis greitu 
laiku savo darbu nrt sumanu
mu pakėlė savo ūkį ir tapo pa
vyzdžiu visame Panevėžio aps 
krityje. Tuo pačiu.laiku jis dir 
bo žemės ūkio kooperacijoje, 
pienininkystėje ir sodininkys- 

DR. A. B. GLEVECKAS tėję. Greta ūkinių darbų jamJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

< : 3907 West 103rd Street 
Vcįffiižos 'pajai susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTA5

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

“contact lenses”. 
Vai. pagal susitarimą; Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.; Jtn^acL nuo I—4 po pietų, 
ketvirtad, nuo 5—7 vaL vak 

Ofiso tehf.: 776-2880 
Noujos rox tolef.; 448-5545 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S.ndr* praktiko, spoc. MOTERŲ ligos 
Ofisas:. 2652 WEST 59lh STREET 

ToU PR 8-1223 
OFISO VAL.i’pirnL. antrad.. trečiad. 
ur penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pa£al ausi tarimu

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ ią ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

į Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
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
antrad.. penktaieni nuo 1—5, 

ir šestad. tiktai susitarus.

vaL 
tree.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius. 
1938- SAianheim Rd.zVvestcnes:er, Id. 

irVALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeL;\5c>z-2/27 area 56Z-27za

REZ.: GI 8-0873

DR.W.E1S1N-E1SL\a^ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS ! 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIja 
6132 So, Kedzie Avė., WĄ 5-26/ū 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-OOUl

Telef. BE 3-5893

Jokūbą Trečioką amžinybėn palydėjus
1976 m. lapkričio 3 d. miręs Septynerius sykius teko velio

niui gulti £v. Kryžiaus ligoni-' 
nėn, kur rūpestingoje dr. Onos 
Vaškevičiūtės priežiūroje ati-( 
tolindavo artėjančią mirtį. Ar
tėjant 90 metų amžiui velionis' 
pergyveno sunkią operaciją ir 
vėliau teko sugydyti lūžusį du 
bens kaulą. Stebėtinu atkaklu-' 
mu Trečiokas grūmėsi su mir
timi, pakeldamas be skundų ir' 
aimanavimų visas kančias. Tre 
čioko kova su mirtimi truko > 
per pustrečių metų, kuri buvot 
palaikoma nuostabiu Marijos > 
Bosienės pasiaukavimu ir jos- 
motiniška meile ligoniui, pade 
dant Marijai Liūdžienei ir dau 
geliui jo artimųjų.

Jokūbas Trečiokas iš anksto 
buvo pasirūpinęs Lietuvių Tau 
tinėse kapinėse sklypą ir pasis 
tatęs sau paminklą. Tolygiai 
pasirūpino savo laidotuvių tvar 
ka, palikdamas smulkius nuro 
dymus. Pašarvotas St Lack- 
Lackavičiaus koplyčioje, kur 
lakričio 5 d. vakare įvyko at-

rį* -

v .■■ ■

Vermont© gyventojai pasirinko 500 metų kle* 
vą Dviejų šimtu metų sukakčiai švęsti. Tą medį jie pa
puošė gražiausiais kaspinais, o patys piknikavo jo apy
linkėje. Sulą gaminantis klevas yra daug senesnis, negu 
šio krašto nepriklausomybė, z

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas H myks, nes pas 
II ateisime ir apsigyvensime^ — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: "Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgiamės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime Šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mt 
ruile|i? Į tą klausim* atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. 2AV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS

pranešė pimadiėnj. . Daktarai tolimesniems ekspe^
Sąrašas daugiausiai už svei- j limentas turi 30 užsaldytų žvė- 

katos patarnaujančių uždirbau- rių širdžių, kurios bus atgai- 
čiųjų apima visą JAV plotą, rtnarnos laikotarpyje nuogių iki 
pradedant Harlemu. N. Y., nuo 1980 metų-

nė iš Elgin bei jo globėja Mari Detroito iki Havajų — tiksliai

lionės karstas buvo padengtas 
Lietuvos trispalve ir įstatyta 
KVS Ramovės garbės sargyba. 
Iš artimųjų giminių dalyvavo 
jo sūnėnas Jurgis Trečiokas iš 
Toronto ir kurt Olga Tilindie- Indianos iki New Orleans, nuo

apskaičiuotai 2,533 asmenys per
Iš celiuliozes fabriky 

pašalins sieros smarvę 
WASHINGTONAS. — Apsau

gos Įstaiga EPĄ (Environmen
tal Protection Agency) pranešė, 

j kad yra pateiktas popiermalkių 
! fabrikams pasiūlymas kaip su
mažinti “sugedusių kiaušinių” 
sieros smarvę naujose ir atnau-

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUIAMS PASTATYTI

buvo pavesta Naujamiesčio 
;Ev. Reformatų Bažnyčios ir šo 
ddybftSi.adjninisfcaęįją.

Balševikinio antplūdžio iš
blokštas iš savo tėvynės atsidū
rė Vak. Vokietijoje, iš kur De- 
venių šeimos pastangų dėka 
atvyko Amerikon. Įsikūręs Chi 
cagoje, didžiąją savo energijos 
dalį pašventė lietuvių ev. re
formatų bažnytinio ir kultūri
nio centro įsteigimui, per ke

blias kadencijas tvarkė parapi
jos valdybos iždo reikalus.

Greta bažnytinės veiklos ve
lionis aktyviai dalyvavo K.VS 
Ramovės ir LB Bridgeport© 
apylinkės veikloje. Be to pri
klausė LF ir Alvudo organiza
cijoms.

Atėjusi vėlyva senatvė 
sunkumu užgulė Jokūbą 
čioką. Sulaukęs 85 metų 
žiaus nebegalėjo skaityti, net 
vartodamas akinius. Už poros 
metų reumatizmas pakirto ko
jas.
Jo laimei jis surado prie
globstį rūpestingoje Bosų šei
moje. čia būnant pustrečių me
tų bėgyje viena liga paskui ki
ta kibo į Trečioko organizmą.

visu
Tre-
am-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
©RTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir 11

U50 West 63rd St., Chicago. HL. 60629 
Wot: PRospoet 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
graaauweo Sėišs Ir stka-

piu papuošimui i- sezoninės 
kapams Kėlės.

ROV R PETRO (PUTW/3 • AS) 

oaubarv sukus

$52$ m* Meelem Avė — $36-1220

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA, 

1490 kil. A. M. 

kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2412 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Lietuvių kalba: 
f

^ERK KAUSTYMAI

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

WES1 Wrd STRfefel
iMe^neh PR 80833 k PR 8-0334 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė 

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1313

Leidimai — PHna apdrtuda 
ŽEMA KAINA 

C I E R t NA * 
Tai. W4 $-8063

Apdraustai perlrrevetymx

YEMKTTE TUOS SiZNIERIUS. 
KURTK GARSINASI

ir A u

\NTANAS VILIMAS 
B23 W.tl 34 Pl»c« 

6-1332

ja Bosienė iš Chicagos. Salė apskaičiuotai 2,533 asmenys per 
buvo pripildyta jo artimų jų,! vienus praėjusius metus uždir- 
pažįstamų ir reformatų. bo $445.3 mil. Amerikos Medikų

Gedulingas pamaldas atlikoĮ Draugija (AMA) prieš tokį pa- 
gen. suprt kun. St- Neimanas skelbimą užprotestavo, bet HEVv į 
ir suprt kun. P. Dilys, paly paaiškino, kad paskelbta pasire- j 
dint vargonais muzikui A. Kai miant Informacijos Laisvės Ak- 
vaičiūi. Po pamaldų atsisvei-Į tu.
kinimo žodį tarė KVS Ramo- Bendra Medicaid sąskaita fe- jintose celiuliozės dirbtuvėse, 
vės Chicagos skyriaus pirm. t bėralinei ir valstijų vyriausy- j Pasiūlymas reikalauja iki 95 
maj. K. Juškaitis.LB Bridge- i bėms kaip numatoma už 1976 nuošimčių sumažinti sieros jim
porto apyL atstovas P. šimoliū fiskalinius metus sieks iki 15.21 ginių ir iki 90 nuošimčių dulkių 
nas ir pagrindinę kalbą paša- bilijonų dolerių, o už 1977,me-f ir dūmų oran leidimą, tačiau tos 
kė Lietuvos Ev. Reformatų Baž -įus sieįs gi8.4- bilijonų. [taisyklės neliečia nė vienos iš
nyčios Kolegijos vardu Inirt V. • - ; -
Karosas.'Marija Bosienė atsto
vavo Alvudui. Velionio pagei
davimu kviestas LF atstovas 
neatvyko. |

Kitą dieną, šeštadienį, esant 
gražiam rudens orui, įvyko J. 
Trečioko laidotuvės Trumpas' riskiepij{> mirusio ^ogaus 
pamaldas atlaikė abu kunigai,! ■tokiomg opėracijoms 
palydint vargonais Martynui gėjant> klausimas kaip iš. 
Traktui. Savo padėkos žodyje 
suprt. kun. P. Dilys iškėlė Ma- 
rijos Bosienes ir josAa^o Juo- žmogui. Pirmieji eksperimen- daus svarbu reikalu aptarti ir bus

LIŪDESIO VALANDOJ if
i Saakitt Utį

MAŽEIKA «EVANS ij 
Į > LAIDOTUVIU DIREKTORIAI IM
I 6845 So. Western Ave. Air Conditioned Chapel and W|

REpublic 7-8600-8601 FaduUes- 1! 
įlemfc tarte tyr«» Uto« atferto tafr* *>»*«* triuc tw? V

120 dabar veikiančių popiermal
kių perdirbimo įmonių, jei jos 
nėra modifikuotos arba persta
tytos. į f

Steigiamas širdžių 
bankas

Nuo tos dienos kai Dr. Bar- j SL SIRIN KIMŲ
' nafdas Pietų Afrikoje žmogui. PRANEŠIMAI 

i šir-.y : » “

dį ir tokioms operacijoms dau-'
žemaičiu Kultūros Klubo pnesme- 

~ ’ tinis nariu susirinkmas Įvyks trečia-
I laikyti gyvas širdis, kol bus per- ‘ dieni, lapkričio 17 dL 1:00 vai. po pie- 
kpitas is npcvvo žmogaus srvvam Gini^ro salėie. 2.^48 West 69 St. Kelias is negyvo žmogaus gyvam Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra

E U D EI KIS
GAIDAS - DAIMIDj

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJtMO ĮSTAIGA

zo pasiaukavimą globojant ir . 
slaugant J. Trečioką. Nemaža reikalas panaudoti, teikia viltį.,L----
padėka tenka Marijai Liūdžie1 Japonijoje daktaras Sumida at-1 ___
nei, kuri slaugydama ligonį jo gaivino keletą pelių ir žiurkių 
kančias praskaidrindavo giedo širdžių, kurios buvo užšaldytos 
dama jo pamėgtas giesmes. Pa 1973 metais. Užšaldymui pana- lių namuoSe, 2417 W. 43 St lapkri- 
reiškė padėką Jurgiui Trečio- dojamas azotas iki 196 laipsniu čio 16 d. 7 vai. vak. Yra daug viso-

Į Vivv Y.rt;tn1n orvf-o-H-i Rnc iv VOICITI i

kui, kuris daug kartų buvo ap- šalčio.
lankęs savo > dėdę iš Toronto ■ 
ir kas savaitę skambinęs tele-1 ' ■
fonu teiraudamasis apie jo' * 
sveikatą. Velionį dažnai lankė' 
abu kunigai, ypač jam artimas 
buvęs kun. St Neimanas, bu-' 
vęs Papilio parapijos klebonu.

VelionĮ artimai globojo, mū
sų kuratoriai: H. Dilienė.' EJ 
Holenderienė ir V. Karosas .Ne1 
-užmiršo jo ir kiti artimieji, net1 
gyveną Lietuvoje, kurie pri-1 
siųsdavo jam užuojautos Iaiš-! 
kuš. Didelę padėką užsitarna
vo dr. Ona Vaškevičiūtė su di 
dėlių rūpestingumu slaugiusi 
velionį ir jai padėjusiam dr. J. 
Adomavičiui.

Po atliktų pamaldų ir atsis
veikino apeigų J. Trečioko kars 
tas su gausia palyda buvo pa
lydėtas į Lietuvių Tautines ka
pines. Užbaigai liūdesio daly
viai buvo pakviesti pietums į 
Ramūnės valgyklą, kur prisi
laikant velionio pageidavimų 
nebuvo svaiginamųjų gėrimų.

V. K.

tai tokias širdis užšaldyti kol bus valdybos rinkimas 1977 metams. Po 
x susirinkimo bus vwses.

Rožė Didžgalvis, rašt

IS05-07 So. HERMITAGE AVENUE
-Tel.: YArds 7-1741 - 1742

— Utenos Apskrities klubo susi
rinkimas bus naujoje vietoje — Šau

kiu reikalų aptarti. Bus ir vaišių.
Klubo valdyba

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų Įvykius.’ Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinimą. ______;____ _____ ____ :__ _______ _ $8.00

Dr A. J — OA«MTY$ m pri^nirb h

Kietais viršeliais neioje M 00 
Minkštais viršeliai? ūk 

□r. A J. Gussen ~ AUKŠTA KULTŪRA 
Keliones pc Europa įspūdžiai

dab** ♦ik

— ŽIAURŪS ŽMONĖS 
Dabar Hfc

$8.00

$3.00 
sxoo

noc
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus eekj arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms

-n H At.STEP « CHICAGO l|.| nT

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

MODERN1SKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviui-

Laidu tuviu

>i rektorių

Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANIKA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5uth Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

— Apie

laboran

2,533 medicinos asmenys 
uždirbo $445.3 milijonus

WASHINGTON AS 
pustrečio tūkstančio daktarų 
dantistų, laboratorijų
tų ir vaistininkų iš mokesčių 
mokėtojų praėjusiais metais už 
sveikatos patarnavimus uždirbo 

[kiekvienas po daugiau kaip $100,- 
000Š kaip Sveikatos, švietimo ir 
Gerovės Departamentas (HEW)

X PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or Juozas D«up»r«$. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija Ulėaa 
U Chicagoje ruciau> pdtiey cuiortaus lėšomis Knyga dviejų da 
uų: ukm švietimu problemos Ūkininku kr»<te II d>bP
Ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo lydyje rašo Jei bodnaa lietuviu lauio> uktm«> 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos neprtklauM»mybes gyvenimo ir nebūtų su^ 
gnovę> gražiai išaugusių u suklestejvnOM Lietuvon politinių, ekonomi
nių tr Kultūrinių tarmejimų šiandieną, drasiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaistais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. '

Knygos apie šėmės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po 
šaulį išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkių arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiu Metu vi u daugumai, ypaė kadangi knyga su tokia mene Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Kny^a 
autoriaus skinama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sunus — myli
mai Tėvynei MetuvaT'. _

Knygos 300 puslapiu au daug vaisdUni ir lentebų karna tik $5.00 
narna Naujlūoae:
čeki arba Money Orderi siusti tokio adresu

NAUJIENOS
19 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS oUUMC 

Gavę pinigui, tuojau knygą pasiusima.

