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S. KUDIRKA BADAUJA VILNIAUS KALEJIMF
KAS SUDARO KOMUNISTU PARTIJĄ?,

Proletarai užima nežymią vietą
* IRyšium su artėjančiu Sovietų Sąjungos komunistų partijos , 

24-ju ir neseniai, kovo 3 dieną Vilniuje įvykusiu Lietuvos kom. 
partijos 16-ju, suvažiavimais, įdomu pažvelgti į Lietuvoje nuo! 
1940 m. laisvai veikiančios (nacių okupacijos laikmetį išskyrus) 
komunistų partijos pobūdį, sudėtį, sąrangą, šią partiją, jos sudėtį 
smulkiau išryškina “Mokslo ir gyvenimo” žurnalas (1970 m. 11 
nr.), čia panaudojami žurnale paskelbti statistiniai duomenys. 
Tiesa,, jie liečia padėtį iki 1970 m. sausio 1 dienos, tačiau daugiau Į 
Įdomi partijos sąrangos, sudėties kaita per eilę buvusių metų, ne 
tik į paskutinius metus pažvelgus.

Narių skaičius pernai sausio 
1 d. siekė 116,603 — tai sudaro 
3.7 proc. Lietuvos gyventojų 
(1970 m. gyventojų surašymo 
duomenimis, gyventojų skaičius 
Lietuvoje siekė 3,129,000).
Rusai sudaro 20% partijos narių

Lietuvos Kom. Partijos narių 
pasiskirstymas tautybėmis atro
do štai kaip:
Lietuvių — 78,255 arba 67.1%
Rusų — 23,341 arba 20.0%
Lenkų — 4,275 arba 3.7%
Žydų — 2,664 arba 2.3%
Kitų — 8,070 arba 6.9%

Iš viso 116,603 arba 100.0%
Nuo 1968 m. sausio 1 d. LKP 

narių skaičius padidėjo 11,119 
arba 9.6 proc. — tuo metu jų 
buvo 105.418. Lietuvių narių 
skaičius pakilo 9 proc., rusų — 7 
proc. Mažiausia pakilo žydų na
rių skaičius — per dvejus me
tus vos 24 nariais arba mažiau 
kaip vieną procentą.'

Partijos nariai — ne proletariato 
atstovai

Jei anksčiau būdavo nurodo
ma, kad LKP atstovaujanti “pa
prastus žmones”, tai pastaruoju 
metu ryški kryptis į narius 
Įtraukti daugiau aukštesnio išsi- 
lavin imo kadrų. Pvz., jei 1953 
metais narių tarpe buvo 9.9 proc. 
narių, pilnai ar iš dalies bai
gusių aukštąjį mokslą, tai 1966 
metais jų jau buvo 18.9 proc. ir 
1970 metais — 21.0 proc. Didžio
ji narių dalis, tai žmonės, turi vi
durinį ar pradžios mokslo išsi
lavinimą — taigi, tokių 1953 me
tais skaičius siekė 47.0 ir 43.1 
proc., o 1970 metais jų buvo — 
53,2 ir 35.8 (arba 89 proc. visų 
partijos narių).

Per pastaruosius penkerius 
metus ypatingai padidėjo narių 
— specialistų skaičius. Tai liu
dija toks reiškinys: 1970 me
tais partijos nariais buvo apie 
40 proc. visų mokslo daktarų 
(63 iš 158). Aplamai, LKP, kaip 
.Sovietų Sąjungos kom. partijos 
padalinys, daugiau laikytina ne 
proletarine, bet biurokratų kla
sės partija.

Darbininkai ir kolchozininkai 
— mažumoje...

“Mažosios Tar. Lietuvos En
ciklopedijos”, D tomo, duomeni
mis, matyti, kad LKP narių dau
gumą sudaro tarnautojai bei ki
ti (atseit, menininkai, moksli
ninkai ir t. t.), bet ne darbinin- 
kai ar kolchozininkai). šis san
tykis buvo itin akivaizdus 1945
motais, kai LKP nariais buvo 
90.7 proc. tarnautojų, tuo tar
pu darbininkų buvo vos 5.8 proc., 
gi kolchozininkų — vos 1.6 proc. 
.1968 m. pradžioje santykis kiek 
pakito, nes darbininkų skaičius 
pakilo iki 28.3 proc. kolchozinin
kų — iki 15.9 proc., tačiau vis- 
vien tarnautojai su kitais suda
rė daugumą (50.7 ir 5.1 proc.). 
Tuo būdu, ne proletarai partijoje 
sudaro narių daugumą.

1$ VISO PASAULIO
ČIKAGA. — Čikagos žydų or

ganizacijos ruošiasi pikietuoti 
rusus kovo 13 ir 14 d. prie Civic 
Operos, Wacker Drive ir Madi
son, kur įvyksta sovietų ansam
blio iš Omsko koncertai 2 ir 8 
vai. po piet. Patirta, kad žydai j 
kviečia ir lietuvius prisidėti prie 
sovietų grupės pikietavimo.

PARYŽIUS. — Kinijos prem
jero lankymasis Hanojuje vėl su- > 
kėlė gandus, kad Kinija gali at- i 
siųsti “savanorius”, kaip Korė-!
joje, kovoti prieš amerikiečius: 
Vietname. Tą patvirtino buvęs
Kambodijos valdovas Sihanou- 
kas, kuris žurnale “Africasia” 
sako, kad kinai yra seniai pasi 
rengę įsikišti, tik laukia, kad 
juos pakviestų Laoso, šiaurės 
Vietnamo ar Kambodijos val
džios. Jie patys nenori pažeisti 
tų valstybių suverenumo teisių. 
Sihąnoukas sako, kad šiaurės 
Vietnamas, jei ji pultų amerikie-i bflsžis..ir Pilnieji daviniai rodo, kad premjerė Tndiros Gandhi

Naujoji Kongreso partija laikosi labai gerai. New Delhi apylinkė
se ji laimėjo keturias naujas vietas, nugalėdama dešiniosios Jana 
Sangh partijos kandidatus. Pati premjerė savo rajone gavo 50,000 
balsų persvarą prieš visus kitus

Vakarų Bengalyje politinis te
rorizmas sumažino balsuotojų 
eiles, nors vyriausybė siūlė vežti 
balsuotojus nemokamai į rinki- 
mij būstines ir žadėjo užmokėti 

atspindėj/buLVuT iLykiuTbei ’’Y’TS.”
gyvenamąjį laiką. 1941 m. lietu
vių buvo 53.3 proc., rusų — 25.1 į 
proc., žydų — n et 15.2 procc.. 
kitų — 6.4 proc. Po karo, t. y. 
1945 m., lietuviai sudarė narių 
mažumą, vos 31.8%, rusų narių 
buvo net 54.0 proc. Ir 1953 me
tais — lietuvių partijoje buvo 
38.0. Nuo 1958 m. Lietuvoje at
siradus vad. Liaudies ūkio tary
boms, partijos narių bendro 
skaičiaus ir paskirų tautybių 
vaizdas žymiai kito. 1959 me
tais lietuvių buvo jau 55.7 proc., 
1968 m. — 66.3 proc., 1970 m.
— jau 67.1 proc., šiais metais
— turbūt dar daugiau.

Jei rusų elementas partijoje 
1945 m. siekė net 54.0 proc., gi 
1953 m. 43.5 proc., tai vėliau jis 
mažėjo — 1959 m. rusų narių 
buvo 29.1, 1968 m. — 20.7 ir 
1970 m. 20,0 proc. Vis mažėjo ir 
žydų narių skaičius.

čiai, tikriausiai pakviestų Kini
ją ginti š. Vietnamo teritoriją.

ALTON. — Buvęs Illinois sen. 
Ralph Smith gavo nedidelį šir
dies smūgį ir paguldytas ligoni
nėn.

Partijos nariai tautybės atžvilgiu
Jos narių skaičius tautybėmis

.... Neabejotina rusų bei kitų
Įtaka partijoje

Lietuvių pastebimas įsigalėji
mas, narių skaičiumi, partijoje 
dar nereiškia, kad LKP virsta 
tautine, savarankiška partija.
Lietuvių narių skaičius, nors ir 
žymus, tačiau atsilieka nuo kraš
te gyvenančių lietuvių skaičiaus 
(apie 80 proc.). Blogesnis lenkų 
vaizdas — jų skaičius Lietu
voje siekia daugiau kaip 8 proc., 
bet partijoje lenkų — narių pro
centas tesiekią 3.7.

1970 metais, LKP-joje buvo 
31,411 rusų ir kitų tautybių na
rių — nors ir nesudaro daugu
mos, bet jų įtaka ir poveikis Lie
tuvos gyvenimui didesnis, nes už 
jų nugaros — Kremlius. (E)

Malaizijoje buvo karūnuotas naujas karalius, Sultonas Halim Muz* 
zam Shah. Čia įis matomas su savo žmona, karaliene. Malaizija yra 
vienintelė tokia monarchija pasaulyje, kur karalius yra renkamas iš 

11 malaju provincijų valdovu. Karalius valdo penkerius metus.