PETRAS BIELIŪNAS
4A4S So. CA1JFORMA AVE. Phone: LAfayetu 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
<XI9 So. IJTUANICA A VE. Tel.: YArds 7-1I3JLI139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-B672

1102# SOUTHWEST HIGHWAY Paloa Hilh, III. 97L4410

P. J. RIDIKAS
ttM HALSTED STREET Phon>: VArfU 7-1*11

S — NAUJIENOS, CHICAGO | 9LI___ Mondey, Nmrtmbtr 15, 1976



REAL ESTATE

Detente naudinga

REAL ESTATE

SKAITYK IK KITAJ PATARI*PAVARDE IB VARDAS

7625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

technišką pagalbą, kuri tik ug
do ir stiprina rusu ginklavimąsi 
ir karinį potencialą. Antra ver
tus, parduodami rusams grūdai 
ir teikiamas lengvomis sąlygo
mis kreditas, gydo Sovietijos su-

MUII OERS ANT* CONTRACTOR* 
Namu Statyba ir Komonfas

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
•vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti $3,750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
._71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

185 North Wabash Averrae 
2nd Floor Chicago, HL 60601

NAUJIENOS, 
I 39 So. Halsted SL 

Chicago, HL 60608

Call Frank Zapolis 

320814 W.95trh St. 
GA 4-8654

-AIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
PardavisjM ir Taisymas 

2646 WEST 69?h STREET 
Talafj RlpuMIc 7-1941

savaites nemoka

— Mokytojas Jonas Jokubka 
iš Brighton Parko apylinkės at-

rusams
“U. S. News and World 
ekonominiai politinio 
detante tokia, kaip ją

valstijos loterijoje 
d. taukime laimė- 

mėlvna,

4243 W. 63 Street
TeL: 767-0600. ,

135-TA IR ARCHER AVĖ.
LEMONT. ILL
Tel. 257-5861. .

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAI, 4065 Arehor Avė
Chicago, III. «om. TeL TA 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVIČE
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
likvlettmai, pildomi pltatyM* pra

šymai ir kitokį blankai.

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI "NAUJIENAS*

RENTING IN GENERAL 
Nuoma*

Siunčiu ________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejini<
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

MOVING
Pigu r Ir gąžfadnfM patarnavirnaa. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Djnj metę patyrimas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACuŲ ^RSPKITES J

HELP WANTED — MALE 
Raibi*

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau 
ji alum, langai, did. garažas.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar-, 
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS investavimas — tri 
jp apartm. med. ir biznio patalpa 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTT 
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-787*

ELEKTROS ĮRENGIMAI
.... PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai; . 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559 / / ?

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nardi namai ft- remonto darbai 
atitekami cnllg užsakvmu.

JULIUS FETTNGTS. savininkas 
778-8163

— Cosmos Parcels Express 
Corp., sav. V. Valentinas, siūlo 
pasirinkti maisto siutimus siun 
rimui į Lietuvą iš Danijos arba 
sudarytus iš vietinių produktų. 
Kreiptis į Marquette Gift Par
cels Service, 2501 W. 69 St, 
Chicago, IL. 60629, tel. WA 5- 
2737 arba -į skyrių Bridgeport© 
apylinkėje,. 3333 S. Halste_d St., 
Chicago, IĖ 60608, tel. 254-3320

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas
2212 t7. Cermak Roar Chicapn E Virginia 7-7747

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

IŠNUOMOJAMAS gražus kambarys 
vienam ar dviem vyram, kurie norė
tų St. Petersburge apsigyventi. 5 mi
nutės nuo Lietuvių klubo. Daugiau 
informacijų: A. Kasper. Briarhil 
Apts. D-Z 5320—59th North Čir East, 
St. Petersgurg, FL 33709.

ŠVEISUOTOJAS
Patyręs ‘TIG” darbuose ir metalo 

plokščių šveisavime. Turi mokėti pa
siruošti darbai ir dirbti pagal brai
žinius. Aukščiausias atlyginimas, pui
kūs priedai. Reikia kalbėti ir rašyti 
angliškai.

MERRILL DIVISION
PENNWALT CORPORATION
’5601 N. Northwest Highway '

••
Teirautis angliškai

Td, 774-8060

Visiems, lygių galimybių darbdavys.

(REIKALINGAS KOREKTORIUS
Lengvas darbas, geras atlyginimas. Kalbos 

mokytoją apmokysime. Trumpos darbo valan 
dos. Darbo valandomis kreiptis i

NAUJIENAS
1739 S. Halsted St. 
HA 1-6100

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

• Padėkos Dienai, Kalėdų, 
Naujųjų Metų, šeimos ar asme
niškų švenčių ir kitomis pro
gomis‘Naujienos yra geriausia 
dovana, išreiškianti daug no
rinčius sakyti jausmus. Jų taip 
neišreikš atvrutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse,. bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti; 
Naujienos, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, Ill. 60608 arba skam
bint telefonu 421-6100. (Pr.)

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žem« — Pardavimui

— Pranešame savo klientams, 
kad dabar yra laikas siųsti oro 
pašto siuntinius į Lietuvą ir 
maisto siuntinius iš Europos 
sandėlių. Tud pačiu primena
me, kad mielai priimame ir sa
vo atneštus naujus dalykus. 
GIFT PARCEL TO LITHUA
NIA — M. Noreikienė, 2608 W. 
69th St., Chicago, III. 60629. 
Tel. WA 5-2787. (Pr.)

— Illinois 
lapkričio 11 
jo 64 ir 498, spalva 
Car-a-Day Chevette

— Montrealio L.K. Mindaugo 
šaulių kuopa savo dvidešimties 
metų sukaktį, jungiant kartu 
su Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimu, švenčia lapkri
čio 27 — 28 dienomis Aušros 
Vartų parapijos salėje ir sek
madienį bažnyčioje iškilmin
gomis pamaldomis. (EK). ■

— Montrealio Katalikų Mo
terų skyrius, savo paskutiniame 
posėdyje nutarė 1977 m. balan- 
džo 23 d., draugijos dvidešimts 
penkių metų sukaktį atšventi 

labai iškilmingai, pasikvie
čiant iš Clevelando JAV Gran
dinėlės” šokių ansamblį, kurio 
koncertas įvyktų didžioje mies
to Plateau salėje. (EK).

— D. Giedraitis, So. Boston, 
Mass., išsamiu laišku pasisakė 
įvairiais lietuviškp gyvenimo 
ir spaudos reikalais. Jis nusi
skundžia blogu pašto patarna
vimu ir tarp kitko rašo: “Esu 
nuo 1939 m. Amerikoje, bet to
kio blogo pristatymo dar ne
buvo. Kaip jau rašiau, ypatin
gai pristatymas pablogėjo, kai 
paštas gavo valdžios paramą. 
Gaunami numeriai sumaišyti ir 
tuos gauni 
Taitį-

PERRY PLAZA MOTfL-
1007 Park Ave,, - Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel.: 
501-623-9814;

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NORETKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Pieteli* pati rinkim* t poro* rCUlo* (valrly prtldv. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. «9th St., Chicago, 111. 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halctod ct., Chicago, III. 60608. — ToL 254-3320 

V. V A L A N T I N A $

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma 'Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos", 1739 S 
Halsted St., Chicago Ill. 60608

sako nuostolių nėra, gali sybe dviejy metų Jjuodžiai pareikalavo valdžią atiduoti 
žymiai greičiau. Smith išvažiavo iš 
Ženevos nesusitaręs dėl 'valdžios per* 
leidimo. Jis pareiškė, kad Amerika ir 
britai daro nepaprastai dideles nuo
laidas Maskvai. Smith yra įsitikinęs, 
kad Rodezijos juodžiai gauna Sovie
tu Rusijos paramą.

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidenciją ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda už 
<52,700.

____ - .___
VIENINTELĖ STILINGA Q kamb. 

9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
wto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $^,750/

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. D1DBĮAS 2 aukšty mūras ir 2 
rato mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette ^rke. $38,000

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga- 
raz^c Originali 25 m. statvfoa.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa- 
?ėsi. tu'H ni^ai parduoti. Marquette 
^arke. $32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambariu 
mūras; ir mūro garažas. Arti mokvk- 
hi, Marcruette Parke. Vvras keliamas 
no Nanin Metu kitur. Reikia pirkėjo 
ra $5,000 savo pinigu. - —

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
igoninės Pigus.

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

JUBILIEJINIŲ SIETŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoj 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmt 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui ske 
blamaa Naujiena platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvu 
neldamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Ju Įgaliu 
tlnials.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupei, ju bendru institr 
cijaa ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, rete 
rikos Lr poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Jdomios, naudingo? 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu prog; 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviško; 
spaudos pirmūnų pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt' 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Liettnos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
airišku reikalą renesM».
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoje metama — $30.00, pusei metp — S1S.DC 

trims mėn. — $850, vienam men. $3.00. K Itos • JAV vietose metami 
— $26.00, pusei mėty — $KO0z vienam minL — $2-50. Užslenluo 
te — $31.00 metams. Susipažinimu! siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

unijos 
vyr. vadams, kaltindamas juos 
neteisėtai elgiantis rinkimu, me
tu i unijos vyr. prezidento pos
tą ir kitas ^vietas. Unijų vadai 
skelbiami unijos laikraštuke 
kandidatų sąrašą, neįtraukė 
Sadlowskio pavardės. Toks elge
sys prieštarauja 1959 m. vado
vybės pranešimu bei skelbimų 
aktui.

[ Rinkimai į.plieno darbininkų 
pinigus,pratęsia unijos įvairius postus bus 1977 

be m. vasario 8 d.
už _ ______

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

- DOMAS ŽUKAUSKAS / 
4444 So. WESTERN AVE. 

’Mcsffo. Ill 6060P Teel VI 7^447

Ne vienam mūsų tautiečiui 
nranau tenka vienokiu ar ki
tokiu būdu nukentėti nuo įvai
rių užpuolikų, Jodė! manyčiau, 
kad nereikėtų iš tokių įvykių 
pasijuokti ar visai į tėi nerea
guoti; gal ir aš pats ankst-iau 
kitaip galvojau, kol nebuvau 
užpultas ir apmuštas.

S. m. Spalio 1 d. apie 8 
vakare važiavau 
18 St. įsukau 
pavažiavus pusę bloko, dide
liu greičiu atlėkusi mašina len
kė mane iš kairės pusės per 
geltonų linija tik neužkabin
dama mano mašinos; pralen
kęs, sužvigdė savo stabdžius, 
staiga sustojo, uždarydamas 
man keli 
šinėn ir

Los tono Ccptruii. ui i pašte* įš- 
kelltis duomenis įteikėm Chica- 
gos {rašto iiispektoriui, kuris 
nurodė prieškalėdinę siuntų spE 
st j ir vienos persiuntimo bend\ 
rovės streiką, dėl kurio yra įju- 
didėję pašte siuntinių.

’ —Marquette Parko Lietuviu 
parapijos choras, vad. muziko 
Antano Lino,.ruošiasi religinės 
muzikos koncertui,, kuris bw> 
gruodžio 12 d. 7 vai. vak. baž
nyčioje.^^ "

— Prof. Juozas' Žilevičius, 
Muzikologijos Archyvo steigė
jas ir direktorius, bus pagerb- 

Rodeziios premjeras Ian Smith bu- tas specialia akademija Defroi- 

,t„ Lietuvi,, Kultūros klube gruu

Čikagos 31 apylinkės plieno 
____ o______ __ . _ darbininkų . unijos prezidentas 
siuntė Mašinų fondui $10 Jin- Sadlowskis iškėlė Pittsburge 
kėdamas Naujienoms geros sėk plieno darbininkų 
mės. Tos apylinkės tautietė už
sisakė Naujienas 2 mėn. tinka- 
mešniam susipažinimui. Dėkui 
ūž auką ir už dėmesį.

— Stasys Tikuišis iš Rockfor- 
do pratęsė iš anksto be ragini
mo prenumeratą, o savo gerus 
linkėjimus atlydėjo ?14 dovana 
Mašinų fondui. Dėkui. Ta pro
ga administracija dėkoja vi
siems skaitytojams, kurie tau
pydami laiką 
savo prenumeratą iš anksto 
raginimo. Taip pat dėkoja 
pastangas platnti Naujienas, 
timuosius supažindinant 
Naujienomis arba atsiunčiant 
galimų prenumeratorių adre
sus.

— Vladas Grigaliūnas iš Mar- 
(Įuette Parko apylinkės pratęsė 
iš anksto savo prenumeratą ir 
atsiuntė penkinę Naujienų pa
ramai. P. Stakauskas iš Hot 
Springs, Ark.,atsiuntė $4. Fran
ces Mituzienė iš Bloomfield, 
Conn., atsiuntė gražų laišką ir 
dolerį. Dėkui visiems. Visi skai
tytojai prašomi remti Naujie
nas ir jas platinti, visi lietuviai 
kviečiami atkreipti savo dėme
sį į Naujienas, gerai su jomis 
susipažinti ir pareikšti sa
vo asmenišką nuomonę jas už
sakant. Platinimo vajaus' proga 
Naujienos yra siunčiamos susi
pažinimui 2 
mai.

—" Petras Lengvinas iš Union 
Pier, Mich., po sėkmingu vasa- 
rpš darbų savose A’asarvietėse, 
išvyko žiemos poilsiui Į St. Pe
tersburg, Fla-Tos apylinkės Do-

• . • -„o ūafas Jukelis išsikėlė i Michia-užpuhkas viskam pasiruosęs. na _ \ a
Nukentėjęs Brightonparkietis Mich Aew Buffalo,

■ ■ V. G. . '

D t M E S f O 
M VAHJUOTn.lĄr

Ttlrf*! 574 pusmečiui wfomeMlle 
’.lability apdraudimas pęnęfnlnkamc 

Krelntln
A. L A U # A ’ T ' « 

4645 So. ASHLAND AV*. 
573-8775

užgavo 
tada policininkas 

ant popieriuko parašė’Užpuoli
ko namo numerį ir gatvę, 
ris yra iš Brighton parko, gir
di gali duoti į teismą.

Taip aš ir pagalvojau, ar 
apsimoka? Kuomet į tokius už
puolimus policija žiūri pro 
pirštus, ypač kaip dabar, ka
da atėjo visokių padugnių gai
valų gadynė, nes už savo vei
ksmus neatsakingi, jie žino, 
kad jų nebaus, vagys ir užpuo
likai triumfuoja ramių žmonių 
sąskaiton.

Visokie valkatos, norėdami 
apiplėšti, užpuola nusižiūrėję 
kokią mašiną, atakuoja nore-' 
darni išprovokuoti akcidenta, 
vaidinti nukentėjusį, kad gau‘ 
tų pinigų iš apdraudimo įstai
gos. šitas metodas atrodo jiems 
gerai sekasi, neš užpuolikas kar 
tais lieka nukentėjęs d užpul
tasis — kaltininku; turėdamas 
daug nuostolių ir kitų nemala- 
numų.