INDIJOS PARLAMENTO RINKIMUOSE
NEW DELHI. — Indijos rinkimų paskutinė diena buvo tre

čiadienį Vakarų Bengelyje, kur pasireiškė daugiausia teroro veiks
mų. Rinkimų dieną, žuvo 10 žmonių. Vakar buvo pradėti skaičiuoti

kandidatus.

metu kas nukentėtų, ar būtų 
sužeistas. Rinkimų rezultatai 
bus žinomi tik apie penktadienį, 
ar šeštadienį.

Nauja Indijos problema yra 
įvykiai Pakistane. Indijai labai 
būtų malonu, jei Pakistane kil
tų, kaip buvo Nigerijoje, civili
nis karas, Rytų Pakistanui pas
kelbus nepriklausomybę, kaip 
tai padarė Biafra. Indijai Pakis
tanas yra amžinas priešas dėl 
Kašmiro, todėl jo susilpnėjimas 
būtų sveikintinas. Problema by
la tačiau čia, kad Rytų Pakistane 
gyvena bengalai, kurių daug yra 
ir Indijoje. Jie, gavę nepriklau
somybę ir įsteigę savo Rytinio 
Pakistano valstybę, tikriausiai 
pradėtų agituoti ir Indijos ben
galus, kad šie jungtusi prie nau 
jos valstybės. Indijoje tada iš
kiltų ta pati problema, kurią turi 
Pakistanas.

Visur kyla 
žibalo kainos

CARACAS. — Venecuela pa
kėlė mokesčius užsienio žibalo 
bendrovėms. Tie mokesčiai su
darys apie 500 milijonų dol. per 
metus. Padidinti mokesčiai įsi
galioja nuo "kovo 18 dienos.

Kitoms žibalo šalims didinant 
kainas, Nigeriją irgi paskelbė, 
kad vakar prasidėjusiose dery
bose su vakarų žibalo bendrovė
mis, ji reikalaus žymiai aukštes
nių kainų.

Derybos Libijoje neduoda re
zultatų, nes abi pusės kietai lai
kosi. Libijos valdžia pareiškė,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
' ♦

e Dr. K. Bobelis, Alto pirmi* 
ninkas, prašo lietuvių siųsti te
legramas Turkijos vyriausybei, 
nes ji šiuo metu svarsto Bra
žinskų sugrąžinimo sovietams 
klausimą.
e Maskvoje būriai sovietų po

licijos išvaikė žydus iš Aukš
čiausio Sovietų ir komunistų par
tijos centro komiteto rūmų, kur 
apie 110 žydų buvo surengę sė
dėjimo streiką, reikalaudami lei 
dimo išvažiuoti.

Saigono valdžia skelbia, kad 
iki šiol Laoso žygyje žuvo 705 
P. Vietnamo kareiviai ir 2,500 
buvo sužeistu. Komunistu nuo
stoliai siekia 7,000.

e Paryžiuje komunistai atvy
ko išardyti dešiniųjų susirinki
mą. Policija bandė išskirti ko
vojančius ir buvo sužeisti 73 po
licininkai.

♦ Buvęs Pakistano preziden
tas Ayub Khan gavo jau antrą 
širdies smūgį. Jo gyvybei pavo
jus negresia.

♦ Louisianoje uraganas su
griovė 20 namų prie New Or* 
leans ir padarė daug nuostolių 
kitiems namams, žuvo vienas, 
sužeisti 5 asmenys.

TOKIJO. — Tarptautinėje fi
latelistų parodoje Japonijoje bus 
išstatyti britų karalienės Elzbie
tos pašto ženklai ir Monako ku
nigaikščio princo Rainier rinki
nys.

kad vakarų bendroves turi dar 
dvi dienas padaryti sprendimą: 
priimti arba atmesti Libijos kai
nas. Po to Libija gali griebtis 
prieš tas bendroves priemonių, 
kurios joms nebūsiančios malo
nios.

Susilpnėjo Saigono 
miesto gynyba

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
kariuomenės žygiai Kambodijo- 
je ir Laose labai susilpnino kai 
kurių miestų gynybą pačiame 
P. Vietname. Geriausi daliniai 
iš Saigono karinio rajono buvo 
išsiųsti į mūšio lauką. Sostinės 
gynyba palikta nereguliarios ka
riuomenės daliniams ir šaulių bū
riams. Tas kelia nemažą rūpes
tį sostinės gyventojams.

Nors karo veiksmų pačiome P. 
Vietname nėra, tačiau tas ne
reiškia, kad komunistai sustab
dė veikimą. Maži incidentai 
įvyksta kasdien. Praėjusią sa
vaitę komunistų minosvaidžiai 
apšaudė amerikiečių bazę Lomg- 
binh, 20 mylit} nuo Saigono, su- 
žeisdami kelis amerikiečius. Bu
vo apšaudytos Danango, Quang- 
tri ir kitos bazės.

Saigone kariniame rajone ank
sčiau būdavo apie 86,000 ameri
kiečių kareivių, dabar jų skai
čius sumažėjo iki 40,000. Sosti
nės gynyba labai susilpninta. Dėl 
to rūpinasi karinio štabo nariai.

P. Korėja planuoja 
išvežti kareivius

SEOULAS. — Pietų Korėjos 
prezidentas Chung Park pareiš
kė,' kad jo vyriausybė studijuo-

Papasakojęs iš naujo visą įvy- 
j kį prie Amerikos krantų ir prezi- 
jdento Nixono reakciją dėl-Ku- 
jdirkos incidento, Gwartzmanas 

• r -r, .. . » rašo, kad Kudirka, pagal jo gauja planą ištraukti P. Korėjos ka- ] tas žinias, yra laikomas kalėji- 
riuomenę is Vietnamo. Kol^ kas me paga] Lietuvos įstatymą, nu- 
dar nenuniBtyta, kada stigrĮS ko-kopijuota iš Etlsijos respubli- 
rėjieciai kareiviai tačiau P. Ko-|kos kodekso 64-A straipsnio, kū
rėjai teks bentdalj jų pargaben-. r;s ipjko išdavimu ir sunkiu nu- 
ti namo, nes pačios. P. Korėjos sikaltimu bandymą išvažiuoti 
gynyba susilpnėja, išvežant apie u )cidim0 „ Sovietų Sajungos. 
20,000 amerikiečių.. Korespondentas primena kitą

P. Korėjoje anksčiau buvo, apie 
60,000 amerikiečių; kareivių. Da
bar numatyta tą skaičių suma
žinti iki 43,000 vyrų. Todėl P. 
Korėjai teks sustiprinti savo ka
rines jėgas, parvežant -kai ku
riuos dalinius iš Vietnamo.

K«ip ir visi Londono paminklai, ka
ralienės Onos statula yra labai mėg
stamo karvei i v. Paminklai miesto yra 
periodiškai nuvalomi. Vartojamos 
{vairios priemonės karveliams baidy
ti, tačiau jie vis sugrįžta patupėti ka
ralienei ant galvoj Karalienė Anne 
valdė Britanija nuo 1702 iki 1714 m.

AMERIKOS SPAUDA DUODA NAUJŲ
ŽINIŲ APIE SIMO KUDIRKOS LIKIMĄ

MASKVA. — Amerikos spauda vakar paskelbė žinią iš Mask-
vos, kad Simas Kudirka, kuriam Amerikoje buvo atsisakyta su
teikti politinę globą, kai jis pabėgo iš “Sovietskaja Litva” laivo Į 
Pakrančių Sargybos laivą “Vigilant” sėdi Vilniaus kalėjime ir 
yra tardomas. New York Times korespondentas Bernard Gwertz-
man iš Maskvos “paprastai patikimų šaltinių” praneša, kad Ku
dirka kalėjime laikomas nuo gruodž«> mėnesio, kai jo laivas su
grįžo iš Amerikos pakraščių į Klaipėdos uostą. Jo žmona vieną 
kartą prieš Naujus Metus gavo leidimą pamatyti vyrą. Jis atrodęs 
labai sublogęs ir išblyškęs, nes buvo pradėjęs bado streiką kalė
jime ir dabar yra maitinamas prievarta. Nuo to pirmo pasima
tymo ji daugiau nieko apie vyrą nežinanti.

Jo draugai korespondentui pa-1 
pasakojo, kad apie 50 butų ir na-1 
mų, kuriuose gyveno Kudirkos Lenkijos šnipas
draugai, giminės ar pažįstami 
Klaipėdoje buvo iškrėsti, šalti
niai sako, kad anksčiau skelbtos 
žinios apie Kudirką “gyvą ir 
sveiką Klaipėdos naujame bute” 
yra neteisingos. Tas žinias pa
skelbė ir kai kurios Amerikos ži
nių agentūros. Kaip jos atsira
do, neįmanoma išaiškinti, sako 
Gwertzmanas.

Jis prideda, kad Vakaruose 
esančios lietuvių emigrantų or
ganizacijos tvirtino, kad Kudir
ka jau negyvas, bet koresponden
to šaltiniai sako, kad dar prieš 
dvi savaites Kudirka buvo gy
vas.

lietuvį Vytautą Simokaitį ir jo 
bandymą pabėgti bei rašo apie 
kitus du lietuvius Bražinskus, pa
kartodamas Turkijos teisingumo 
organų paskutinį nutarimą, kad 
tie du asmenys, Bražinskai ga
lėtų būti išduoti. Koresponden
tas prideda, kad turkų valdžia 
dar nepadarė paskutinio spren
dimo Bražinsku reikalu.