Man atrodo, tokiu atveju po
licija tokį asmenį turėtų su
laikyti, išaiškinti ir atiduoti 
teismui, o ne paleisti, kad už 
bloko ar kito vėl kitą užpultų. 
Tačiau vistik patartina kiek 
galima pasisaugoti; važiuojant 
užsidaryti langus ir duris — 
užpultam sustoti ir spausti alar 
mą “triubyti” kolei atvažiuos 
policija. Tada užpuolikui ne- 
taip drąsu atakuoti, stengtis iš 

pareikalavo driver’s1 mašinos neišlipti aiškinti, nes

DidžiausioskciHy 
pasirinkimas 

vienintelį 
Uetavį kallinįką 

Ik Chicagoje 

IMakNORMANĄ 
jfijK&BURŠTEihU 

263-582S 
'3k| (įstaigoa) ir 

677-8489 
(buto)

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

Pasak 
Report” 
žurnalo, 
dabar palaiko sekr. Kisingeris, 
yra naudinga tik Maskvai, to- |
dėl Sovietai ir stengiasi ją ilges- Sovietai gauna iš vakarų stiprią 
nj laiką išlaikyti kad ir nepa
rodydami pastahgų. Esą, Vaka
rai pripažino rusams kontrolę 
rytų Europoje ir pagal Sonne- 
feldo doktriną net visoje Euro
poje, nors ji ir buvo valstybės 
departamento ilzginčyta. Be to,?puvusį ūkį

Kaip reikėtų saugotis užpuolikų
leidimo, kurį padaviau ir sa
kau ačiū, kad laiku pribuvote, 
esu šilo užpultas, net du kar
tus bandė savo mašina rėžti į 
mano mašinos šoną Ma
no laimei, tą pa(virtino kartu 
važiavusi moteris, kuri gerai 
kalba angliškai ir policijai iš
aiškino kaip atsitiko šitas už- 

al. puolimas. Tada pasišvietęs pa- 
apsipirkti, iš žiūrėjo vandalo mašiną, kur 

į Western Ave. jis pirštu parodė kurioje vieto 
jė “įmušta” bet pamatęs nuro 
dytoje vietoje tik surūdijusią 
skylę, policija nepatikėjo sliun 
du, padavė man driver’s Ifeidi- 
mą 
važiuoti. < ■

Aš tada sakau, kad šitas ti 
ą; tuomet pasukau de pas mane ant kelio užpuolė, ii 
pralenkiau vidury gat daužė durų užraktą.

vės sustojusią mašiną, kaip tas, man akį 
pats tipas sužvigdęs ratus pra 
lėkė dar arčiaus mano mašinos 
pralėkęs vėl sustojo priešais 
vėl užblokuodamas kelią.

Tada jau esupratau, kad kaž 
koks vandalas nori išprovokuo 
ti akcidentą: iššoko iš savo ma 
šinos apžiėlęs tipas, pribėgo 
prie mano mašinos rėkdamas 
raudonom akim — girdi, tu 
man mašiną įdaužei. Mano ne
laimei nebuvau užsikišęs du
ris, tipas, pagriebęs už durų 
rankenos atplėšė mašinos du- 
ris-girdi, aš tave areštuoju, 
esu policininkas ir turiu gink 
lą, stvėrė už apikalės norėda
mas ištempti iš mašinos lau
kan.

Matydamas su kuom turiu 
reikalą, pasilenkiau išjungti 
bėgį, užpuolikas, pasinaudoda
mas proga, uždavė smūgi į an
takį, tada pavirtęs ant sėdy
nės, viena koja spyriau užpuo
likui Į krutinę, tipas parvirto 
ant gatvės bet greitai atsikė
lęs vėl puolė. Bandžiau užsida 
ryti duris, bet jos jau nevei
kė — buvo nulaužtas uždary
mas viena ranka ėmiau duoti 
signalą — triubyti; nežinia 
kuom tas būtų baigėsi, kai tuo 
tarpu atsitiktinai atvažiavo po 
licijos mašina.

Užpuolikas pirmas rėkė, kad 
aš jam mašiną “įdaužės”. Po
licininkas liepė man išlipti iš į 
mašinos.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

MICHIANA SHORES (1 hour from 
Chicago loop) .6 room beautiful 
house, furnished, air/cond., fireplace.

2 block from Lake Michigan.
2 lots included with sale of home.

Area code 219/844-5400.
Mr. Berey/

State Farrrf Life InsuraAc^H^rnįįiįy-.

M
M

W



VALANDĖLĖ SU ANASTAZIJA IR ANTANU TAMOŠAIČIAIS

pamilote?

Kertinė paraštė
ir audinius Jūs studijavote Mo
terų dailės darbų mokykloje Kau
ne, su švedų stipendija studijas 
tąsėte Stockholme ir kitose Švedi-

rotušę puošia du didžiuliai ma
no kilimai. Pittsburgh Town
ship rūmams — tik šįmet paga
mintas kilimas.

— Kažkuris pašaipūnas užsi
minė, kad koplytėlių, kryžių ar 
žirgeliu vaizdavimas, tai pigus 
patriotizmas, banalybė. Ką pasa
kytumėte apie savo kūrybos te
matiką aplamai, ir apie “žirge
lių pigų patriotizmą”?

imperiją.
3'Tuo pačiu ginklu šiandien 
prieš Rytų, ordas kovoja taipgi 
didelė-dalis pavergtų, vakarietiš*

“iš tolo”. Arba mylėti 
nedaryti. Jūsų kūryba ne vien 
dailės žinovų bei kritikų, o ir

— Kaipgi aptartumėte savo 
kūrybos pobūdi, arba žanrą, ku
rį Jūs vadinate braižu?

ta tpe ypač lietuviai, latviai ir es- 
ta i pasi žym i okupantą pranoks
tančių kultūrinių viršūnių sieki
mu visose gyvenimo srityse. Tai

dailininkė —-kūrėja' pflnai atsi- 
skleidėte tik pokario metais, iš
eivijoje, tiesa? s~ ' ’

vergtųjų tautų pastangose, sten
giantis savo šviesumu ir kūrybin
gumu pralenkti pavergėją. Ir čia, 
galima sakyti, kartojasi antikinių 
laikų šviesiosios ir kūrybingąja

tuaciniam kontekste. Tai rodo 
nevien. „tik_šoJ5ušventės, bet ir

— Vieną ankstyvesnių mano 
tapybos darbų įsigijo Toronto 
universiteto galerija — Hart 
House, kitą Windsoro universite
tas, Peterboro ir Ottawos univer-

frižfho kankinamos, disidentinis 
intelektualų sąjūdis ir religinio 
atgimimo daigai jau daugiau

kilimų esu išaudusi Vokietijoje, 
Freiburge, kur dėsčiau audimų 
meną Ecole des Arts et Mėtiers. 
Kilimų paveikslai buvo atspaus
dinti atskiru leidiniu Freiburge 
1948 metais, o spalvotas paveiks
las kilimo “Žemaitija” yra at
spaustas “Lithuanian Art m 
E»le” leidinyje.- ’

— Kurios dailės sritys Jums 
arčiausia širdies ir kada ėmėte 
jas kultivuoti?

m.). Ką ligi to laiko buvau skai 
tęs knygose apie piliakalnius, is
torines vietas, koplytstulpius i 
jų-Rūpintojėlius, Žemaitijoje vi; 
sa tai pamačiau savo akimis. Vi 
sa žemaitiška aplinka dvelkė gi-

šiaip žiūrovų- yra pripažinta 
kiaurai liaudiška. Tad iš susiža
vėjimo, iš platoniškos meilės, per
ėjote prie konkrečių darbų?

neimu tapyti ar raižyti, vis ne
jučiomis nukrypsta į liaudišku
mą. Čia turiu pasakyti, kad ak
lai nekopijuoju jokių sodietiškos 
kūrybos formų ar spalvų, bet tik 
savaip išgyvenu jų nuotaiką.

tas, vis bijotumei, Kad gal ne 
tokią atranką padarei, kokios no
rėjai. -
Norėdamas skaitytojus, LKMA

ūkio rūmuose, kaip, audinių in
struktorė, Vilniuje organizavau 
Marginių kooperatyvą, Taikomo
sios dailės institute Kaune dės
čiau audinius, (mokslą). Tad tik
rai Lietuvoje mažai turėjau lai
ko atsidėti dailės kūrybai.

iztoo dirvožemy.

?, Dvasinį,: kūrybinį ir. mokslinį 
ištikimo ginklą mažosios tautos 
šiandien labiausiai ir naudoja, 
tub užsitikrindamos sau lygią

— Kanadon atvykau 1948 m., 
Montrealin. Ten įsteigiau audi
nių Dailės studiją, kurioje mokė
si bene 25 mergaites. Tada'vėl 
ėmiau austi kilimus ir tautinius 
drabužius. 1950' m.' persikėlėme 
į Kingstoną ir visiškai atsidaviau 
tapybos bei audinių dailei. Ka
nadoje ir JAV esu surengusi be
ne 25 individualias parodas. 
Daug kartų dalyvavau bendrose.

prieš 50 metų. Tuo laikotarpiu 
meno dėstymas buvo akademi
nio pobūdžio. Mokykla reikalavo 
gero realistinio piešimo. Mano 
mokytojai Justinas Vienožinskis, 
Adomas Vamis, Petras Kalpo
kas, Adomas Galdikas tapė gan 
realistiniai Šia proga pažymėsiu, 
kad mokykla išmoko įpiešti, o 
menininko kūrybinis pasaulis su
siformuoja daug vėliau jau už 
mokyklos ribų.

nieko damas savo kūrybinio pasaulio, 
savitos išraiškos. Nuo to laiko, 
kai įsijungiau į liaudies dailę, 
mane daugiau žavėjo sodietiška 
kūryba, o vis atitolau nuo rea
lios gamtos vaizdavimą Ir tikrai

— Mėgstu šviesias — giedrias 
spalvas. Savo tapybos stilių Su
vysčiau per daugelį metų, derin
dama jį ir gobelenų audimą. Go
belenai yra tarptautiniai pripa-

tarpė ir lietuvių, išlikimo garan
tiją yra aukščiausiojo laipsnio jų 
kultūrinis subrendimas. Skaičiui 
nai mažos, jos gali būti didelės 
savo kūrybine galia, savo dvasi
niu poTėkiu ’. ir savo mokslinių 
akiračių platumu bei savo min
ties gilumu. Tai vis daugiau hu
manitarinės, dvasinės ir aplamai 
mokslinės sritys, kurių net ko- 
Ibsališkos šių dienų diktatūros 
ištisais dešimtmečiais nepajėgė 
sunaikinti arba bent palenkti sa
vo nešvariems tikslams. Tai liu-

— Neapsiriboju vienokio po
būdžio temomis. Mane domina 
įvairi tematika, o ypač lituanis
tinė: legendų pasaulis, sodietiš
ko gyvenimo vaizdai, būdingi et
nografiniai pastatai su gamto
vaizdžiu. Be to, esu nutapęs vi
są eilę paveikslų su Rūpintojė
liais, koplytstulpiais ir Lt

I klausimą apie žirgelius ir 
koplytėles būtų labai trumpas 
mano atsakymas. Tikroji kūryba 
yra ne ką vaizduoji, ty. ne pa
veikslo tematika, bet kaip vaiz-

— Didžiąja savo kūrybinių 
metų dalį praleidote Kanadoje. 
Norėtume, kad Jūs pati papasa- 
kotumct, kada Kanadoje prikūrė
te ir kaip pradėjote dailininkės 
kūrybinį darbą?

Mane žavėjo ir tebežavi sodie
čių kūrybos paprastumas ir nuo
širdumas. Sodietis menininkas 
buvo savamokslis. Jo dailės dir
binių formos buvo gan /primity
vios, iš dalies naivios, bet savi
tos, stilingos. Kryžiai, stogastul
piai pasižymėjo originaliom kon
strukcijom, nuosaikiom proporci
jom, gausia ir įvairia Ornamenti
ka. Tapytos kraitinės skrynios iš
margintos raitytais raštais, sod
riom spalvom, o Šimtaraščiai au
diniai žėrintys kontrastinėm 
spalvom.^

per šimtmečius puoselėdama so
dietišką dailę, sidcūrė savitas for
mas, pamėgo ir išugdė įdomius 
raštus bei turtingus spalvų deri
nius. Man pačiam sodiečių kū
ryba atrodo ne tik labai savita,

Ne tik pąviene, -bet ir orga
nizacinę prasmę išeivijoje palai
dos balos čia nėra. Dirba daug 
duodanti Lietuvių katalikų moks
lo akademija. Neatsilieka ir Li
tuanistikos institutas. O kur dar. 
įvairus profesiniai įvairių sričių 
apsijungimai. Net peršokamos 
savo kiemo tvoros, jungiant bend
ras pastangas su latviais, estais 
ir kitais vadinamoj 'Baltiškųjų 
studijų puoselėjimo draugijoj 
(Association for the Advance
ment of Baltic Studies, Inc.).

O visų tų pastangų lyg ir vai
nikavimas laiks nuo laiko būna 
moksliniai suvažiavimai ir sim
poziumai. §į kartą čia jau ir ga
lime dviem tokiais pasidžiaugti, 
dešimtasis Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavimas 
įvyksta š.m. lapkričio 24-28 d., 
Detroite. (Suvažiavimo, detali 
programa yra atspausdinta šio 
"kultūrinio priedo 4 psl.). Gi 
trečiasis mokslo ir kūrybos sim
poziumas įvyks kitais metais — 
lapkričio 24-27 d. Chicągoje. 

(Apie jį smulkesnė informacija 
buvo šios savaitės penktadienio 
“Draugo” dieninėje laidoje).

Visa tai liudija, kad ir tėvy
nėje ir čia esame įsisąmoninę mi
nėtą mažųjų išlikimo garantiją. 
Ne tik išlikūno garantiją, bet ir 
stebuklą, kada mažasis savo in
telektualine pastanga ir kūrybine 
galia pasaulio akyse tampa di
džiu. Bet stebuklas pareina nuo 
mūsų pačių, žinant, kad to, kas 
pasiekta, niekada neturi pakakti, 
kad laimėtas rezultatas yra tik 
vieną pakopų, šeldant dar ne*

žmogiškos vertės pirmenybę 
prieš žemažriiriškas ' okupanto 
alfe. Šios krypties pastanga Pa
baltijo kraštuos yra neoficialus,

— Patarlė sako: “su kuo su
tapsi, tokiu pats tapsi”. Bemaž 
kiekvienas dailininkas savo kūry
bos pradžioje klaidžioja, ieško-

Pokalbis su “Antro kaimo” prievaizdu. 
LKMA X-to suvažiavimo programa* 
Vinco Krėvės vardo premija paskirta 
rašytojui Eduardui Cinzui*

reikalingos, šios rūšies pastangos, 
Lietuvių fondui..ir šviesiems me
cenatams jas remiant*

—Ką atvežate į Detroitą.

— Detroito parodoje bus iš
statyti tapybos bei litografijos 
darbii, labai įvairios tematikos, 
vaizduoją mano kūrybos tąsą.

čių šeimoje. Mano motina ir se
serys buvo geros ūkininkės hr žy
mios audėjos. ’Klėtyse tūnojo kė- 
letas^argų kraitinių skrynių su 

hbmie austais au- 
Įjant pradžios mo

kyklą, pramokęs'piešti, jau ko
pijavau vieną kitą audeklo mar
ginį. Mari būnant Kauno Meno 
mokyklos studentu, M. K. Čiur-

klausimai buvo kiek skirtingi. 
Pirmuoju šnekės Antanas. Ne to
dėl, kad vyrai vyrauja tik kad jie 
vyrai, bet todėl, kad jo ne vie
na, d dvi sukaktys, ir kad tos su
kaktys ilgesnės.

Antanui Tamošaičiui šių me
tų pradžioje sukako 70 metų am
žiaus* Švenčia ir savo 50 
metų sukaktį nuo lietuvių liau
dies meno studijų bei puoselėji
mo pradžios. Nors visokie moterų 
metų skaičiai paprastai būna sle
piami, bet Anastazija Tamošai
tienė prisipažino, kad prieš 45-rius 
metus pradėjusi reikštis dailės 
bei audinių kūryboje.

Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos X-jo suvažiavimo proga 
Detroite įvyksta šios, išskirtinai 
veiklios ir žavios dailininkų po
ros kūrinių paroda. Rašyti apie 
šios poros kūrybą yra gana sun
ku ne todėl, kad nebūtų ko, o 
priešingai, todėl, kad yra per 
daug... Jų ankstesnių parodų ka
taloguose, o po parodų ir spaudo
je, dailės kritikai jų kūrybą dau
gelį kartų plačiai ir teigiamai 
įvertino. Pradėjęs rankioti eita-

Siame numery
Mažųjų išlikimo garantija* 
Valandėlė su Anastazijai?

iaa



Socialiniai mokslai ir lietuviškosios problemos

į?

<rf/»

universitetuose. Nuolatos susidur
davau- su vyresnio amžiaus žmo
nėmis, kuriems buvo labai reika-

rūpinta vieta, kur sunkiausią sa
vo laikotarpi galėtų praleisti lie
tuviškoje aplinkoje. Ar tai senelių

karnų vaMSkų įtaigų. Sujung- 
tonui jegonab mes galėtume tai 
padaryti ir tuo suteiktume dide-

prieglaudose. Studijbs sako, kad 
seneliai ne tik vengia, bet tiesiog 
bijo pateku į tas prieglaudas, nes, 
tarpviso ki to, jiejaučiasi, jogyra

Beveik tuo pačia metu, -kai 
universitetas vėl buvo' išskirtas 
dviem. Nobelio laureatais, jame

pakriestadalyrauti konferencij'o- 
;je Raituosiuose Rūmuose, kurioje 
Buvo svarstomi įvairūs klausimai, 
surišti su: gerontologija, t. y. su 
žmogaus senėjimu. Tada man te
ko atstovauti didelei ir įtakingai 
American Hospital Ass’n.

Pati disertacija nagrinėja seno 
amžiaus pasiekusių žmonių pro-

Mano austus lietuvių tautinius 
drabužius dėvi Kanados, Jungti-

knygos paruošimui apie lietuvių 
tautinius, drabužius. Mudu su.i 
JEnfifttt- esame- gavę Š Kanados 
vyriausybės piniginę paramą —: 
grant, parengti tos knygos teks-

problemos pirmu kartu Skilo vi
su aštrumu modernių laikų ci
vilizacijose. Niekada istorijos' bė
gyje nebuvo tiek daug senų žmo-

sambūrių vadovaujamos ir -ku
riose būtų pasirūpinta. senaisiais 
ir vienišais žmonėmis, jau nėlį-

2434 West 71st Stret .
VaL pirm. ketv. 1 Iki 6 v. popiet

pažįstama profesija.

— Darba? arba profesija soda* 
Hnėje srityje suridurfe su prable*

Ofiso M. - Pfc 3-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J0K5A 
y A IK Ų LIGOS 
ZBS8 West Orf Street

sias dėmesys skiriamas socialiai 
— psichologinėms problemoms 
gvildenti ir žmogaus sugebėjimui 
prisitaikyti prie to pasaulio, ku-

T»L ofire PR 644ft

DR. F. C. WMSKVNAS 
OTOTKM4S m CamUBOM «wiw«iiwxh

■sit™.

buvo brangūs ir kuriuos jietaip 
mylėjo. .> .

Tarp lietuvių šita problema 
yra labai aštri, nors daug apie ją 
nekalbama; Pavyzdžiui, tokioje 
Chicago]e riįės neturime prie
glaudų (nursing homes), kurios

atidaryta Dievo Apvefeaos para
pijos kultūros centre, Detroite,

tę " Kulienę, pateikdamas jai ke
letą klausimų.

Daktare, socialiniai moks* 
lai, kaip labai svarbi mokslinė sri*

grinėjami ir ieškomi sprendimą: 
įvairioms problemoms.

—- Seniau Jūs dirbote lietu-

judviejų bendrai ruošiamą kny
gą. Ar galėtumėte trumpai šį. tą 
paaiškinti?

— Tip. Paskutiniais trejais

ganizadjomis, asmenimis, reika
lui esant, ir su valstybinėmis įštai- 
gomis. Pavyzdžiui jaunimo prob
lemos ir jų poreikiai, lavinimosi 
centrai, stovyklos ir naudingo 
laisvalaikio praleidimo vietos; 
organizavimas mažamečiams vai
kams priežiūros centrų; ekono-

te, ir už tai jai Jarvo suteiktas 
'daktaro laipsnis.,.

Ji pakviesta ir toliau dirbti ir 
tęsti tyrinėjimus tame pačiame 
Chicagos universitete — School 
of Social Service Administration 
— ir šiuo metu, yra direktorė 
svarbaus projekto “Decision Ma
king and the Elderly”. Netrukus 
šiame universitete ji pradeda dės
tyti naują kursą “Treatment of

žiaus ligoninėje, Chicagoj, ir taip 
pat Loydos ir Illinois universite
tuose.^ -■ : j.
L*- - - A X* * '• .

— Šv. Kryžiaus ligoninėje aš 
buvau socialinių reikalų direk
tore. Tose pareigose, be tiesiogi
nio administracinio darbo, aŠ su
sidūriau su daugybe socialinių 
problemų, kurios ne vien tik pa
liečia ligonį, jam tebesant ligoni
nėje, bet ir iš jos jau išėjus. Mi
nėtuose universitetuose man te
ko be teoretinio darbo dar stu
dentus mokyti if praktiškame so-

a) Tiesioginė pagalba sociali
nių i— psichologinių klausimų 
sprendime; šiuo atveju susiduria
ma su realiu socialinių problemų 
ir atsiradusių sunkumų nagrinėji
mu h* reikiamos pagalbos suteiki
mu. Pvzd^ alkoholikai ir pagel
ia jų- problemoms spręsti; proti
niai nesveiki žmonės; šeimų pro-

tiet didesnių bendraomenfų, su* 
peMttamtj dragfiu geografine 
prasme (community)? Visos as* 
mengkd g^aitao aplinkybės

bių visuomenėje,, kurioje tratEci- 
.niai pati šeima rūpindavosi savo 
seno amžiaus sulaukusiais Šeimos 
nariais. .

Amerikoje dėl daugelio skirtin
gų priežasčių šeimos nariai la
bai dažnai arba negali rūpintis, 
arba nesirūpina, ąava seno am
žiaus' sulaukusiais nariais, ir tiems 
senukams dažnai belieka paskuti
niuosius savo' gyvenimo metus 
praleisti senelių prieglaudose.

Statistika rodoę kadr šhia to^u 
vienas iš 4 žmonių, sulaukusių

rTelė oflso ir Wfto: 0Lympte.Z-4MB
; DIL P. KISIELIUS

' gzdytd  jjį m ctetmGAs
h 1443 Sov$»ftl AvfcrŪcero

feSWdienlate if fltt 4 v&t popiet

žmonės, palikti be pagalbos ir 
pan. Tai tik, pavyzdžiai.

b) Antroji sritis, populiariai va
dinama “Sodai development”, 
jau yra skiriama- nebe individui 
su tiesiogine pagalba, bet dėme
sys nukreipiamas į problemas, 
liečiančias paskiras' žmo
nių grupes' ar bendruome
nes ir aplinkumas, kuriose jos gy
vena. Čia darbas koordinuoja-

4JR.FERD.VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEMC&IA

' 1407 S. 49& Coiirt, acerc . 
Kasdien 10-12 te 4-T 

Išskyrus fžW? tefeJt.

keltą klausimą,-kaip seni žmonės 
rūpihasi savo ątdtimi, kuri;, yra 
kartais labai netikra.

Tiesiog ironija, kad žmonės, 
kurie yra apdovanoti-laime pasiek
ti -gilios senatvės (-o kas iš mūsų 
nenori kuo ilgiau gyventi), susi-

TeL SEiance 5-18Ū

DR. WfiLTBR J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas)

. 39S West 5Rth Street
Vai.: pirmad., aatraŽL, ketvirtai. S 
penktad. nuo li-4 vai popiet ir •-» 
vaL yak. Treč. ir šeStad. 5ždaryta.

yra perkopę 65 metų slenkstį. Vi
so to rezultate BkHttrios proble
mos reikalauja' naujų sprendi-

Ją bus galima lankyti visas ke
turias LKMA suvažiavimo die
nas: -lapkričio 25, 26, 27 ir “A. 
: ' Alfonsas Nakss

žabojo atominę energiją. Per pa
lyginti neilgą laiką čia studijavo, 
daro tyrinėjimus jr atradimus net 
per 13,000 moksISSnkų iš užsie
nio. Chicagos universitetas pa* 
ruošė daug pačių žymiausių 
mokslininkų darbui valstybinio 
rango pareigose.

Nesvetimas šis universitetas ir 
lietuviams. Mums' ypač miela, 
kad jame laiks nuo ..laiko iškyla 
ir mūsų naujos mokslo pajėgos, 
kartais net visai naujose mokslo

lietuviškos išeivijos Vyresniąją 
kartą?

— Lietuvių išeivijos senesnio- 
slbsxkartos problemos yra kielę

Kulienė socialiniais mokslais Įsi
dėjo‘domėtis Kanadoje, kur bai
gė Toronto universitetą. Studijas 
tęsė toliau ir parašė du moksli- 
niu& darbus, už kuriuos buvo su*

TeLPE 8*3229 / v

' DR. ANKA BALIUHAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

6riRMA5totOGUA —

SZ14 No. Wreten Aveose 
IMt Nh WWtara Avorae 
T«L atrakoMM 12 valandų 

489*4441 — 01-4604

ND E. DURA
•:’r‘ sįf

■ ih. — GseaSor
' Vai: pagai susitarimą.: pirmad. ir
tm. te T-ft aatrad- ir penkt

pos dovaną — premiją Berlyne 
1938 m., Europos tautu dailės 
parodoje. Tuo drabužiu turiu pa
grindą labiausiai didžiuotis.

Kokiais Jūsų kūriniais ga

ras gyventi 
Tiesiog skauda širdį, kai matai 

__ senus žmonėm, kurie' Arba užmir- 
duria-su daugj%e problemų. Tos §o ar tiesing niekada- neišmoko' 

anglų kalbos; vežamus į senelių 
prieglaudas, kur jie negali supras
ti, kas' kalbkitisE, -h pStyš yra kitų 
nesuprantamu Tokioje tragiško- 
je padėtį baigi* sno pa

minės ir moralinės pagalbos su
teikimas sulaukusiems gilios ;se- goninėje 
natvės žmonėms.

—I kurią iŠ tų dviejų sriSų jūs 
kreipiate specialų dėmesį?
.— Praeityje aš dirbau abięjo- 

se srityse, bet dabar man daugiau

SPECIAMSTfi ’ 
MEDICAL BVILDING 

Ilse Scšah Weetenj Areraje.
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

Iki 1 vaL popiet.
Ofiso teL RE 7-116S; retiO. 239-2W

Ofs. HE 4-1818; Rez. PB 6-9801
- ‘DR.«1O«ISKAS į 
' GYDYTOJAS-IR CHIRUEGAS

. Specialybė vidaus ligos 
2454 West Tlst Street

v (ILos ir Campbea Are. teainpaa)
VaL: pirmad., antrad., ketvirtai 
penktact 3 M ? v. -pl p. Tik susitarta

O P T LCĄt s T ui> I o 
VIOLETA KAROSAM®

7051 So. Washtenaw. TeL 7?8-«7M 
FTltaikomi akiniai pagal gydytolij 

. receptus.
Didelis akintų rSmų pasirinkimas

VaL: pina., antr^ penkt.
Ketv. 1-8 v. vak. se^t iO-l-v. p. p. 

Trečiadieniais uidaiyta. V

lelei. — 28Z442Z

. DR. ROMAS PETKUS
4UCIŲ LIGOS — CHLRCRGWA 

‘ ‘ Ofisai: ; ' •’?*»-:
Ill Na WASASW WE."

4200 50. CENTRAL AVĖ * 
Valandos pagal ausi tarimu

DR. FRANK PLEČIAS

nei Mickevičiūtei .- — KuUena. 
. Tai bene pirmas toks mokslinis 

lietuvaitės laimėjimas čia šioje 
srityje. -f:.. '’'

Socialiniai mokslai dar tebėra, 
palyginti, jauni, pradėję plačiau 
išsivystyti po Antrojo pasaulinio 
karo. Nedrąsi pradžia buvo pada- 

■**. ? ryta Anglijoje; bet visu platumu 
-<«A h užsimota Amerikoje. Dabar tais 

mokslais domisi jau visame Vaka
rų pasaulyje, Lotynų Ameriko- 
je ir net Indijoje, kuri bando 
spręsti savo socialinių proble
mųgausybe

Atsakingam darbui šitoje pro-

Pokalbis su Chicagos universiteto daktare Regina Mickevičiūte-Kuliene
Amerikai 200 metų nepriklau

somybės sukaktj minint, nętiVė- 
tai jai buvo sutelkta dideli dova
na — visos šių metų Nobelio 
premijos buvo paskirtos ameri- 
kieaams. Dvi iš įj teko Chica
gos universiteto profesoriams: li
teratūros — rašytojui Saul Bello- 
w’Ui ir ekonomuos 4— Miltonui 
FriedmanuL

Ta proga Vakarų Europos spau-

greiti praeito ir šio šimtmečio 
pasikeitimai technologijos, kultū
ros ir aplamai civilizacijos bei po
litinės santvarkos srityse sudarė 
paskiram žmogui, žmonių gru
pėms ar net ištisoms tautoms, 
daugybę problemų, kurių išspren 
dimui buvo ir yra reikalinga pa
galba, praktiškas ir moksliškas 
prie tų problemų priėjimas.