Ilgoko rašinio, užimančio vi
sas septynius laikraščio skiltis, 
pabaigoje NYT korespondentas 
cituoja Antano Sniečkaus pa
reiškimą, padarytą Lietuvos ko
munistų partijos kongrese. Snie
čkus pareiškė, kad paskutiniu 
metu prieš tėvynę įvykę keli iš
davimo veiksmai ir politiniai ir 
moraliai nusmukusių žmonių 
bandymai padaryti tokius veiks
mus, kurie apskritai, atėję iš kri
minalinių elementų. Lietuvių re
akcionierių emigrantų vadai su
vaidinę šiame reikale gėdingą 
vaidmenį, gindami nusikaltėlius, 
padarydami iš jų herojus kovoje 
prieš komunizmą, — pareiškė 
Antanas Sniečkus, pats tautos 
išdavikas ir jos žmonių budelis.

Spėliojant, kas buvo tie pati
kimi šaltiniai, iš kuriu Maskvos 
užsienio korespondentai galėjo 
gauti žinių apie Kudirką, į akis 
krinta kita žinia iš Maskvos, kad 
ten 57 Latvijos žydai surengė 
sėdėjimo streiką Aukščiausios 
Tarybos rūmuose. Dar 45 žydai, 
jų tarpe septyni iš Lietuvos, sė
dėjo* komunistų partijos centro 
komiteto pastate, žydai reika
lauja, kad juos išleistų emigruo
ti. Panašias demonstracijas ank
sčiau organizavę žydai jau yra 
gavę leidimus išvykti. Tas pa
skatino ir Lietuvos bei Latvijos 
žydus panašiai pasielgti. Gali-

Muenchene
VARŠUVA. — Lenkijos spau

da ir radijas paskelbė žinią, kad 
iš Muencheno sugrįžo Lenkijos 
šnipas, kuris atliko savo užda- 
minį Vakaruose. Jis daug metų 
dirbo Laisvosios Europos Radi
jo štabe, lenkų skyriuje. Lenki
jos visuomenė bus smulkiai pa
informuota apie jo veiklą tame 
radijo tinkle.

Muenchene Radio Free Europe 
vadovai pripažino, kad pirma
dienį vienas tarnautojas tikrai 
neatvyko į darbą. Reikalas bus 
išaiškintas ir paskelbtas.

Sovietai ir kitos komunistinės 
valstybės jau seniai reikalauja, 
kad Radio Free Europe būtų už
darytas. Sovietai net grasino ne
dalyvauti Muenchene ruošiamo
se Olimpinėse žaidynėse, kol ta
me mieste veiks prieš komunis
tus nukreiptos radijo stotys.

Markso teorijos 
Dievui malonios

ROMA. — Vatikano teologai, 
80 kunigų ir 75 pasauliečiai da
lyvavo Bolzano-Bressanone die
cezijos sinode ir svarstė būdus, 
kaip įgyvendinti Ekumeninės 
Tarybos nutarimus, šiame kata
likų suvažiavime buvo svarsto
mi gan pavojingi klausimai: sky
rybos, gimimų kontrolė ir ku
nigų celibatas.

Visą Italiją sudomino sinodo 
paskelbimas, kad teorijoje mark
sizmas yra Dievui malonesnė te
orija už kapitalizmą. Pareiškime 
skiriama marksistinė filosofija 
nuo marksistinių politinių siste
mų nukrypimų nuo Markso idė
jų. Katalikų teologai pareiškė, 
kad “išnaudojimo nebuvimas, jo 
apsunkinimas marksistinėje ben
druomenėje yra daugiau sude
rintas su Dievo planais negu ka
pitalistinės bendruomenės tvar
ka. šitoks pareiškimas buvo su
važiavimo priimtas 41 balsu 
prieš 24, 16 susilaikius.

JERUZALĖ___Izraelio gyny
bos ministeris Dayanas pripaži
no, kad Izraelio koncentracijos 
stovykloje yra laikomos 29 ara
bų partizanų šeimos.

LONDONAS. — Britanijoje 
buvo surengtas biauriausio bri
tų miesto konkursas. Laimėjo 
Kings Lynn Norfolke, kur pa 
čiame miesto centre yra didelė 
automobilių ardymo įmonė su 
dideliais plotais automobilių lau
žo.

ŽENEVA. — šešios vakarų 
Europos valstybės statys Čilėje 
didelę observatoriją.

mas daiktas, kad žinios apie Ku
dirkos likimą į Maskvą atėjo per 
tuos žydus. < ‘ - i
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Perskaičius Naujienų Nr. 57 
Miami Lietuvių Piliečių Klubo 
korespondentės p. Elenos Ver- 
belos trumpą pranešimą apie to 
klubo 25 metų sukaktuvinę va
karienę, kur išgiriami buvusie
ji klubo pirmininkai, atseit, di
rektoriai, o, ypatingai priešpa
skutinis p. Antanas Kadse! kaip 
buvęs "Labai geras klubo pirmi
ninkas, suprantantis Klubo da
lykus”, prisiminė kaip tie direk
toriai, o ypatingai p. Kadsel pra
eitą rudenį padarė negarbingą 
žygį, pašalindami iš klubo ir iš
braukdami iš narių tarpo du šiam 
klubui nusipelniusius taurius lie
tuvius A. Kaulakį ir A. Stong-

R. Šilkaitis, K. Kliorys, J. Bradūnas, S. Jurjonas, R. Vaičaitis, 
Ž. Bilaišytė, K. Stan
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“5. If any member belongs to 
any organization that favors 
the overthrow of the United 
States or had previously belong
ed to any such organization or 
if any member indicates that he 
favors communism or praises 
the leaders of communist count
ries while said leaders rule under 
communism or if any member 
ridicules or mocks the United

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Tokią “subpoeną” gavęs Kau- 
lakis, aišku, numetė į gurbą. Se
kančią dieną, 1970 jm. ąpąlio 1 d. 
jis gavo sekantį pran^įmą,.ki§ 
ris įdomumo dėlei čia pateikiam 
mas ištisai.

• For another thinsį Bonds 
help you.

They grow at a guaranteed 
rate, so you’ll have a nice bundle 
lor some rainy day.

'What’s more, Savings Bonds 
are easy to buy.

You can pick them up -where 
you -work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone else does die 
paperwork.)

Or you can Buy Bonds-where

kad jis būdamas 
to klubo direktorių ne tik nepri
tarė, bet pasipriešino kitų direk
torių sąmokslui išmesti iš klubo 
narių direktorių Stongvilą, už 
tat tuo pačiu paragrafu apšmei
žė abudu!

Kalbant apie Alfonsą D. Kau- 
lakį, jis jau Lietuvių Enciklope
dijoje t. 11, pusi. 197 minimas 
kaip žymus visuomenės veikėjas, 
laikraštininkas stambios lietu- • 1 f i.

viškos spaustuvės įsteigėjas ir 
lietuviškų knygų leidėjas, Balfo 
Chicagos apskrities pirminin
kas ir t. t.

Atsikėlęs į Miami, Floridoje, 
jis ir jo namai visą laiką yra lie
tuvių kultūros centras. Nuo pat 
atsikėlimo į Miami, jis jau 1947 
metais Įstojo į šį klubą, visą lai
ka dirbdamas klubo ir lietuvių 
labui. Jis ilgą laiką buvo to klu
bo direktorius, ne kitų direkto
rių pasiskirtas, kaip tai jie da
bar savo tarpe praktikuoja, o 
buvo visuotinio narių susirinki
mo išrinktas.

Where an ordinary man can 
do the things he thought were 
just for others.

Where a man can own his 
own home. Maybe with a backxurtTroF'- 

rous savings

Chicago Savings 
ind Loan Association

Kada Miami lietuviai organi
zavo savo klubą, jie norėjo ir ti
kėjo, kad jis bus lietuvių cen
tras, kaip kad dabar yra St. Pe- 
tersburgo lietuvių klubas. Anks
čiau ir čia taip buvo. Kūrėsi ki
tos lietuviškos organizacijos — 
SLA ir Sandaros kuopos, pirko 
klubo šėrus padėdamos klubui 
finansiškai sustiprėti; klube ren
gė savo susirinkimus ir parengi
mus. Klubas tikrai buvo lietu
vių kultūros ir veikimo centras. 
Kaulakis visą laiką ne tik klu
bui nuoširdžiai dirbdavo, bet dar 
parengimus aprūpindavo savo 
sodo vaisiais, atveždamas juos 
nemokamai.

mais, kaip ir praeitasis Vasario 
šešioliktos minėjimas, kurį taip 
pavyzdingai gražiai pravedė tas 
pats Kaulakis.

Lietuvybės slopinimas Miami 
lietuvių klube aiškiai prasidėjo 
prieš trejetą metų. Iki 1968 me
tų ir direktorių tarybos proto
kolai dar tebebuvo rašomi lie
tuviškai, bet tų metų klubo pir-

Miami Lithuanian American 
Citizen Club, Mr. A. Kaulakis, 
4763 S. W.-82nd St, Miami, Fla. 
Dear Sir;

You are hereby notified that 
a Special Committee consisting 
of five members, Anton. Kadsel, 
Anthony Adomaitis, .John Sa- 
vulionis, Anthony Sobol and Al
binas Shmagoris, was appointed 
by the Board of Directors of the 
above named Club to consider 
the matter of your membership.