— Šitas gana {dalus socialinio 
darbo ir profesijos nušvietimas 
nuros , rodo, kad turi būti daug 
sričių ir specialybių, kuriose už- 
sibrėžti tikslai riekiami.

—Visiškai teisingai. IŠ tikrų
jų pati profesija dalinasi į dvi 
pagrindines sritis:

j r<. > '

X' i

"h/."'

rfM it aa i Til ¥ mo s Ucr s ral 
ttUt MhuL nao 1 UU 4 v»L

Ofik PO Rm. GA 8*7278
DR, £ ARKINS

gydytoji m Chirurgas

2858 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKA5
Akušerija ir motėse Bgm y 
GiDekolocaDS ChirurgUa -1 

6449 So. Pularitf Kotf
Hercai BuMing). Tel, LU M446

‘ ligonius pagal ansftartmą
Jei Beatsiliepia, skambinti 374-80Mj

DR. VL BLAŽYS
' PLAUŠŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center - 
«1S2 Sa Kedzfe ArtaM- -

VaL: pirmad., antrad. Ir ketvtrtad.
nuo T flfi" r rtE 

Pagal susitarimą
Ofiso tetef. WA 5-2670

Berid. tri. WAIbrool^ 5-3048

TeL Ofiso HE 4^849, rez. 38&-Š233

DR. PETER T. BRAZIS

-Amerikos ir Australijos mergai
tės ir berniukai.

Už išaustą zanavykų tautkų 
.drabužį laimėjau pirmąją EurO

GtiyČKMA XB CBXRURGA 
fipecfalyM -£ Kernj ir 

Emocinga ligos 
CRAWFORD MEDICAL BUttDISG 

K 3 Biff So. Ptflasfel Boad ' 
Valandos pagal adsttarimą

GI 8-6873
IISfrHSiNAt;

AjRUSRRHA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGaNfl CHIRURGIJA 

6132 So. ĖriMė AM WA 9^0 
VMaados paari suritartaM. Mt no* 

Plepia, nfaįįMattr ' MI S-000L

IH-BBM893

DR. A. B. GttVECKAS
YDYT0JAS IR CHIRURGAS

JKaffiafietuvfflai)
2618 W. 71st St. — Td. 737-5149 

TDfcrina akis. Pritaiko akfnlua te 
“Contact lenaes”

VaL pagal aruaitartmą. VMayyta traC.

DRš LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLes IR *' 

H6OSTAT0 CHIRURGUa 
2656 W. 6SM Street

VaL an.trad. suo 1-4 pcųiiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare.

Ofiso teL ?7p-288^ rea. 40^545

DRt 4. J. SIMORAITIS 
GYDYTOJAS

Adresas 4255 W. 6Srd Street
Ofiso teM. RE^441» / 

Rezidencijo. tdef. GB
Yal; ^plrmaA. antrad, ketrlrtad .te 

p*nktad nuo i m i m pSpiri.

Ofiso tek HE 4-2123, nam^ GI 8-SIVS

DR. Va TUMASOMIS 
CHIRURGAI 

»454 West 71>t Street

universitetą, kaip didelę mokslo ir 
tyrinėjimų instituciją, net ir pa
čią Chicagą kilstelėdama į didelio 
masto kultūrinį centrą.

Chicagos unrverritytflS įsteigtas 
1892 m. ir jau 1907'm. susilaukė 
pirmojo Nobelio premijos laurea
to-— Alberto Mfchėfeono, kuris

tėte magistro laipsnis.
Po ilgų studijų, ir tyrinėjimų 

• ji apgynė aktualų mokslinį dar* 
.?»&*. , bą — disertaciją- “Readiness 

Among the Very Old to Face Fu-
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Švento Pranciškaus Asyžiečio aktualumas

savo

ciukevičius' ir

Tai, ką girdėjome minėjime 
praėjusį sekmadieni, buvo gra

lis laimėjo ne tik paklydusius, bet 
ir pečius klaidatikius. Tuo būdu 
jis tikrai atnaujino Bažnyčią ir vi-

Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesuo mirtis mūs kūniškoji, * **< 
Nuo kurios nė viens gyvenantis žmogus negal pabėgti.

~ Vargas tiems, kurie numirs nusidėjimuose mirtinguose.

gari naujoviški, gerai derin 
atliekamais veikalais. Du

Tegarbina Tave, o Viešpatie, brolis mėnuo ir žvaigždynai 
Danguj Tu jiems teiki puošnumą, grožį ir šviesumą.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, visi tavieji sutvėrimai, 
Ypač puikioji sesė saulė, .
Kuria dienas ir mus tu apšvieti;

iniciatyva suorganizuota, D. La 
pinsko paruošta 
maus kūrybos popietė Chicago] e

Aukščiausias visagali, geras Viešpatie, 
Tavo yr giesmės, garbė ir didybė 
Ir kiekvienas palaiminimas. 
Viskas iš Tavęs prasideda, 
Ir žmonės nėr verti Tavęs minėti.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė žemė motina, 
Kuri mus valdo ir maitina

Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė ugnis, 
Ja Tu švieti nakties tamsybę, 
'Jinai graži, džiaugsminga ir Stipri, r

Ir ištveria sunkius mėginimus ir kančią. 
Palaiminti, kurie išlaiko taiką, 
Jie bus Tavo, o Aukščiausias, vainikuoti.

Tegarbina Tave, o Viešpatie įbroliai vandens 
Kurie labai naudingi, ramūs ir gaiviną ir skaistūs.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, brolis vėjas, 
Erdvės, debesys, giedra ir oro atmainos, 
Per kurias Tu savo kūriniams teiki gyvastingumą.

žmogaus. Jonas

ra net nesukultūrintų gyvulių 
tarpe. Šv. Pranciškus nors laikė
si angeliškos skaistybės, bet jis ne
smerkė šeimos gyvenimo, kaip jo 
mėto klaidatikiai. Jis su moteri-

nuota. Violeta Karosaitė sušoko 
dalį iŠ n Šokių šventei J. Zda- 
niaus parašytos “Sadutės”, kur 
galėjome gėrėtis ne tik šokiu, bet 
ir puikiu simfoninio sąstato skam
besiu kuriama- beveik, nebuvo

Tegarbina Tave, o Viešpatie, kurs Tavosios meilė.
~ . padedamas atleidžia

rentas. Paskutinį numeri vįgąSEg 
Profundis” (B. Brazdžionio žo
džiai) atliko vokalinis kvartetjj;

kurį mums jis > yra davęs, jjyvas 
būdamas. Mirtis per anksti.-^o- 
vė J. Zdanių iš mūsų tarpo^Jęi 
jis butų gyvas, vargu ar sekančią 
Dainų šventę tektų ,!W" 
Chicagos i Torontą, i Kanadą.

Esam dėkingi rengėjams: JaŪAi-

per savo dvasios vaikus. E tikro, 
pranciškoniškasis nusižeminimas, 
nuoširdi meilė Kristaus mokslui 
bei ištikimybė Bažnyčiai ir šių 
dienų jos atnaujinimui daugiau 
patarnautų, nei išdidūs teolo
gai savo išvadžiojimais, neatitin
kančiais tikro Bažnyčios moky
mo ir Kristaus mokslo.

Mums, tikintiesiems, reikia Įsi
dėmėti, kad Bažnyčios negali 
atnaujinti tie, kurie jos neklauso 
ir nepakenčia, joje tik ydų ir ne
dorybių ieško, juodąsias dėmes

Ida sekti Pranciškaus pavyzdžiu, 
kuris nenorėjo’ matyti dvasininki
jos ydų, kunigus, gerbė, jų klau
sė, Kristaus Įsteigtąją Bažnyčią 
be galo mylėjo ir saviesiems lie
pė ją mylėti.

Kaip šv. Pranciškaus, taip ir

yra aktualus kaip visiems krikš
čionims taip ir mums liptirviams

PrancHkus Asyžietis, pasitu
rinčio audinių pirklio sūnus, 
gimęs 1182 m., jaunystėje mėgo 
linksmą gyvenimą, kėlė puotas, 
dainavo ir troško pasižymėti karo 
žygiuose. Jis mylėjo savo gimtąjį 
miestą, kaip kiekvienas jaunuo
lis turi mylėti savo tėvynę ir rei
kalui esant už ją aukotis. Jis gy
nė Asyžių nuo perugiečių ir vy
ko j Pietų Italiją ginti popiežiaus 
teisių nuo imperatoriaus prie
spaudos, dėl to jis šiandien yra 
Italijos globėjas. Tačiau sapne 
Įspėtas, kad tarnaująs tarnui, o ne 
Valdovui, ir Kristaus paragintas 
atnaujinti Bažnyčią, Pranciškus, 
sugrįžęs namo, pasikeitė. Jis atsi-

Jis dar prieš savo atsivertimą 
šelpė vargšus ir slaugė raupsuo
tuosius. Norėdamas įeiti į netur
tėlių padėtį, Romoje, su elgeta 
pasikeitęs drabužiais, prie šv. Pet
ro bazilikos durų prašė išmal
dos. Pagaliau taip pamilo netur
tą,' kad vyskupo’ teisme atsižadė
jo ne tik paveldėjimo teisių,’ bet [..meilė bei atsidavimas savo tautos 
tėvui atidavė net paskutinius 
drabužius ir, tapęs beturčiu, tar
navo kitiems. Jis ir jo sekėjai dir
bo socialini darbą su meile be 
turtingųjų neapykantos. Tą pa
tį darbą dirbo ir tebedirba jo sekė
jai.ir. dabar, kuriuos jis pavadino 
mažesniaisiais broliais.

praslinkus, dar daug turi ką 
duoti ir lietuviams išeiviams, tik 
prašo neužskleisti jiems durų. Jie 
nori jiems kalbėti ne tik savo 
bažnyčiose ir •. koplyčiose, bet 
trokšta prabilti ten, kur jau ne
besigirdi lietuvių kalba skelbia
moDięvo žodžio. Jie nori į jus 
kalbėti pėr “Šv. Pranciškaus Var
pelį”, “Darbininką” ir “Aidus”. 
Norėdami palaikyti taip mielą 
lietuviams šv. Pranciškaus dvasią, 
jie nori įtraukti jus ( Trečiąjį jo 
ordirią. Jie labai laukia iš lietuvių 
prieauglio tęsti šiems išganin
giems Dievo ir Tėvynės meile pa
grįstiems darbams.

Palaiminti, kurie nebeiškrypsta iš švenčiausią Tavo

Ir jiems mirtis antroji blogo negalės atnešti.

me gyvenime, tiek ir apaštalavi 
me. Šv. Pranciškaus dvasios vaikų pavyzdys. Jaunystėje jis uoliai 

darbavosi tėvo parduotuvėje. 
•Kristaus pašauktas atnaujinti 

Bažnyčią, jis savo rankomis atsta
tė griūvančias Šv. Damiano, 
Porciunkulės ir kitas bažnytėles. 
Jis dirbo be atlyginimo, net sau 
maistą susielgetaudamas. Jis Re
guloje ir broliams įsakė dirbti, 
pridėdamas patarimą, jei už dar
bą negaus atlyginimo, eiti elge-

ir visų žmonių tarnybai yra isto
rinis faktas.

Skaistybės nesilaikymas ir gei
dulių tenkinimas šiandien žmo
nes pastatė sukultūrintų gyvulių 
■klasėn, kurie nesilaiko nei prigim-. 
tinių šeimos ryšių, .nei- lyčių 
skirtumo, nei kūdikių’ meilės,

Drauge su tuo J. Zdanius pa
siliko sąmoningu lietuviu. Atsi
traukdamas nuo geriau apmoka
mų amerikietiškų darbų, jis že
mesne kaina gamindavo puikiai 
išleistus lietuvių muzikos leidi
nius. Antroje ir trečioje Dainų 
šventėje jis buvo nepamainomas 
muzikos vedėjas; jis buvo, gali
mybėms prisitaikant, gana nau
joviškos, bet jis jautė ir mūsų cho
rų pajėgumą. Jam išvykus iš 
Chicagos į Arkansas, Jono Zda- 
niaus dar buvo puikiai suorgani
zuotas Kultūros fondų rinkinio 
išleidimas “Lietuvių dainos cho-

syti kitų, žemiškų vertybių atsi
žadėti ir savo geidulius suvaldy
ti. Iš .patyrimo žinome, kad tvar
ka tiek valstybės, tiek Bažnyčios 
gyvenime be paklusnybės, be au
kos neįmanoma, šv. Pranciš
kui ir jo dvasios vaikams paklus
nybė yra besąlyginė, bet ji nepa
žeidžia asmens laisvės. Pranciš
konų paklusnybė autoritetui ir

Rastenytei - Lapinskienėt
D. Stank'aitytė atliko dar porą ro
mansų: “Batsiuvėms” (BSBįjį; 
dailės žodžiai) *r “Gintarės” 
(žodžiai nepažymėti), 
rinėlių —liaudies daines 
šinė” fr “Ant marių krantŠ*^ 
— buvo specialiai parašyta irjjrą- 
žiai atlikta liaudies instrumentų

Jono Zda- Zdanius buvo asmuo 
kuklus, kuris savyje nešiojo dau
giau, negu jis norėdavo žmo
nėms parodyti. Jo kūiyba žymia 
dalimi pašvęsta liaudies menui. 
Jonas Zdanius pagrindinį muzi
kos išsimokslinimą įgijo Lietuvo
je, grojo altu Radiofono orkes
tre, buvo pulko orkestro kapel
meisteriu, vadovavo chorams. 
Jau tada jis buvo parašęs keletą 
nuotaikingų kūrinėlių chorui. 
Tremties ir emigracijos laikotar
pį Jonas Zdanius paaukojo nuo
latinėms studijoms, tiek teoreti
nėms, tiek ir praktiškoms. Aus
tralijoje, gavęs tarnybą prie vals
tybinio radijo, jis greit išgarsėjo 
kaip orkestratorius aranžuotojas 
įvairiems mažesniems instrumen
tiniams sąstatams, ta proga išpo
puliarindamas australų muzikų 
tarpe lietuvių liaudies melodijas. 
Atvykęs į Ameriką, jau iš Lietu
vos mokėjęs puikiai rašyti gaidas, 
jis rado tam savo įgūdžiui/prak
tišką pritaikymą: stojo dirbti gai
dų leidykloje Evanstone (prie 
Chicagos), kur greit perprato ir 
ištobulino naują būdą gaidoms 
spausdinti, paruošiant dideliuos 
lapuos įvairiomis priemo
nėmis gaidas, paskui jas 
mažesniu formatu fotografuojant. 
Netrukus J. Zdanius jau dirbo VP 
sai nepriklausomai, užsakymų 
nebeaprėpdamas, prasimušda- 
mas į pirmas šios rūšies specialis
tų eiles Amerikoje, puikiai orien
tuodamasis spausdinamose nau
joviškose partitūrose, gaudamas 
padėkos laiškus iš kompozitorių

džius, kuriais Kristus siuntė apaš
talus skelbti Dievo karalystės. 
Tada jis suprato tikrąjį savo pa
šaukimą, kad ir jis siunčiamas 
skelbti Kristaus mokslą ir tuoj pat 
išėjo sakyti pamokslų. Jo pamoks
lų, ir gražaus pavyzdžio išdava 
buvo ta, kad jis susilaukė daug se
kėjų, ir tapo trijų vienuolynų 
ordinų įkūrėju. Šie ordinai grei
tai išsiplatino visame pasaulyje. 
Jie skelbė ir tebeskelbia Kristaus 
mokslą ten, kur jo šviesa dar ne
buvo ar nėra pasiekusi.
' Jo.broliai su serafiška meile'at

nešė Kristaus Evangeliją ir į Lie
tuvą, o su Kristupu Kolumbu 
it į Ameriką. Jie skelbė Kristaus 
mokslą Lietuvoje Mindaugo, Ge
dimino ir jo sūnų viešpatavimo 
metu, kol apkrikštijo Lietuvą ir 
davė jai pirmuosius vyskupus. Jie 
gynė jos tikinčiuosius nuo klaida- 
tikiu, skleidė krikščioniškąją kul
tūrą ir su Lietuvos likimu sujun
gė savo likimą. Mūsų dienose vie
ni jų iškeliavo į šaltąjį Sibirą, ki
ti paliko Lietuvoje, kad ten ir čia 
stiprintų savo tautiečių dvasią ir 
Evangelijos šviesa apšviestų 
tamsias jų dienas.