This Committee held a meet
ing on September 30, 1970, at 
which time it found that you are 
working against the best inte-

UP TO 
$20,000.

Where a man can give Ins 
children an education. A good 
one at that

This is American living.
And there are waiting lists, 

ten feet tall, of immigrant

Kaulakis ir Stongvilą buvo 
pernai išrinkti klubo direkto
riais, kurių yra 8 ir devintasis 
yra klubo pirmininkas. Kadan
gi juodu nesutiko su kitų septy
nių klubo nulietuvinimo “politi
ka”, tai direktoriai norėjo išmes
ti Stongvilą, bet kai Kaulakis 
už jį griežtai užsistojo, klika nu
tarė abiejų nusikratyti. Visuo
tinis klubo narių susirinkimas iš
rinko, o keli direktoriai pašalino! 
Visuotinis susirinkimas, kaip vy
riausias šeimininkas, turi atsta
tyti tvarką, atitaisyti savo di
rektorių flagrantišką netaktą ir 
apginti taurių vyrų garbę, ku
rią savo falšyvais kaltinimais 
jie norėjo suteršti. Stebėtojas

Daugelis klubo steigėjų jau 
mirė, kiti dėl senatvės pasitrau
kė. Jų vietą užėmė kitokie žmo
nės, kurie savo amžiuje nėra 
dirbę jokio tautinio organizaci
nio darbo ir neturi nei principų 
nei idealo.

America
Bay ILS. Savings Bonds

States, the United States flag, mas” buvo 
or any its symbols, then in that 
event such member shall be con
sidered as undesirable. Also, a 
member may be considered un
desirable if he maintains unsa
nitary or vulgar habits on the 
club premises, or habits that may 
affect the safety of other club 
members”.

(5. Jei bet kuris narys priklau
so bet.kokiai organizacijai, kuri 
favorizuoja Jungtinių Valstybių 
nuvertimui arba anksčiau bet 
kuriai tokiai organizacijai pri
klausė arba jei bet kuris narys 
parodo, kad jis favorizuoja ko
munizmą arba giria komunizmo 
valdomo krašto lyderius arba jei 
bet kuris narys pajuokia ar ty
čiojasi iš Jungtinių Valstybių, 
Jungtinių Valstybių vėliavos ar 
bet kurių jų simbolių, tada tuo 
atveju toks narys turi būti lai
komas nepageidaujamu. Taip 
pat narys gali būti skaitomas 
nepageidaujamu, jei klubo pa
talpose laikosi nesanitariškų ar
ba vulgarių papročių, kurie gali 
pakenkti kitų klubo narių saugu
mui”) .

Kaulakio visas “nusikalti-

mininkas susirinkime pasakė, 
esą, valdžia pareikalavusi, kad 
protokolai būtų rašomi angliš
kai. Į susirinkimą pakviestas ad
vokatas pasakė, kad tokio reika
lavimo nėra ir rašyti galima bet 
kuria kalba. Tačiau šio klubo 
direktoriai yra susidarę iš seno
sios kartos žmonių, jie pasikvie
tė moterį sekretoriauti, kuri

KAINA $776.00 
Išvyksta iš Bostono:

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPJŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dienu.

Dalyviu skaičius ribotas — 
NĖSiVELUOKTTE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės i

TRANS-ATLANTIC
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė

When a family leaves behind 
an old familiar way of life 
to start a new one, there are 
some reasons. -

MOKYTOJOS BRAŽDIENĖS ŠOKIŲ ANSAMBLIS, šeštadienį, kovo 13 dieną 
Marijos aukštesnėje mokykloje įvyks tikru tautiniu šoki y vakaras. Šoks G. 
Breichmanienės ir L. Braždienės vadovaujami ansambliai. Paveiksle ma
tome Leokadijos Braždienės vadovaujamą studentę ansamblį. Iš kairės į 
dešinę matome šiuos šokėjus ir šokėjas: l-moje eilėje — Eglė Aglinskaitė, 
Rima Briedytė, R. Stasiulytė, L. Galvydytė, M. Baranauskaitė, D. Paukštytė.

Il-įe eilėje
J. Ringus, J. Milavickas, J. Lišauskas. Ill-je eilėje . .
kūtė, R. Butvilaitė, J. Žymantaitė, D. Endrijonaitė, B. Petrauskaitė, L. Un 
derytė, Ž. Paulėnaitė, M. Gutauskaitė. IV-je eilėje — L. Mintautas, A. Razma 
R. Paulėnas, V. Narutis, R. Underys, Abromaitis, K. Žymantas ir E. šil
kaitis.

Stongvilos neteko pažinti, bet 
perskaičius Naujienų Nr. 42 p. 
Beržienės korespondenciją apie 
ALT Miami Skyriaus surengtą 
gražų Lietuvos Nepriklausomy
bes paskelbimo minėjimą, kur 
be kt parašyta, kad “solistėms... 
gėles įteikė dvi žavingos lietu
vaitės tautiniais rūbais pasipuo
šusios, tai E. Stongvilaitė ir K. 
Kaulakytė” darosi aišku, dėlko 
Stongvilą buvo tuo pačiu “nu
sikaltimu” kaltinamas ir tą pa
čią dieną iš klubo išmestas kaip 
ir Kaulakis. Abudu yra garbin
gi lietuviai
Gėdingas klubo direktorių aktas

Praeitų metų rugsėjo pabaigo
je Kaulakis gavo anglų kalba 
rašytą ir nė kieno nepasirašytą 
“komiteto” (Committee) rašte
lį, kad rugsėjo 30 d. atvyktų į 
direktorių tarybos iš penkių na
rių sudaryto komiteto specialų 
mitingą Girdi, “prieš jus yra 
keletas kaltinimų, kuriuos jūs 
išgirsite tame mitinge”. Tai esą 
‘labai svarbu jums ir komite-

Vėliau susitvėrė Moterų klu
bas L. R. K. Moterų Sąjunga, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Balfo skyriai. Kaulakis gyvai 
dalyvavo visų jų organizavime 
ir šiandien tebėra .narys, o ALT 
Miami Skyriaus yra ilgametis 
pirmininkas. "'<■

Kai prasidėjo Baisiojo Birže
lio minėjimai, miamiečius tik 
Kaulakis išjudino, suruošdamas 
paminėjimus klubo darželyje, at
veždamas iš namų vaisių ir už
kandžių. Sykį skeptiko paklau
stas kam iškaičius ir pastangas 
dėti, jei žmonėp nesidomi, atsa
kė: “žmones reikia pratinti mi
nėti Lietuvos ne tik buvusias 
džiaugsmo, bet ir esamas nelai
mės dienas, gal ateis laikas, ka
da išsivystys-į masinius minėji
mus”.

Iš tikrųjų, dabar Miami lietu
viai gali patys didžiuotis minėji-

MIAMI FLORIDA
Miami Lietuviu Piliečiu Klubas turėty 
atitaisyti direktorių tarybos netaktą

Most of us know about the 
good things around here.

Although sometimes we 
forget

So what are we supposed 
to do?

Well, for one thing, we can 
invest in oar country. Not 
everyone can boast that

Invert in U.S. Savings Bonds,
They help make America 

economically strong.
And there’s nothing wrong

' rests of the Club and that you 
are undesirable member. The
refore, according to the Commi
ttee’s unanimous decision and 
the Club’s By-Laws, Article III, 

į you are hereby expelled from the 
Club as of the date September 
30, 1970.

Check for 75 c. covering dues 
for the reminder of the year 
is herewith refunded to you. .

You will surrender your build
ing shares in the Club for which 
payment you will receive.

Yours truly, 
Committee Chairman

A. M. Kadsel.
(Brangus Pone;

Šiuomi jums pranešama, kad 
jūsų narystės reikalui apsvars
tyti aukščiau minėto Klubo Di
rektorių Taryba paskyrė Spe
cialų Komitetą, susidedantį iš 
penkių narių, Anton Kadsel, An
thony Adomaitis, John Savulio- 
nis, Antrony Sobol ir Albinas 
Šmagoris.

Šis Komitetas turėjo posėdį 
' 1970 m. rugsėjo 30 d. ir rado, kad 
jūs veikiate prieš Klubo geriau
sius interesus ir kad jūs esate ne
pageidaujamas narys. Dėlto, ei
nant Komiteto vienbalsiu nuta
rimu ir Klubo Įstatų III Straips
niu, šiuomi jūs esate nuo 1970 
m. rugsėjo 30 d. pašalinamas iš 
Klubo.

Jūsų mokesčio 75 c. čekis už 
metų likutį šiuomi jums grąžina
mas.

Jūs atiduosite savo turimus 
Klubo statybos šėrus už kuriuos 
gausite užmokėti.

Tikrai jūsų, 
Komiteto pirmininkas

A. M. Kadsel).
Pažodžiui tokį pat raštą ga

vo ir Antanas Stongvilą.
Kadangi klubo direktorių pa

skirtasis “Specialus komitetas 
“nusikaltėlius”- nubaudė pagal 
visus Įstatų III straipsnio para
grafus, susipažinkim nors su 

vienu, pačiu įdomiuoju, penktuo
ju paragrafu, kuriuo ne tik me
lagingai bandyta nuplėšti žmo
gaus, didelio lietuvio patrioto 
garbė, bet ir inkriminuoti jį 
esant nelojalų Amerikai! Seka

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of fha Board Mrs. PHIL* PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon 12 P M to 8 P. 3L, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

raštus ir protokolus rašo
kalbą. . •» > ■’

j' i . ’

INSURED

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

%% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

5 /4% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY. E
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Nėra idėjy be faktų — nėra faktų be idėjų 
Atsiminimų pynė prabėgusio laiko perspektyvoje

(Tęsinys)
Dar mažas fragmentėlis. Prie 

altoriaus, kunigo dešinėje kabė
jo išblukusi Lietuvos trispalvė. 
Tokią bespalvę mes ją pastebė
jome... Pagalvojome kodėl ji čia 
kabo, tokia bespalvė, be lietu
viškumo žymių? Bet gi keista, 
tartum kunigas Ivanauskas mū
sų galvojimą būtų pagavęs... Per 
pamokslą jis priminė parapijai, 
kad laikas pasenusią Lietuvos 
vėliavą pakeisti...” O, kad atsi
rastų šiai vėliavai nupirkti me
cenatas” !

Aš tikrai esu įsitikinęs, jog 
šiuo metu šv. Jurgio bažnyčią 
puošia nauja: geltona-žalia-rau- 
dona spalvų vėliava — tikroji 
lietuviškoji trispalvė.

Be to, jos bene daugiausia dir
bo slaugėmis bei gailestingomis 
seserimis ligoninėse. Paskaita 
buvo įdomi ir reikėtų ją išspaus
dinti kuriame nors laikraštyje 
ar žurnale.

Ne laikas dabar aprašinėti tą 
minėjimą, kuris jau yra apra
šytas ir paminėtas keliuose laik
raščiuose, o ypač Dirvoje, čia 
tik paminėjau kai kuriuos frag
mentus.

Šios bažnyčios parapijos salėj, 
gana didelėj, buvo pravesta Lie
tuvos kariuomenės 52 m.sukak
ties iškilmė. To, gražiai praves
to minėjimo autorius ir organi
zatorius (aišku su pagelbinin- 
kais!) buvo Karių Ramovės sky
riaus pirm. Itn. Vladas Knistau- 
tas. Pagrindinę paskaitą, nuotai
kingai, istoriniais duomenimis 
pagrįstą, pabylojo mums prof. 
A. Augustinavičienė. Paskaitos 
turinys: “Kuo prisidėjo lietuvės 
prie nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo?” Ji davė daugybę pa
vyzdžių, kurie ryškiai parodė, 
kad mergaitės ir moterys taip 
pat kovojo greta vyrų kovos lau
ke. Jos taip pat atlikdavo ir ki
tus svarbius karinius uždavinius.

Jau iš vakaro buvome pakvie
sti Onos ir Alfonso Mikulskio 
apsilankyti Čiurlionio ansamb
lio šventovėje — Čiurlionio na
muose. Kadangi Kariuomenės 
šventės iškilmė kiek užtruko, ku
rioje ir mums buvo leista apdo
vanoti jau 80 metų peržengusį 
Šaulių Sąjungos veteraną š. 
Adolfą Klimą, tad ta proga LŠ
ST c. v. pirm. V. Tamošiūnas 
pasakė tai progai pritaikytą kal
bą. Adolfui Klimui šaulių 
žvaigždę užkabino š. Ona Mikuls
kienė.

MB.
n v .;?

DAUGUMAS MOTERŲ. ESĄ, 
MĖGSTA GLAMONĖJAMOS

SEN. PERCY TARIASI SU LIETUVIAIS. Sen. Charles H. Percy šių metu jos pirmininką; inž. Eugeniją A. Bartky, buvusį Alto pirmininką; sen. 
Vasario 16 d. prega tariasi su grupe lietuviu Washingtone. Iš kairės į de- Charles H. Percy; Dr. Joną B. Genį, lietuviu respublikonu atstovą, ir Stasį 
šinę matome inž. Stasį Bačkaitį, Washington© Lietuviu Inžinierių Draugi- Antaną Račkį, Lietuviu atstovybės patarėją.

l-NI praneša, kaip Maskvo
je buvo pagrobtas vienas žydas 
einant gatve su Associated 
Press korespondentu.

I as korespondentas Boger 
Ludington vietinio žydo Mkha 
1<» Spivako lydimas vieną die
ną ėjo svarbiausia, žmonių 

i pilna gatve. Jiems einant pro 
Lenino biblioteką staiga iš abie 

j jų Spivako pusiu atsirado du 
\xrai, kurie ji pačiupę už pe- 
ėių pradėjo tempti i automobi- 

jlį. Kai Ludingtonas bandė už
pultąjį gelbėti, staiga iš žmo
nių būrio atsirado trys kiti vy
rai, kurie jam užstojo kelią. 
Čia pat atsiradę penki unifor
muoti policininkai įsakė AP 
korespondentui tuė tuojau pa
sisalinti is įvykio vietos, o Spi- 
vakas tuo tarpu buvo įtemptas 
į automobilį ir nusivežtas.

Visi sutikome tikrai nemažai 
pažįstamu dar iš Lietuvos laiku. 
Daugis sutiktųjų mum pritarė 
ir patarė būtinai įsteigti Kleve-

skaitos apie Klaipėdos išdavimą, 
buvo įsteigta šaulių kuopa, ku
riai numatoma duoti pirmojo žu
vusiojo karininko Juozapavi
čiaus vardas. Po paskaitos, prie 
kuopos įsikūrė ir šaulių moterų 
sekcija, kuri išsirinko savo va-

Lietuvos ūkininko šiurpi drama

landė LŠST šauliškąjį dalini. doVę dr Žilinskienę, šis isto-
1970 m. gruodžio 6 d. buvo iš
rinkta kuopos valdyba: pirm. dr. 
K. Pautienis, vicepirm. V. Jokū
baitis, ižd. J. Krygėris; Reviz. 
komisija — P. Mainelis, E. šar- 
kauskienė ir Br. Grincius.

Ir šiuo metu LŠST kuopa nė
ra svajonė, bet realybė. Po pa

rims atsikūrimas įvyko 1970 m. 
gruodžio 6 d., o pirmasis šaulių 
kuopos susirinkimas sušaukia
mas 1971 m. sausio 10 d. Valio! 
Kievelando atsikūrusiems šau
liams !

J—»
Ilgamečio RALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

------------- --- ---— - — -

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

■ Skrajojo po laukus...
S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
T ................. --------------------------------- «--------- ----------------------- .,--------
siėms bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ. PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol

2. Vanda Frankienė• Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato. Ketais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 dot

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

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

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

________ r_____ . , _ . i ar
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie-

Kad ir pavėlavę vis dėlto nu
vykome pasisvečiuoti pas čiur- 
lioniečius. Ne visus choristus 
jau ir beradome. Tačiau dar 
apie 20 ten mus pasitiko. Aišku, 
jų tarpe buvo Ona ir Alfonsas 
Mikulskiai ir Čiurlionio ansam
blio administratorius — pirmi
ninkas Vladas Plečkaitis su žmo
na. Ir čia be dvasinio peno, bu
vome taip pat pavaišinti ir “kie
tais” ir “minkštais” gėrimais.

Ansamblio vadovas A. Mikuls
kis mus pasveikino ir išbučiavo 
ir visiems keturiems Detroito 
šauliams nepagailėjo gražių, šil
tų žodžių.

LŠST c. v. pirm. V. Tamošiū
nas paskyrė čiurlioniečių para
mai 50 dol. auką. O vaišingi ir 
dainuojantieji čiurlioniečiai, iš 
savo pusės, V. Tamošiūnui dova
nojo, su atitinkamais parašais, 
dvi plokšteles, kurias įdainavo 
ansambliečiai, vadovaujant A. 
Mikulskiui, ir įkarikliavo kankli
ninkės, vadovės Onos Mikulskie
nės vadovaujamos.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

šio LŠST c. v. keturių atstovų 
apsilankymas davė gražių išda
vų. Buvo apdovanotas š. vetera
nas Adolfas Klimas šaulių S-gos 
žvaigždės ordinu; dalyvauta Ka
riuomenės šventės paminėjimo 
iškilmėje. Įsteigta LŠST Kieve
lando šaulių kuopa ir šaulių mo
terų sekcija. Pakviestas Čiur
lionio ansamblis į Detroitą: kvie
čia Stasio Butkaus šaulių ir Jū
ros šaulių “švyturio” kuopos. Jau 
pasamdyta didelė 800 žmonių 
talpinanti salė su didele scena.

Koncertas įvyks 1971 m. ge
gužės 16 d. 3 vai. popiet. Salės 
adresas: Crestwood High School 
Auditorija, 1501 N. Beech Daly 
Rd., Dearborn Hts., Ma.