Sv. Pranciškus matė visas sa
vo laikų blogybes ir net dvasinin-

stiebuose, kad laimintų ir ramin
tų audringą jūrą. Kryžius buvo 
visur, bet nebuvo prikryžiuoto
žmogaus.

Atėjo Pranciškus ir Alvemos 
kalne paprašė kryžiaus kančios. 
Teri jis taip vieną naktį meldėsi: 
“Viešpatie Jėzau, tavęs prašau, 
kad tu man prieš mirtį suteiktum, 
kiek tai galima, sieloje ir kūne pa
justi tą skausmą, kurį tu kentėjai 
savo* karčiausioje kančioje”. Ir 
jam buvo suteikta kančia. Jis, pa
žymėtas Kristaus žaizdomis, tapo 
gyvas prikryžiuotasis.

Kančios ir kryžiaus šiandieną 
vengiama, net- palaiminimuose 
vengiama kryžiaus ženklo. Dabar 
pasaulyje yra ir kančia ir kryžius 
ir ant jo pats save prikalęs žmo
gus, bet jis nemato kančios pras
mės. Ir juo labiau - žmogus jos 
vengia, juo labiau kankinasi. 
Kančią reikia priimti su meile. §v. 
Pranciškaus vaikai -ir šiandien 
ragina mylėti kančią ir kryžių ir 
su meile save prie jo prisikalti, 
nes be kryžiaus ir kančios nėra iš
ganymo. I

Mūsų dienų “hipiai” sako, 
jog jie seka šv. Pranciškų, kuris 
paniekinęs turtus ir prabangos 
gyvenimą, atsidavė laisvam gyve- 
nimui. Iš tikro, jie yra toli nuo 
šv. Pranciškaus, nes jis ir jo drau
gai buvo skaistūs, paklusnūs, be
turčiai, ko toli gražu nedaro 
“hipiai”. Taipgi ir mūsų die
nų jaunimui šv. Pranciškus pa
dėtų atsitiesti, jei jie panorėtų jį

ir neturte bei' nusižeminime vi
same sekė ‘Kristumi, kad taptų, į 
jį panašiu. Pats, keisdamas savo 
gyvenimą, keitė ir tebekeičia ir

Liorėntas) ir paskutinis/. pJ^ti 
nuotaikingo, susikaupusiai voka
linio kvarteto atliktas ‘‘De 
fundis” (Bernardo Brazdžionio 
tekstas) yra panaudoti taipgi ir 
kompozitoriaus VI. Jakubėfto. 
Įdomu buvo palyginti, kaip vie
nam ir tam pačiam tekstui ar tai 
pačiai melodijai gali būti sukurti 
tiek Skirtingi« priėjimai, visai 
vienas į kitą hepanašūs, bet-abu 
tirikimi. ę;?

Nuotaikinga popietė 
rodė įdomiai ir skoningai L. Zda- 
nių iŠ jo kūrybinės pusės,.

gą ir visame atsidavusį Dievo ir 
artimo tarnybai.

Iš viso, kas čia pasakyta, ma
tome, kad šv. Pranciškus yra ak-

ir darb net ir musų laikais.
■ Taip jam besidarbuojant, pra

bėgo dveji metai, kol šv. Motie
jaus šventėje, klausydamas šv. 
nrišiu. išgirdo Evangelijos žo-

tobulybėn ir jų energiją kreiptų 
labdaros ir apaštalavimo krypti
mi.
Neturtas yra visų-žmonių 'siau

bas. Socialinis skurdas visais lai
kais buvo ir yra visokių blogybių 
versmė: asmeninių nesantaikų, 
revoliucijų ir karų priežastimi. 
Šv. Pranciškui ir jo dvasios vai
kams priešingai —-neturtas yra 
aukščiausia dorybė, išplaukianti 
k beturčio Jėzaus meilės, o kartu 
ir didžiausia Dievo ir artimo mei
lės priemonė. Beturtis yra laisvas 
žmogus. Jo niekas netrukdo Die
vą garbinti ir artimui tarnauti. 
Savanoriškas neturtas, iš Dievo 
meilės pasirinktas, nekelia neapy
kantos turtuoliams, neruošia re
voliucijų ir karų, bet neša ramy
bę, taiką ir gėrį. Pranciškonai, 
ir eidami elgetauti, Šv. Pranciš
kaus įsakymu, įžengę į bet ku
riuos namus, sako: “Ramybė 
šiems namams”. O daug kur ir 
tarp savęs sveikinas: “Ramybė ir 
gėris”. "Dievas mano viskas”.

Nuo anos nelaimingos pirmų
jų tėvų iš rojaus išvarymo die
nos žmonės visomis išgalėmis 
stengiasi apvaldyti garptą ir joje 
viešpatauti. Iki šių dienų jie jau 
daug yra pasiekę, bet atšiaurios 
gamtos jėgos dažnai atneša drau
džiu nelaimių, dėl to žmonės 
jos bijosi, neapkenčia. O vis dėlto 
gamta, suprasta šv. Pranciškaus 
dvasioje, gaivina džiaugsmą, už
dega meilę Kūrėjui, kaip,tai ma
tome Šv. Pranciškaus pamoks
luose paukščiams ir kūrinių ar 
ba saulės giesmėje Kūrėjui.

Prieš šv. Pranciškų visur do
minavo kryžius. Jis kilo bažny
čių bokštų smaigaliuose, saugo
jo vienuolynų ramybę, stovėjo 
virš pavergėjų, kad būtų žmo
niškesni, virš pavergtųjų, kad 
teiktų paguodos. Jį vaizdavo kala
vijo rankena, kad primintų teisin
gumą ir gailestingumą, lengvin
tų skausmus ir stiprintų mir
gėt ąfonjjcįa. Spindėjo jis lajvg
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- Kodėl programą nukėlėte į

bos Jįgalvojimo sąntyki (Mieli 
žmonės); ar iliužijų, svajonių, 
sapnų tikroviškumą (Pasaka a-

nimas, kad tavo pastangos buvo 
sėkmingos... Ęąip jau mg ,kąr|ą' 
minėjau, scena tiems, kurie pa-’ 
aijunta Joje priklausą, juos pri-< 
riša gal ne mažiau negu nario--'

12:30 — 2:00 — Pietų pertrauka. 
2:00 — 5:00 — Istorijos mokslų 
sekcija. Vadovauja kun. ,dr. Vikto
ras Gidžiūnas, OFM. ,
“Pastangos Įsteigti Lietuvos bažny
tinę provinciją nuo Mindaugo iki 
Nepriklausomybės laikų” — preL

nuojant viso naujo sezono prog-- 
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met jūsų programoje? į PADĖKOS DIENA, lapkričio 25

^d^gjąuri^tai dų jauni vei- .lygto 4
dai . vartoju ,^§tate: Da4 pamaldos. ’ 
na Noltaitė ir. Jurgis Riškus... 
Programą ir vėl sudaryta iš 
maždaug tri-sdešinrties atskirus 
|ldtų, kurįų ^augumą ^grupuo
ti penkiuose skirtingų tematikų 
-cikluose. Ir- -vėl •panąudojamė' 
šiek tiek eiliuoto teksto. A
•forminiai ąiąiijąusi, tųr būt, bus 
tie skitai, kuriuose bandysime • j

9
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Ligi pasimatymo Playhouse
• -į.-'** ■ y*/’ » • -r-

Pašnekesys ai Antro Kaimo prievaizdu

Šio sezono paankstyti Antro 
Kaimo linksmieji pektakliai Chi- 
cagoje jau Čia pat. Tiesiog smal
su sužinoti, ką ir kaip tie antra- 
kaimiečiai šiemet daro. Juk ir se-< 
zonas prasmingai jubiliejinis į— 
tryliktasis! Be abejo, visu tuo 
prie premjeros slenksčio labiau
siai serga sambūrio prievaizdas 
Algirdas Titus Antanaitis. Jo tad 
ir klausiame. ' ,

pi. Jie atsispindi jau pačiame idė
jų atrinkimo dr adoptavimo pro- 
eese. (Sugavau save bėdėstantį 
tokiais “aukštais terminais”, kad; 
net šiurnes nupurtė!) Pavyz-j 
džiui, -mūsų teatirtys rodo, kad' 
paprastas, tiksliau * kokalizuotas, 
lengvai kiekvieno sau pritai-i 
komas humoras praeina žy-J 
miai geriau, negu sunkesnė ir 
aiškiau moralizuojanti satyra* 
kuri -žiūrovą dtartais -tiesiog gąs-į 
dina ir ... atbaido. Dėl to mūsųi
programos ^visada daugiau ? 
lengvumo pusę ar sveriasi, nors

J . ' i”, taip sad 
kant, irgi neapsieinam... Visi ži-|

spausdino “Naujienų” spaustu
vė Onęągoje 1975 jp. ‘Lddinję

Atkelta ii 3 puri.) 

mo centrui, P. Petručiui ir vi-

anksti savo gyvenimą baigęs poe-' djMokąs būrys sųsiri 
tas šiuo metu ląbąi keliamasjjuv' JęyKįrįnfos publikos buvo 
puotoje Lietuvoje «e vfep Jįgiį našias ąr sūnaus t

iąuriųių šokių V

— Kas jus inspiruoja? E kur 
semiatės stiprybės taip metai po 
metų net ligi tryliktosios sukak
ties prisikasti? - > be '‘‘druskos ir pipirų'

Manau nujaunate, -kąsųą ^^^ puįiįįa pageidauji 
pagunda apima xjetQje ■> ~ - «•« . - <1
drėbtelėti ką nors itin patrio
tiško, ką nors moralizuojančio, 
mažų mažiausia nušnekėti meno 
didybės ar mūsų didžiadvą?i§ką 
altruizmo temomis. Deja, tai bū
tų perdaug hip<4uiįįška.„ Jš 
kitos pusės, žinoma, dirbamą, 
to§ dainelės žodžiais štekant, 
“ne dėl turto, ne dėl garbės”... 
Tur būt, kiekvienas, kuris-turi, 
kokį nors, kad ir kuklų talentą/ 
yra kurstomas noro jį demons^ 
truoti. Kalbėdamas ne ;tięk
grupės vardu, kiek lį giįtfįį,
■tikiuosi, jog nebūsiu apkaltintas 
nekuklumu, pripažindamas, 
da ugiau ar mažia u kalento turi 
kiekvienas antrakaąnjęfe. 
paskui - pririša pasisekimas, ap-

daugiau aktualijų, tačiau mes ne-; 
galime apsikrauti viendieniais 

■dalykais, kurie nustotų vertės pa 
vieno pasirodymo, o gal net irt 
dar besirucšiant... -Turėkit gal-? 
voje, kad šių metų progra-' 
mą judarinėjam ir jai ruosiamW 
jau nuo pavasario.

— Ką naujesnio, būdingesnio

Užbėgant už akių nesusiprati
mams, reikėtų -tuojau pat jus 
įspėti, jog ir Antras Kaimas 
nebėra -tas pats vienetas, - kūžris' 
pradėjo publiką linksminti prieš 
trylika metų. Iš tų pionierių -be*, 
liko tiktai Romas St-akauskas. 
Šiandien veteranais jau skaitome 
ne tik septynerius metus pas mus 
bevaidžnančią Jūratę Jakštytę 
(tur būt tiek pat ilgai -užkulisiuo
se. šviesas.tvarkantj..;JonąiKau-: 
ną ar -plakatininką Vincą Įu-: 
ką), bet ir ketunnėciuš, 
antai : Vaigalį Kavaliūnai
tę ar Juozą Aleksiūną, jau nė; 
nekalbant apie trečiametį Euge
nijų Būtėną, kuriam grupė paro-«; 
do tokį pasitikėjimą, kad antri 
metai iš eilės jį išrenka se-I 

1»iūnū...Taip kad ir tas trylikos 
metų išsilaikymo statusas ne iš 
kiekvieno po lygiai, pareikalavo. J

kuriuose vigųonaęt -užsiangažuoja

-tokio klausimo, kaip:arŠiemet- 
statysime Šekspyrą, ar Vaičiūną,’ 
ar Anatolijų Kairi, mums iš viso 
nekyla. Netenka svarsty^ nė pa
sirinkimo tarp K Almeno, A- 
Landsbergio ir A, Gustaičio (su-- 
minint bent pora zęguliarių-; 
jų talkininkų). Raginant jr .nuo
lat prašant, jš visur gaunama 
tekstinė -parama visada sudarė 
tik maža dali mūsų programos. 
Visa k’ta yra dažniausiai nupla-. 
tinto ir dažno idėjų pasikeitimo 
tarpusavy padarinys. O tos 4dę-;

nalios. Kur nors girdėtos, .maty
tos, skaitytos ir... *‘adoptu<rtos”.^ 
šiemet, negaunant tekstinės pa
ramos vietoje, teko panau
doti geroką deŪ $ -kietovoję 
rinančųj .leidinių^,

' * ... ■ ‘: -

—- Ar šiuo atveju turite minty

rius surado ir suregistravo datų

10:30.

rėja.,Qzdabar

7:30 — LKMA leidiniu jr
Mtatos *

j&gp>-

nimjn-

mė ir vęrtė”

“Kvantų teorija^jjo 60 metŲ” ~ 
prof. dr. Adolfas Gaigalas.j j

“Arkivyskupo Jurgio MatuiaiSo- 
vaidmuo, steigiant Lietuvos bažny
tinę provinciją” — kun. dr. Stepo
nas Matulis, MIC. t
7:30 — Akademijos narių ir svečių

^anjeųas” jffiūtjfc J 
caitis.
7:00—9:00 — Simpoziūmas jauni- 
mui. Vadovauja Lilė Gražulienė. • 
“Išeivijos mokslo institucijų reikš 
mejaimb mbkslininkb k^yje į ap
sisprendimą Lietuvai” — Augusti-

priėmimas. Vaišėms vadovauja Re- -ŠEŠTADIENIS, lapkričio 27 d.