Tad iki pasimatymo, čiurlio- 
niečiai! (Pabaiga)

Prieš trisdešimt vienerius 
metus, Rusų karinėms jėgoms 
Lietuvą okupavus, skaudžiau
siai buvo sukrėsta mūsų krašto 
tylinčioji dauguma — ūkinin- 
kai-kės. Pirmiausia, jų kruopš 
čiai puentoji žemė, kurią jie 
labiausiai mylėjo ir buvo prie 
jos prisirišę, buvo atimta, iš
draskyta. Ir jis pats, namų ir 
žemės tikras šeimininkas, iš 
namų išvarytas, įkalintas arba 
ištremtas i šaltąsias taigų sritis 
lėtai mirčiai. O ir likęs savam 
krašte tampa naujo plėšriau
sio pono vergu — baudžiau
ninku.

Tai baisioji ūkininko trage
dija, kurią prisiminus, išliku
sius gyvuosius siaubingas šiur
pulys sukrečia, šiai didžiosios 
istorinės vertės tragedijai įam
žinti, pasigendama vaizdinges
nio literatūrinio kūrinio, ku
riame atsispindėtų per paly
ginti trumpą laisvės ir nepri
klausomybės laikmeti pada
rytoji pažanga. O ir, apskritai, 
viso krašto ūkio suklestėjimas. 
Ir kas ištiko, kai visą klestėju- 
sį kraštą nusiaubė rytų barba
rizmo antplūdis. Visas rūpes
tingai kurtasis ūkis buvo su
žlugdytas. O ir pats pagrindi
nis Lietuvos ūkio elementas — 
ūkininkas tapo paniekintas, 
nužmogintas.

Kol dar gyvieji prisiminimai 
tebėra neišblėsę ir dokumenti
nės medžiagos apstu, mūsų 
dailiojo žodžio meistrams, gi
liau nuvokiantiems žemės ūki 
bei pati ūkininką, labai vertė
tų susidomėti — kaip įamžinti 
literatūriniam (romano ar pa
našaus pobūdžio) veikale.

Autoriui pirmoji premija nu 
matoma iki 2000 dol.

Lietuvių Agronomų Sąjun
ga Chicagoje nuo pr. metų pra 
dėjo gvildenti jau gana prino
kusį (po 30 metų okupacijos) 
mūsų ūkininko pagerbimo rei
kalą. Pradėjo telkti lėšas. Jai 
talkon eina Liet, ūkininkų s-ga 
Chicagoje ir žemės ūkio dar
buotojų d-ja Detroite.

Pirmieji mecenatai ūkinin-

kai — Antanina ir Juozas Va- 
siukevičiai paaukojo 500 dol.

Pirmieji garbės nariai paau
kojo po 100 dol. Salioinėja ir 
Vytautas Janulaičiai, dr. agr. 
Juozas Briedis ir ūkin. Felik
sas Valaitis.

Mažiau aukojusieji laikomi 
rėmėjais.

Liet. agr. s-gos kasininko ad
resas: Stasys Juozapavičius, 
8148 S. Whipple Str., Chicago, 
Ill. 60652. Alf. Indreika

MiegaKam žinotina
Amerikos epidemiologas Dr. 

Hammond ištyręs apie 800,000 
ligonių istorijas (gydytojų už
rašus) priėjo išvados, kad 
žmonės, kurie miega po 10 
valandų ir daugiau per parą, 
yra pakeliui į širdies ligas ir 
atakas.

Dr. Hammond nustatė, kad 
žmonės, ypač vyrai tarp 50 ir 
59 metų amžiaus, kurie miega 
po 10 valandų per parą, ketu
ris kartus greičiau apserga šir
dies liga ne 7:00 valandas mie
gantieji ir dirbantieji.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

today's FUNNY

Komunistų ir bolševikų 
žmonių grobimo metodai

Kaip “radikalai” žmones 
grobia Amerikos kontinente, 
jų metodus žmonės žino iš 
spaudos ir radijo pranešimų, 
bet mažai kas težino, kaip ta
tai daroma komunizmo sosti-1 priemonėmis siekiančios.

Nashville universiteto psichi
atrijos departamento profeso
rius Dr. Mare Hollender viename 
daktarų susirinkime paskelbė 
viešą, paslaptį, kad “daugumas 
moterų mėgsta būti glamonėja
mos”. Atsakymai į jo išsiunti
nėtus 250 moterims anketos la
pus parodė, kad 90 nuošimčių 
moterų jaučia didesnį ar mažes
nį patraukimą būti laikomos”. 
Kitos glamonėjimo net lytinėmis

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $0632 

PHONE: 2544470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
Juoze s Vaičiūnienės knyga L

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

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

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

čekį ar Money orderį tokiu adresu: |
NAUJIENOS, I

1739 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608 f

■A ' Tb<?«x •» 
A. L SicorJ 

Worr’cL

CWlIrNClbc.

T<M^t FUMNY v* **
•och orieixJ mm. Sm4 Mot 
to: T«fa/> FUNNY, 1200 TM
St, OoMtad, Ohio 441 U.

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
ApdrausH iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So* Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metai* TeL 421-3070
Įirtaigot pietų om kiemas automobiliama pastatyti
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Sniečkus paliktas partijos vadovybėje
Laisvojo pasaulio politikai ir laikraštininkai atidžiai 

seka Maskvoje šaukiamą komunistų partijos suvažiavi
mą. Niekam ne paslaptis, kad Sovietų Sąjungą valdo ne
didelė komunistų partijon susispietusi grupelė. Pačioje 
partijoje ir jos viršūnėje dažnai eina grumtynės dėl val
džios, o kartais ir visos valstybės politikos. Kartais tos 
grumtynės būna nepaprastai žiaurios. Ne vienas įtakin
gas komunistas gavo kulką į pakaušį, kai jis laiku nenu
silenkė partijos vadovybę turinčiam sekretoriui. Lauren- 
ti Berija buvo paskutinis kompartijos centro komiteto na
rys, kuris iš posėdžio buvo išvestas ir likviduotas.

Likvidavus Beriją, panaikintas “asmens kultas” ir 
partijos centro komitete įvesta “demokratija”. Vietoj 
žudynių, įvesta “dviguba vadovybė”, kurios metu vienas 
partijos priešakyje stovįs atstovas seka kitą. Premjeru 
buvo paskirtas Aleksei Kosyginas, o partijos priešakiu 
pastatytas Leonidas Brežnevas. Kiekvienas jų gynė savo 
pozicijas ir jokių pakaitų partijoje nedarė. Atrodo, vis 
dėlto, kad Brežnevas “apstatė” Kosyginą. Brežnevas 
rado bendrą kalbą su karo vadais. Kosyginas siūlė suma
žinti karo reikalams skiriamas sumas, bet Brežnevas ne
sutiko. Kosyginas norėjo prie valstybės vairo prileisti 
kelis jaunesnius komunistus, bet Brežnevas nesutiko. 
Daugelis manė, kad Rusijoje valstybės vairo priešakiu 
atsistos A. Šelepinas, bet iki šio meto jam plyšio dar nesi
mato. Brežnevas visai nesirengia trauktis į šalį.

Kad didesnių pakaitų nebus rusų komunistų partijoje, 
matyti iš to, kas buvo padaryta Lietuvos komunistų par
tijos suvažiavime. Jau prieš kelis mėnesius buvo paleistos 
kalbos, kad Lietuvos kompartijos vadovybėje bus dides
nių pakaitų; kad net Antanas Sniečkus bus pakeistas jau
nesniu žmogumi, bet didelių pakaitų neįvyko. Antanas 
Sniečkus ne tik paliktas kompartijos priešakyje, bet jam 
palikta privilegija ir patį komitetą bent kiek apvalyti nuo 
“dugnan traukiančio svorio”.

Buvo paskleistas gandas, kad Lietuvos komunistų 
partijos pirmuoju sekretorium bus paskirtas su pirma 
rusų okupacija Lietuvoje atsiradęs J. Maniušis. Tai se
nas gudų komunistų partijos narys, įsitraukęs į lietuviš
ką kompartijos darbą. Jis pramoko lietuviškai ir visą 
laiką dirbo patį svarbiausią Maskvos darbą: galimai dau
giau išspausti iš Lietuvos maisto produktų ir lietuvių tei
kiamų įvairiausių patarnavimų. Jis visą laiką atidžiai se
kė, kad iš Lietuvos išvažiuotų gurguolės su javais; kad

trims mėnesiams  $5.00
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams $20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui ............  $2.00

Užsieniuose:
metams  $21.00 
pusei metų ---------------------- $11.00
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

JUkGlS BAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
Reikšmingas savaitgalis

Nieko nuosavo ar originalaus 
nepajėgiančiam sukurti visada 
atsiranda talkininkų, kurių dar
bais tas nesugebantis pasinaudo
ja.

O toks, svetima kūryba, dar- 

bais, mintimis ir t. t., pasinau
dojęs kaip nuosava išmone, yra 
vadinamas įsiteisinusiu vardu: 
“plagiatorius”.

Plagiatoriai-Iiteratūriniai ar 
žurnalistiniai vagys, — iš kitų

kiekvieną rudenį būtų išvežti visi šiaudai ir šienas; kad 
būtų pagamintas didesnis sviesto ir kitokių riebalų kie
kis; kad Lietuvoje laikomi sovietų garnizonai būtų aprū
pinti geriausiu lietuvišku maistu, o laikraščių priešakiu 
būtų pastatyti Maskvai tikrai ištikimi žmonės.

Maniušis paskirtas “tarybinės” Lietuvos ministrų ta
rybos pirmininku. Be to, valstybiniame gyvenime Mask
vai ištikimas Maniušis paskirtas vadinamų direktyvų ko
miteto pirmininku. Jis paruošė ir išsiuntinėjo įsakymus 
visiems valstybės tarnautojams ir atsakomingesnes vie
tas užimantiems partijos nariams, nurodydamas, kokios 
linijos jie turi prisilaikyti, ką ir kada jie turi daryti. Iki 
šio meto direktyvas davinėjo pirmasis sekretorius, bet 
neseniai šias pareigas jau perėmė iš Maskvos atsiųstas gu
das. Nuo pirmos sovietų okupacijos dienos iš Tiesos re
dakcijos vadovybės rusai nenorėjo paleisti Maskvai labai 
ištikimo Honano Zimano, o iš ekonominio Lietuvos gyve
nimo kontrolės — J. Maniusio. Zimanas pakeistas Lau- 
rinčiuku.

Antanas Sniečkus, pasitaręs su Maniušiu ir kitais iš 
Maskvos atsiųstais, bet neskelbiamais sovietų valdžios ats
tovais, parinko partijos atstovus į kovo 3-5 dienomis vyku
sį komunistų partijos suvažiavimą, jis išsirinko naują kom 
partijos 120 narių centro komitetą ir labai ištikimą parti
jos vadovybę. Pirmuoju sekretorium komunistai vėl pa
liko Antaną Sniečkų, o antruoju sekretorium V. Chara- 
zovą. Kitais sekretoriais Sniečkus pasirinko A. Barkaus
ką, A. Ferensą ir R. B. Songailą. Jeigu neskaityti M. Šu- 
mausko, tai kompartijos centro biure nebeliko nei vieno 
seno komunisto. Niunkos, Paleckiai, Gedvilai, Meškaus
kienės iškrito iš visų komitetų V. Niunka dar paliktas ma
žai ką reiškiančio Centro Komiteto nariu, bet kitų vete
ranų jau ir centro komitete nebeliko.

Vilniuje vykusi partijos konferencija paskyrė net 35 
atstovus į Maskvoje šaukiamą visos Rusijos kompartijos 
konferenciją. Jų tarpe Maskvon lietuvių atstovauti va
žiuoja: C. Charazovas, antrasis Lietuvos kompartijos se
kretorius, J. Bulatova, S. Fadejevas, J. Fiodoras, V. Jaki- 
merika, ‘P. Jelirhovas, L. Kadackis, I. Liukomova, J. Ma
niušis, G. Mogilevcevas, A. Sergej e va, F.- Sobolevskaja, F. 
Šinkarenka, A. Stakvilevičius, K. Stramskis ir L Šikinas. 
Lietuviškai kalba tiktai vienas Maniušis^. o lietuviškai su
pranta Charazovas. Kiti visi lietuviškail nemoka kalbėti. 
Iš lietuvių Maskvon važiuoja A. Sniečkus, A. Barkauskas, 
A. Bieliauskas, K. Kairys, K. Lengvinas, J. Matulis,- A- 
Plioplys, M. Šumauskas ir kiti.

Lietuvos komunistų partijos vadovybėje žymiai su
stiprėjo rusiškas elementas. Tai reiškia, kad bus tęsia
ma ir stiprinama rusinimo politika visoje okupuotoje Lie
tuvoje. Reikia manyti, kad tas pats padaryta ir kitų kraš
tų komunistų partijose. Rusinimo politika bus gilinama, 
o gyventojų išnaudojimas bus stiprinamas. Turint gal
voje, kas padaryta okupuotoje Lietuvoje, nėra jokio pa
grindo laukti, kad visos Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos suvažiavimas atneštų didelių pakaitų komunistų par
tijos ir Sovietų Sąjungos gyvenime.

pavogtus darbus, pateikia vie- 
' iiiwiMli kaip nuosavus.

Būsiu atviras; šiose “pabiro
se” skaitytojas ras ne vienų ei
lutę plagiato. Kodėl? šiuos žo
džius rašantysis viso to nuosa
vomis akimis nematė, negalėjo 
įvertinti ir pasigėrėti, todėl nau
dojasi plagijavimu.

Kur čia beatsiminsi kas ir 
kaip ką įsidėmėtino pasakė ar 
išreiškė. Antai, kažkas yra ta
ręs: “Vienintelės tikros ašaros 
yra tos, kurios liejamos vienu
moje”.

Ir šitą posakį galima pratęs
ti; “Vieninteli dideli ir nuošir
dūs darbai atliekami nuošalėje 
ir vienumoje...” šito posakio 
ryškiausią pavyzdį turi bosto- 
niškiai, turėję ir turėsiantieji 
progos sekti “Istorijos mėgėjų 
būrelio” kūrybą viena Lietuvos 
istorijos tema.

Dabar plagiatas apie to “Isto
rijos mėgėjų būrelio” atliktą vie
numoj darbą: “Skaitant kvieti
mą į praeitą” (1971 vasario mėn. 
21 dienos) “šeštadienio Kultū
rinį subatvakarį, kurio progra
moje — “Tautinės valstybingu
mo idėjos išsivystymas Lietu
voje 1860-—1920 metų laikotar
pyje vaizdiniame apipavidalini
me”, galėjo atrodyti, kad būsią 
kokio nuobodaus šnekėjimo” (o 
toks buvo Vasario 16 d. nepri
klausomybės minėjime Bostone, 
kuriame atsirado net du kalbėto
jai, savo išmone varginę mi
nėjimo dalyvius “dviguba por
cija” nuobodaus iškalbingumo.. Ir 
jų klausytis buvo priversti lie
tuvių kalbos nesuprantieji kvies
tiniai garbėe svečiai. Tarp ku
rių buvo ir bostoniškiams gerai 
pažįstama kongresmanė Mrs. 
Hicks! J.)” apie žinomus daly
kus. Be to, ir tie autoriai ar pre
legentai — iki šiol čia negirdė
tas “Istorijos mėgėjų būrelis”.

“Bet štai, tie paslaptingieji 
programos rengėjai ir vykdyto
jai ši kartą subatvakarių lan
kytojus visiškai nustebino. Pa
aiškėjo, kad tie “istorijos mė
gėjai” — tai mūsų jaunosios kar
tos kultūrininkai” (“pabiriam- 
kui” tarytum nuosavi vaikai, su 
kuriais ne vieną kartą yra tekę 
mindžioti teatrinės scenos grin
dis) “Laima Antanavičiūtė, Bi
rutė Vaičjurgytė, Algis Antana
vičius, Mykolas Dranga, Romas 
Šležas ir Gediminas Margaitis”.

“Per kelias savaites peržarstę 
krūvas istorinės literatūros, iš 
tūkstančių iliustracijų kupetos 
iškedenę kas jiems pasiimtai te
mai reikalinga, jis sukūrė tokį 
minėto laikotarpio istorinių įvy
kių žodžio ir vaizdo montažą, jog 
teko net gailėtis, kad ta progra
ma baigėsi”.

Asmeniškai pasiteiravus apie 
tą jaunųjų istorijos mėgėjų bū
relio veiklą, iš vyriausiojo tų 
vaizdinio mūsų istorijos kūri
nk) įkūnytojo — Romo Šležo te

ko patirti, jog: pagrindinę to 
kūrinio idėją iškėlė Algis Anta
navičius, ir, susitelkę į bfirdį, 
įvykdė tik vieną tos idėjos dalį. 
Yra numatyta ir suplanuota pa
gaminti ištisą seriją mūsų is
torijos epizodų, kartu apžvel
giant visos Europos ir net pa
saulio tuolaikinius įvykius. Nau
jas būdas, naujos priemonės, 
naujas priėjimas prie mūsų, tau
tos istorinių įvykių. Ir labai 
vaizdus, labai patrauklus ir labai 
aiškus. Jaunuolis, lietuvių tė
vų, moksleivis Gytis Gavelis, pa
sekęs “Istorijos mėgėjų būrelio” 
pagamintą Lietuvos istorijos 
epizodą (1860—1920 m.) pasisa
kė: “per valandą sužinojau dau
giau to laikotarpio lietuviškos 
istorijos, negu buvau mokėsis 
penkeris metus apie tai...”

Tęsiame plagijatą: “Ekrane, 
kaip žmogaus atmintyje, per va
landą prabėgo mūsų tautos is
torijos 60 metų.