-9:00 vai. ryto — Pamaldos už .mi
rusius akademijos narius.
10:00—-12:30 — Sekcijų programa. 
A -^oljd^ų ir scęialmĮų mbksių 
sekcija. Vadovauja prof. dr. VytaU-

gina Pikūnienė.

PENKTADIENIS, lapkričio 26 d." 

9:00 vąL ryto Pamaldos ųž( 
mokslus einantį lietuvių jaunintą. 
10:00-12:30 —Sekcijų programa. 
A Teologijos sekcija. Vadovauja 
kun. dr- Viktoras Rimšelis, 
“Antrojo Vatikano Bažnyčia be vals
tybinės religijos” —- kun. ,dr. Vikto
ras Rimšelis, MIC.
“Istorinis Jėzus .ir tikėjimo Kristus” 
-,-kun. Jie. AnteųasrRujbšys.
“Situacinė etika desorientuojanti jjĮ| 
taka moraliniam -religiniam gyy.-

] e. Celebruoja ir pamokslą 
vysk. Vincentas Brizgys.

Redaguoja Bronius Nainys, 680
1S. Maplewood Ave, Chicago, II

‘T?pt4|r. .^mąsMSaljs kalbi
ninkas” — prof. dr. Aptartas jJi-

‘fProf. -Juozas .-Brazaitis 
minkąs” prof. dr. Jm

mas. Vadovauja 'Jom. prof. Antanas

Pastaba: Nors . suvažiavimo metu

COLORTV5
ANNUM

Al

\ '-DiH.
v. UMJ

rių raštus’^ — dr. Vytautas Vardys. 
<sNeprįklauoma Lietuva ir jos liki
mas: kontinentinės Europos moks-
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diilEBae kelyje.
Tarp paminėtinų filmų festivaly 

—- piūklo aštrumo1 politinis krinri-

sive code
Justinian

Joją, iį dr. Petras Jonikas, liesda
mas Rėzą kaip lituanistą — kal
bininką. Pedagoginio lit- institu-

Brueg- 
ualiai supras

tas jungties* geriausių šios 
rūšies darbų tik yra atveš-

raiška riekė iš Kanados,, vaikiškų ir 
auklėjamojo pobūdžio virtinė.

"A MATTER OF TIME" 
sav© raktam? galėjo suvilioti kiek
vieną filmų mėgėją, ne vien naivų 
Ingrid Bergman gerbėją.’ Visa ėflė 
puikių. sukoncentruotų talentų 
galėjo tik pranašauti ne eilinę pra
mogą. Liza Minnelli, Ingrid Berg*

kuri pamoko nepatyrusią mergaitę 
visados būti “kas esantį, rifenuduo- 
ta, bet savimi “ pasaulis garbina 
originalą”. Mergaitė seka jos pata
rimu ir tampa žinoma kino žvalež-

SOitatė Daiva MoagtataitS, kurios 
rečitali* CMcagoje įvyta l^kriHa 21 
d. (kitą sekmadieni) 3 vai popiet Jau
nimo centre.

klausytojai girdėjo Leoną Baraus- 
<ą, deklamuojanti Jono Meko 
Vasaros naktis”, V. Mykolaičio

suomenė kviečiama minėjime 
gausiai dalyvauti. Ji rengia Ped.

Maratatas, Anthony ir Vilią -
Medusauskas, Filomena
Prof. Mackevičius, Mečislovas

CHICAGOS TARPTAUTINIS 
HEMU FESTIVALIS (12-TAS> 

prasidėjo lapkričio 5 d. Uptown ta 
Biograph (šiaurėje) teatruose su vi
sa eile gerų fffinų S JAV Europos

80. Rimkus, Kazimieras MJ>. ir Aldona
81. ’ Remiehė, Marija ---------- _______
82. SĮfelkftnas, Petras ____ i_ _______
83. Stuogiai, Vladas ir Vilhelmina .^L_.
84. Songinas; Genrikas -------_______

13. Balionas, Adolph ---------------- ------
14. Budrys, Stasys M.D. ir Milda M.D.
15. Balukas, Gediminas MD. ______
16. Čerškus, Antanas M.D. ir Ona__
17. Černius, Kazys ir Filomena ........
18. Daugirdas, Andrius ir Eugenija ~
įįi Dėdinas Jonas Dr. ir Nijole „... L
20. Didžiulis, Jonas ____________ _

Suma $

100.00 
200.00 
500.00 

1X00.00
200X0 
100X0 
100.00 
200.00 
200.00 
100.00 
.100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

1,000.00
200.00 
100.00 
100X0 
206.53 
100.00 
100X0 
100X0 
100.00 

1100X0 
400.00 
100.00
200X0 
100.00 
200X0 
200.00 

1,000X0 
100.00 
100X0 
100X0 
100.00 
100.00 
100X0
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-100X0
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200.00 
100.00 
100.00 
200.00 
100.00 
10000

22. Didžiulis, Daina ____ „..
23. Didžiulis, Vytis ________
24. ; Geačius, Jurgis ir Emilija ......
25. Gtigąlnuią%- Anicetas vet. gyd.

1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
DU m VIETŲ SEKANČIOSE EKSmSUOSE:

GRUODŽIO 7 iki GRUODŽIO 15 D. (T savaitė) Maskva. VMas
GRUODŽIO 20 Oti SAUSIO 4 D. (2 savaitės) Maskva, VBetae, Ryga .EMB
KAINOS PADUOTOS NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO - NOO ODCAGOf ŪKIA PAR PRIDCTI

Nei originalu, nei gudru. Tačiau 
su tokiu puikiu sąstatu;, pridėjus 

j kiek daugiau pastangų ir gal kiek 
magiškų priemaišų, galima buvo ir 
ko geresnio susilaukti. Filmas tikrą! 
nedaro garbės Minnelli šeimos už* 
sitarnautiems talentams. Filmas ne* 
bus skriaud a visai šeimai, bet Įdek 
Š .to naudos, tai jau kitas klausi*

jty draugijos atstovas &. H. ?%- 
gys, Lietuvių Bendruomenės at- 
stovas’ Pralias'Dlkiiitis, Sambūrio 
valdybos pakviesti kritikas ir ese- 
jistas Vytautas A. Jonynas ir lite- 
ratūros magistras Arūnas Staške-

bos seminaro vedęju, kovojo uz 
lietuvių kalbos teises Mažojoj 
Lietuvoj, išleido Donelaičio “Me- 
tiis” ir lietuvių liaudies dainų 
knygą, buvo vienas žymiausių

4071 ABCHEB KVENIIE 
CHKMfiO, ILLINOIS 00032 

TEL: U 34240 
erase or OAuraau am)

nistinio klodo purentojo Liudvi
ko Gedimino Martyno Rėzos gi
mimo. Buvo .gimęs 1776 m sau- 
sio mėn. 9 d. Karvaičių kaime,

Minnelli), kuri atvyksta j Romą pas 
savo pusseserę dirbti viešbutyje 
tarnaite. Ji susidraugauja su kadai* 

didinga gražuole, dabar praeiti-

29. GustaiSai, Juozas Dr. ir Irena ...
30. Gtmžflusfas, Kazys ir Eugenija ...
31. Gaižutis; Pranas dipL inž- ...a......

32. Garbeniai, Vladas ir Eleonora ...
33. Inčiiira, Jurgis ---------------------
34. Jafcubaitis, Maria __________
35. Jankus Stasys M.D.---------------
36. Juknevičius, Elena _ ______ _
37. Jurjonas, Aleksandra___ .........
38. Juodelis, Bronius ir Gražina .....
39. Jankflnas, Aleksas ir Larisa.....
40. KebĮerienė, Anelė __________
41. Karaitis, Algirdas ir Viktorija ...
42. Krajauskas, Leonas ir Petronėlė
43. Koncė; Antanas ir Marija....... ..
44. Karaška, Adolfas __________
45. Karaška, Stasys ____________
48. Klova, Vincas _ ________
47. Kaunas, Ferdinandas M.D..........
48. Kuras, Bernardas __________
49. Kerelienė, Marija _________ T
50* Kamantas, Vytautas _______ _

119. Riflcns, Kazys if Stase —
120. Stanienė, . Aleksandra____ ___ _____
121. ' Steponaitis, Juozas ______ 1__ L.__
122. Vrfutis, lota. Jonas__________ 1__
123. VefiM, Vtafes fr Eleonora ........
124. Zlkfoa, Petras MD. ir Laima ___
125. * ŽBevfčtai, Stasys ir Zuzana
126. Agrononjų Sąjunga — Stipendijoms

GRUODŽIO r D.
LAPKRIČIO 13 »
VASARIO MINĖSI
BALANDŽIO MENESI
balandžio mėnesi

VISOSE ekskursuose VKTV skajchb rbotak
SKUBĖKITE EE«IBTBQ«T1EI

americam nuuna. sora mm

62. Monakas, Vacys — Parapijos choras
63. Mūrelis, Alfonsas ir Elena _______ ____
64. Musoniai, Vytautas M.D. ir Genovaitė
65. Medžiukas Ignas —.Jž
66. Musteikis, Antanas ir Elena
67. Mekys, Eduardas MJ>.
68. Mildažis, Jonas_________
69. Nenorta, Pranas ir Elzbieta..
70. Naujalienė, Marija-----------
71. Orvidas, V. ------------- _.._L
72. Pušneraitienė, Etna _____ i.
73. Pavflčius, Audronė _______
74. Pnmritytė, Anelė ______ __ _
75. Razma, Antanas MJ>. ir Elena
76. Rudaitis, Antanas ...
,77. Rugelis, tanas___
7& Rdta, Tadas Kęstutis

JAMES raSOBO PABODA 
CHICAGOS DAILĖS 

INSTITUTE

Chicagos Dailės institutas 
laiks nuo laiko vis suruošia kuldenę.

Vinco Krėvės vardo premija li
gi šiol yra apdovanoti šie mūsų 
rašytojai, (chronologine tvraka): 
J, Aistis, J. Mekas, M. Katiliškis,

jo aktorių^ pasakojanti apie že
maičių stiprybę ir dainuojantį 
žemaičių dainą “Vai Juzi, ]uae> 
Ji* if'Vei grįžtantį 
mėgtos Vlado Šlaito poezijos.

100. VasiukeviČius, Juozas ir Antanina
101. Vilkas, Eugenijus __
102. Vidžitaas, Jonas Rūta ir Klevą w
103. Vaineikis, Juozas______________
104. žolynas, Petras, ir Vanda ____ _
105. Žebrauskas, Jonas ir Juzė ....
105. Žiaugrienė, Meilutė ............ ............
106. Žizminskaitė, Agota ----------------
107; -Ifūificnis, Juozas ir Pranė ------
108,. -Senkus,Ljuazas ------------- ____
MgLH^oeskelbti ____
il& * * ......_________
H V .... ..........;...„.L
112. Baltrūnas, A.------------------------
113. Dindi LuAMD.______________

52. LB New Jersey apylinkė.................... .
53. įtarautas, tanas ___ i____ _
54. Lukauskas, Simas __________
55. Bukauskas, Pranas.................. .
56C Lukauskas, Danutė ir Vytis ..............
57. Mažeikienė, Aldona ___________ ...
58. Marfiulionis, Aleksandras ir Eleonora

svarbiausias Hestono roles iš dau
gybės kitų. Ir nėr$ mes jį 
vaizduojamės skiriantį Raudonąją 
jurą (Mozės rolėje) ar palubėse me
tais tapantį Siksto koplyčią (Mi
chelangelo rolėje), tačiau Chariton 
Heston, -S pė& ^a^ igfcku- 
ri Žvaigždė, SUV4W> ff daug Subti
lesnių, de taip herojiškų charakte-

filmų karferį" gtiąi&os S 
jo filmų iri pagaliau, per visą nak
tį 12-os valandų Hestono klasikų 
maratonas.* Maratonas buvo pava-

NAKAL PADIDiNĘ SAVO ĮNASUS IR NAUJAI ĮSTOJĘ 
SOTINIO VAJAUS 1976 METŲ SPALIO MEN. 30 D.

£ggį^g|PNIMO CENTRE, CHICAGOJE

Eilės Nr. . Nario pavardė ta vardas

L Ambcoeaitis, Kazys-MD. Ir Marija ... 
K Avižienis, Algirdas -- ------ --

3. Adomaitis VL X .....
■ ^^DtODrApaflaviCius^ ir Birutė

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĖ VA 
TAIP PAT IR l TRAKUS DIENOS. 
1977 METŲ EKSKURSUOS ( LlfTUVl 
IŠ ANKSTO.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
FEDERAL

n»a filtoK. bet- 
Medžiaga Rimui fl ,

Maurice Draoqp ramatr



Valė Jokubauskienė

mas.

vo žemiškosios kelionės.

—

lima

i viena

Valės Jokubausldenės kapas Sv. Ka
zimiero kapinėse Chicagoje. Skulptūri
nis antkapis sukurtas Ramojaus Mo- 
zoliausko.

paliko ligi dabar. Lankydama 
gimnaziją ir vėliau studijuodama 
Loyola universitete, lavinosi ly
giagrečiai ir šokyje pas keletą

Keliauja per pasauli žmonės. 
Juda išvargusios voros, vilnija 
kaip jūra. Skuba lyg darbščios 
skruzdėlės, kaupia lyg bitės, 
skrieja danguosna, nardo vande
nyse, maudosi savo pačių krau
jyje. Gimsta, gyvena ir miršta 
tautos, o jų dvasia palieka ne-

Uždega žvakutę Tau imt <• 
kapo

Visuomenininkams praktišką 
knygą parašė Marie Schultejarin,

riuose: Charizmatinio atsinauji
nimo sąjūdis šių dienų Katalikų 
Bažnyčioje;. Charizmatinis „Baž
nyčios atsinaujinimas; - Sv. Tėvo 
Pauliaus. VI žodis bendroje audi
encijoje 1974. X. 16JĄV katalikų 
vyskupų -konferencijos ir prakti
nės sielovados komisijos pareiš
kimas 1975.1.22; Kanados vysku
pų laiškas visiems Kanados kata
likams 1975.IV.j Šy. Tėvo Pau
liaus VI kalba tarptautinio kata-

savo jaunimą ir, kiek galime, 
jam padėkime, o jis mūsų neap-

šiame kambario, kamputyje, ir ji 
savo čiulbėjimu prikeldavo tave 
Jj, miego. Mes, mergaitės, turė
davome ištikimus draugus šuns 
ąr katino kailyje, kurių niekad 
netnedrįsdavome lyginti su tavo 
kanarėle. Neturėjome mes nei

kius griežtuosius mokslus, ryžta
si ir sugeba gretimai lavinti ir 
savo turimus meninius gabumus. 
Antra sutelkti lėšų, labai rei
kalingų studijuojančio jaunimo 
stipendijom^ Trečia —suburti 
lietuvių jaunimą artimesniam su
sipažinimui ir pabendravimui.

Kad išeivijos lietuvių, jaunimas 
yra pats svarbausias ir jautriau
sias elementas, kuris reikalauja 
iš mūsų lietuviškos tautinės mei
lės įdiegimo, jo kilnių darbų įver
tinimo ir pilno supratimo, tai vi
siems yra aišku. Todėl mylėkime

Turintieji laiškų, <11 
atsiminimų ’ iš - Sibiro, i 
atsiųsti kuri. J. Prunskiu 
go” adtesu. Reikalinga 
ruoši amai knygai a pi

Viskas išdėstyta- kortdensūotai 
ir praktiškai. Pirma , pateikiamas 
kiekvienos veiklos planas, apta
riamos organizatoriaus savybės, 
paskiau nurodoma literatūra, kur 
rasti smulkesnių nurodymų.

, .r-r Perlaužta',buvo duona ir 
ragautas vyrias Tavo atminimui 
Viešpatie... “Atminimai yra se
natvės duona”, — pasakė jau
ną poetė, besilankanti Chicagoje, 
neseniai', atvykusi iš Lietuvos.

Med. stnd. Raimundas Janevičftis at
liks dalį Jaunimo vakaro programos. 
Jaunimo centre, Chicagoje, lapkričio 
J9 H-j skambindama* pianinu.

gretą stoja išskirtinai patrauklus čiau Raimundą
Jaunimo vakaras, kurį ruošia rie gyvata Kankakee, UI., atrodą 
Lietuvių gydytojų pagalbinio vie- kad jis muzikinius gabumus pa- 
neto stipendijų fondas, šis vaka- veldėjo iš tėvo, o juos išvystė, 

ra šako- augdamas jautrioje ir didelėje 
prištaty- motinos globoje. Tenka tik Im

ti scenoje keletą studentų, talen- keti Raimundui nepavargti savo 
tingų muzikos, šokio ir dainos

f ,*
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renajos pirmininko ari. Ji. Ber- priemoniiweikiamu klausimu, 
nardino kalba . kontinentiniame 
katalikų charizmatinio atsinauji
nimo suvažiavime, Notre Dame, 
Ind.' 1976.V.28. Gale duodamas 
platesnis šios temos knygų sątd-

treti.metai-studijuoja mediciną 
University of Illinois, Chicago
je. 1974 m. jis baigė^ University 
of Ill Užbartoje-Čhampain, per 
3 metus įsigydamas summa cum 
Įaudė B.A. (Bakalaurą) iš che
mijos. Nub'*žūikstyvos vaikystės 
Raimundas pasižymėjo i&kirti- 
riiąis gabumais tiek moksle, tiek 
ir muzikoje. Būdamas gimnazijo
je ir universiidte, jis studijavo 
pianiną pas keletą profesorių ir 
atliko keletą piano rečitalių ame
rikiečių publikai Kankakee ir Ur- 
banoje. Lietuviai girdėjo ji prieš 
porą metų, skambinantį Ateiti
ninkų šeimos šventėje, Jaunimo

PąuKst Press/ New. Yorke, -1976 
m. bl I psI;, kaina 1.95 doLTai so
cialinės veiklos vadovėj j^abai 
praktiškai sudarytas. Davus pir
ma bendras -pagrindinės tiušykles, 
vėliau smulkmeniškai aptaria
ma; kai p. sėkmingiau atlikti varg
stančių ir ligonių lankymą, kaip 
socialinę misiją atlikinėti telefo
nu, kaip padėti slaugymo namuo
se esantiems, .kaip’ atlikti sociali
nę tarnybą laiškais, kaip, organi
zuoti vaikų rekreacijas, pasikeiti
mus žurnalais,; ' knygoihi^^aip 
plėsti kitokį kultūrinį bjSįįravi- 
'mą, kaip organizuoti, drabužių 
ir kitos pagalbos rinkliavas ne
turtingiesiems, kaip sudaryti pa
tarimų centrą ir kt. Plačiau ap
tariamas vyriausybės' veikimas ir 
nusakomos piliečių ; dalyvavimo 
galimybės. Specialų . skyrių, apie 
kovą su- alkiu pasaulyje paruošu
si sesuo .riianė Slat, S-M.I.Č.

tremtinius. Taip pat 
siųsti adresus tų bt 
tremtinių, kurie yra 
vąjį pasaulį. ? -

išeina 
ašaros

santi 
mės 
prieš egzaminus. Stengdavomės 
pasirodyti sporte, patekti į savo 
gimnazijos komandas, išvažiuoti 
varžytis su kitomis gimnazijomis, 
parsivežti laurus, dovanas, puoš
ti savff klases prieš kitas. Tu ne
sistengei dalyvauti varžybose, ne-

Su šia mintimi Stipendijų fon
do valdyba, kurios pirmininkė 
yra Aldona Grinienė, ir kviečia 
visą lietuvių jaunimą ir plačią 
visuomenę atsilankyti į šį Jauni
mo vakarą, savo dalyvavimu ir 
auka prisidėti prie lietuvybės ce- 
mentavimo. darbo.

Vakaras su menine programa, 
vaišėmis ir šokiais, grojant Vy
ties orkestrui,' įvyks lapkr.“ 19 d.

>.<■ ’ ■ v

užsimojimuose, o taip pat dabar, 
gyvenant Chicagoje, glaudžiau 
suartėti su lietuvių jaunimu. t

Teresė Plikaitytė, kuri atliks 
šokius, šiuo metu, ruošdamosi 
būti profesionale šokėja, tobuli-

Vaikai, vaikaičiai, vyras ir 
i'\ draugai,

Palikus žemės Šventą gojų, 
Praamžiaus Soduos gėle 

; 1 pavirtai...
VazVi

Chicagos konservatorijoje. Pas
kutiniu metu ji įsijungė į' Neo 
Lith. orkestrą ir jau ^keletą kar
tų sujuo pasirodėscenoje.2

Zigmai Mikužis, - pasirodys su 
daina ir muzika Neo Lith. or-

tūringą ir linksmą meninę 
programą atliks studentai, su ku
riais ir norių čia visuomenę trum
pai supažindinti.- ■ - • . r .. ’ y ■ y. ' -

Raimwidasi įanevičius, kuris

bandei lygintis su muskulingo- 
mis klasiokėmis. Atėjus anglų 
kalbos/egzaminams, savo žino
jimu ir pagalba traukdavai visas 
tas sportininkes už ausų iš bė^ 
dos, siuntinėdama špargalkas, 
nes tik tu viena kalbėjai ang
liškai geriau už mokytoją, kuri 
tavęs privengė, kad neišsiduotų 
savo nežinojimo. IdJ

Užaugai tu be motinos, savo 
mylinčio tėvo globoje. Ir baigu- 

i gimnaziją, karo sūkuryje išė
jai iš namų, radusi savo išsvajo
tąjį. Jauna šeima, kaip ir dauge
lis kitų, persekiojama pavojų, 
stengėsi neatitrūkti per toli nuo 
savo gimtojo krašto. ... .... ..

Karo veiksmams artėjant, ap
link sprogstant granatoms ir tra
tant kulkosvaidžiams, visi šeimos 
nariai su . šeimomis, pasikrovė 
vežimus, nutarė, kad atėjo ta 
paskutinioji minutė, kada ne

begalima ilgiau laukti. Vokiečiai 
pralošė karą, iš rytų slinko rau
donoji armija, o iš vakarų sku-; 
bėjo ją pasitikti amerikiečių ka
riai. Jūs likote niekieno žemėje...,

Pamažu į priekį judėjo veži
mai, žmonės sulaikę kvapą žings
niavo šalia žingine einančių ark
lių, bijodami, kad per garsus jų 
kanopų dundesys, kad sausos ša- I 
kos trakštelėjimas užtrauks ne
laimę. Pasidarė slopinančiai ty
lu, nebesigirdėjo sprogimų, ir 
šiurpi nežinia, kas laukia besi
traukiančiųjų kelio posūkyje, bu
vo sukausčiusi visus sąmonę ari-. 
mančia baime.

Valė žingsniavo priekyje visų. 
' i viena mokėjo anglų kalbą, tik 

buvo visų viltis, kad lai
tu sulaikys šauti pasirengusius 
kareivius ir jiems išaiškins, kad 
čia ne priešas, bet globos beieš
kantis iškankintas pabėgėlis.

— Stop, or we’ll shoot, — pa
sigirdo komanda, sustingdžiusi vi
sus nežinioje...

triūsų egzistencija, dabartimi ska
tindama daugelį mūsų pažvelgti 
ąteįtin, kuri jau mūsų kartai ateis 
nelaukiančiai greitai, nušvisda- 
ma besileidžiančios saulės spin
duliu.

buvai geltonkasė žaliomis 
akimis..Mokslas sekėsi gerai, my
lėjo-tave mokytojai ir draugės. 
.Pąvydėdavome tau mes vieno da
lykų: tai tos čiulbančios kanarė-

lavinosi muzikoje pas keletą mo- 
kytojų įvairiose mokyklose. Da
bar dainuoja ir groja Neo Lith. 
orkestre. .

Programoje. dar dalyvaus tei- 
'sės stud.. Vytas Paskųs, inž. stud. 
Edvardas'Gudoms ir gimnazistas 
Juozas Mikužis. Neb’Lith. ’orkest- 
rui vadovauja daug su jaunimu 
dirbąs ir mums visiems gerai pa
žįstamas chemikas Algis Mo-

man savuose palikuonyse 

t Miršta šeimos nariai, 
negrįžtamai draugai, ii 
perpildo niekad nesibaigiantį 
džiūti kieliką. : -i

kestre. Jis ketvirti metai studijuo-i Programos pranešėja bus /Asta 
ja “Pre-law” University of I1L, Grinytė, šiais metais Chicagoje 
Chicagoje. Nuo pat mažens pa- išrinkta “Miss Lithuania”. Asta 
mėgęs muziką, pasirinko būgnus, pirmi metai studijuoja bfologiją 

n —LpypĮps universitete. '

Šio vakaro rengėjoms yra ne
paprastai- džiugu, a sušifeukus 
■tokio būrio talentingų talkininkų, 
kurie su dideliu atsidėjmut'.ruo- 
šiasi šiai programai ir j^jgffiks 
be jokių honorarų. Iš to ir ųia- 
tyti, koks yra stiprus mūsų jauni
mo tautinis -ryšys ir sąrngr^UĮgu-

ahglė, ir ją visos su pagarba va
dindavome “Miss Marie”. Paūgė
jusios, septintoje klasėje, padariu
sios pamokas, skubėdavome Lais
vas/Alėjom Tos, kurios gyveno 
senamiestyje, traukdavo link 
įgulos bažnyčios, kitos nusilėidu- 
sios nuo Žaliojo /Kalno sukdavo 
lįhk senamiesčio. Pasivažkščioji- 
ipąs liepų alėjoje būdavo būti
nybė. Kaukšėdamos “viduriu”, 
gyvenome savo fantazijų pasau
lyje, jausdavomės bent dviem 
metais vyresnės ir tuo pačiu 
svarbesnės.

-Tavęs mūsų tarpe nebūdavo. 
Tu» ir padarius pamokas, likda
vai namie skambinti pianinu, o 
skambinimui nusibodus — pieš- 
dayai. Kai iškasdavo sniegas, pa
šaldavo ir Mickevičiaus gatvės 

i čiuožykloje grodavo muzika, atei
davai ir tu, nešdamasi savo fi- 
gūrinęs pačiūžas. Negalima bu- 

dro tavęs nepastebėti; Tėvelis bu
vo" užsakęs tau numegzti čiuoži- 
,mui megztinuką su pritaikytą 
kepuraitę. Jis buvo iš angbros 
>srūlų, švelniai pasipūtęs, šviesiai 
žalias ir visame tame žalume at- 
sispindėjo tavo didelės geros akys. 
Kada ratu čiuoždavo jaunimas, 
tu buvai, kad ir viena, bet vi
sada matoma, trapi ir besišyp- 

Mes, mergaitės, bodėdavo- 
rašomųjų, drebėdavome

na Shineslag, džiazo >pas Ldu 
Coute ir A.B.T., baletą pas Anna 
Baker. Artimu laiku žada įsijung
ti į “Chicago Moving Compa
ny” šokių trupę. Jaunimo vaka
re Teresė šoks . Albeniz — La 
Leyenda ir šokį džiazo forma.

Irena Mažeikaitė, kuri. dainuos 
solo ir duetų partijas Neo Lith. 
orkestrui pritariant, treti metai 
studijuoja “nursing” Loyo- 
los universi tt e. ■ ; Irena muzi.ko- 
je lavinasi jau nuo 6 m. - anį-; 
žiausi. • Skambindama 'nuo,, ma
žens pianinu,' pasiekusi gimna
zijos amžių, dar prijungė ir da.i- 
navimą.' Tuo metu- ją dažnai 
tekdavo. matyti scenoje | Chicago
je, skambinant pianinu ir dai
nuojant su Vyties orkestru, kur 
ji dirbo trejus metusi. Įstojusi- j 
universitetą, šalia studijų, pradė-

venimas ne tik savo šeimai,, bet 
ir tautiečiams, likimo draugams, 
vargstantiems stovyklose, o sto
vyklų buvo daugelis ir tokių, iš 
kurių žmonės buvo vežami atgal 
į okupuotus kraštus. Tavo jėgos 
buvo skiriamos amerikiečių val
dančiųjų organų komisijoms iš
aiškinti, kas yra tie . pabaitiėčiai 
ir kodėl jie nenori ir neturi bū
ti grąžinami sunaikinimui ir ver
gijai Sibire. • ?■

Vakariečių valdomoj didžiau; 
šioj šios zonos stovykloj, Hanau, 
•tremtiniai pakluso savo išsirink
tiems komendantams, o. jų žmo
giškos teisės garbingas išlaiky
mas buvo patikėtas Valės huma
niškumui, diplomatijai ir meilei 
artimui. - t •* -

Australijos kontinentas ir vai
šingoji Amerika buvo tavo gy
venimo gražioji dalis, kada tu 
galėjai pražysti savo /šeimos - ge
rovei. '' . • ■ U'?
'.'.Daugelis iš mūši; esame sko
lingi Tau, kurie pažinomeTave

ŠVENTOJI DVASIA 
BAŽNYČIOS ATNAUJINTOJA.

Charizmatinis. Bažnyčias atsi
naujinimas ir Bažnyčios vadovų 
žodžiai. Išleido “Krikščionis gy
venime” 1976 m. Paruošė prel. 
Vytautas Balčiūnas. Kalbą tikri
no Petras. Balčiūnas. Viršelį piešė 
sės. Ona Mikai laite. Spaudė Im- 
maculata Press. Knyga 124 psl., 
kaina 2 doll, gaunama ir “Draū-

‘t-jįs'Z ■ 8^ ■v. y .
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