Prabėgo akimirkomis gimda
mi ir išnykdami, pasikartodami, 
pasikeisdami vietomis, prapul- 
dami, vėl grįždami su naujais iš 
karto trys, keturi ar penki isto
rinių įvykių ir žmonių vaizdais, 
ir ne tik mūsų vienų istorijos, bet 
ir anų laikų Europos politinių 
sąmyšių, iš kurių chaoso prisi
kėlė Lietuvos Laisvė... Čia jums 
baudžiava ir 1863. metų sukili
mas, laisvės šūkiai ir kariamas 
žmogus, caras, durtuvai, mani
festas, tarsi malkų ryšulys la
vonų, Muravjovas, deginamos 
knygos, knygnešių karalius Jur
gis Bielinis, kelias Sibiran, pro
klamacijos, didysis karas, Ras
putinas, Mikalojus II, revoliuci
ja, kraujas, griuvėsiai. Petrapi
lio Lietuvių seimas, kaizerio vo
kiečių kiveriai, Basanavičius, 
Lietuvių Taryba ir dar po šimto 
vaizdų — Nepriklausomybės Ak
tas — trispalvė vėliava Gedimi
no bokšte — Laisvė!”

“Ir visa tai su besikeičiančiu 
kalbėtojų žodžiu, daina, muzika 
ar iliustraciniu garsu.

Kartais atrodydavo, kad žm(H 
gus iš karto net perdaug atsime
ni, lyg visą savo gyvenimą prieš 
mirti. Tiek daug tautos kentė
jimų, tiek daug laisvės — ilgesio, 
tiek daug kovų, aukų, kraujo ir 
tokia brangi šviesioji Nepriklau
somybė...

O užgesus ekranui ir nutilus 
paskutiniam žodžiui, — kyla pa
skutinis skaudus atsiminimas, 
kad toji iškovota laisvė šiandien 
vėl to paties okupanto iš mūsų 
tautos atplėšta.

“Šis mūsų šviesaus jaunimo 
kūrinys turėtų pasiekti ir toli
miausias lietuvių kolonijas...”

Ką tik praslinkęs “plagiatas” 
yra paimtas iš š. m. Vasario 
mėnesio 23 d. bostoniškio Ke
leivio’ir parašytas, berods, nenu
ilstamo žurnalisto ir paprasto 
darbininko Keleivio spaustuvėje 
J. Sondos, vyresniosios kartos

atstovo, labai gerai atsimenan
čio kai kuriuos minėtame mon
taže pavaizduotus įvykius.

Taigi, bostoniškiai jaunuoliai 
__studentai ir kartu scenos me
nininkai yra sukūrę neužmirš
tamą dalyką, kuris turėtų būti 
parodytas ne tik Bostono ir jo 
apylinkių lietuviams, bet visiem, 
visur esantiems, po platųjį pa
saulį išblaškytiems lietuviams.

Mes turime veiklaus, kūrybin
go ir meninę nuovoką turinčio 
jaunimo ir tuo džiaugiamės ir 
pagristai didžiuojamės!

O bostoniškiams ir artimiems 
kaimynams, štai, dar vienas 
“plagiatinis” pranešimas:

“Nepamirštamu mūsų tautos 
istorinio kelio į Nepriklausomy
bę vaizdų montažą ekrane pama
tysime atsilankę į ALB Bostono 
apylinkės valdybos metinį narių 
susirinkimą kovo 13 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
antrojo aukšto salėje. Pradžia 
7:30 vai. vak. “Nepatingėkime 
atsilankyti ten tuo laiku ir pa
sidžiaugti mūsų veiklaus bei su
manaus jaunimo kūrybiniu dar
bui

Kiekvienas žinome,, kaip So
vietinėje Rusijoje, kuri yra pa
vergusi ir okupavusi daugelį 
tautų, tos pavergtosios tautos 
yra persekiojamos, naikinamos 
ir žudomos. Tų nelaimingųjų 
tautų tarpe yra ir mūsų gimta
sis kraštas, kuriame siautoja, 
“broliškumo” skraiste prisiden
gę, didžiarusi jos bolševikiniai sa
trapai.

Pastaruoju laiku tos paverg
tosios tautos: pradeda vis la^ 
biau ir drąsiau kelti protesto bal
są. Tas kaskart stiprėjęs protes
to balsas kyla drąsiausiai, gar
siausiai ir atkakliausiai iš žydų 
tautybės gyventojų, esančių bol
ševikinėje Rusijoje. Juos remia 
visame pasaulyje esanti tos tau
tybės visuomenė. Ypatingai ak
tyvi toj kovoj yra JAV — Ame
rikos tautybė. Jie jau ne vieną 
skaudu smūgį kirto tautų pa
vergėjui — Maskvai. Ir gerų 
rezultatų pasiekė. Mat, paver
gėjas ir persekiotojas tik kumš
čio smūgių jėgą tepripažįsta. 
Jeigu jo nemuši už jo nežmoniš
kumą ir tautybių naikinimą, jis 
jausis saugus ir žudikišką sa
vo darbą tęs visu platumu.

Po praeitą mėnesį įvykusios 
Belgijos žydų visuomenės atsto
vų suvažiavimo, kuriame buvo 
nutarta atkakliai tęsti kovą su 
bolševikiniais Maskvos bude
liais, Amerikoje, be kitų kovos 
priemonių ir būdų, žydai yra 
užsimoję pravesti plačią prieš- 
boiševikinę tautų persekiojimo 
akciją ir išaiškinti laisvojo pa
saulio gyventojams kokia bru
tali ir nežmoniška santvarka 
siautėja Sovietinėje Rusijoje.

(Nukelta į 5 psl.)

JUOZAS KARIBUTAS
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Nežinau, kaip pateisinti, kad toks kraš 
tas, kaip Italija, kur turistų per sezoną 
pravažiuoja tūkstančiai, neturi paruošę 
žmonių, kurie bent informuoti mokėtų 
angliškai. Dabar eini nuo langelio prie 
langelio ir niekas nekalba nei angliškai, 
nei vokiškai, nei prancūziškai. Maža to, 
vienas italas užsikarščiavęs, kad mums 
nepavyksta vienam anglų kalbą, kitam 
italų vartojant, susikalbėti, suriko itališ
kai: “Kalbėk italų kalba"...

VISI KELIAI VEDA I ROMĄ
Didžiai nusivylęs Milanu, sėdau i grei

tąjį traukinį, pasiryžęs pasiekti Romą. 
Neveltui yra sakoma, kad visi keliai veda 
Į Romą, amžinąjį istorini miestą. Kiek 
kartų mano lūpos tą vardą buvo minėju
sios, bet akys niekados nebuvo regėjusios. 
“I Romą, į Romą”, rodos ir traukinio ra
tų dūžiai šitą žodi kartoja.

Stebiu prabėgančius Italijos laukus. Lie
tutis pamažu dulkena. Kviečiai nupiauti ir 
sumesti ant dirvos. Namai. — neatspėsi 
kokios spalvos, o juo labiau, kada jie bu
vo nudažyti. Vėl matosi balkonai ap- 
džiaustyti, apkarstyti. Kai kur ir viena 
kita gėlė iš nukabintų skarmalų bando pra
siveržti. Bet veltui. Jos užgožtos dingsta- 
neuiatomybčje.

Prasideda pietų aptarnavimas. Atneša 
mažus staliukus ir prikabina prie trauki
nio palangių taip, kad priešais vienas kitą 
sėdintieji keleiviai galėtų staliukais pasi
naudoti. Ant greitųjų stalus apdengia ir 
pradeda nešti : 6 lėkštes, 4 šakutes, 5 pei
lius,, 2 šaukštus ir 3 šaukštukus. Nustebęs 
žiūriu, ką gi valgyti atneš, jei tiek “pabūk 
lų” prikrovė.

štai valgiais pakvipo visas vagonas. 
Baltai apsirengę kelneriai atnešė sriubos, 
pusę farširuoto kiaušinio, porą sardinkų, 
makaronų, plonučius, lyg popierius, jau
tienos “steikus” su keletu žirniukų bei ki
tų vaisių. Taip ir liko visos Šakutės nepa
naudotos, nes nebuvo pakankamai valgių. 
Kiti, mačiau, jas naudojo vaisiams, atskirą 
šakutę persikui, atskirą obuoliui ir t. t

Keleiviai tarp savęs labai garsiai šneka, 
rankomis skėtyčiojasi ir taip pat tankiai 
bruka žodžius* kaip iš “pulimioto”, kaip 
mūsų seneliai-sakydavo. Be itališkos girdi- 

sst anglų, prancūzų ir kitokios kalbos. 
Traukinys mažai kur susiūdamas dumia 
tarytum įgeltas.

Pasijutau! sloguojąs. Tai Piloto kalno 
šaltis liko “pagautas”. Na. ką gi, jei jau 
pagavai, tai ir laikyk. Savijauta bloga, 
bet kelionė iš keleivio reikalauja ištvermės, 
kantrybės. Taigi Į Romą.

Kai mūsų traukinys įvažiavo i didžiulę 
Romos geležinkelio stoti, sukaupiau jėgas 
ir norėjau kaip galima greičiau pasiekti 

) lietuvių kolegiją, kad galėčiau prisiglausti 
ilgesniam poilsiui. Kaip ten bebūtų, bet 

į lietuviai, jei ir ilgiau tektų pagulėti, mane* 
priglaus ir, reikalui esant, gal slaugj'S?

{sėdu Į pirmą pasitaikiusį taksi ir va
žiuoju į Vilią Lithuania. Privažiuojam 
nieko mandraus nesakantį namą. Sunku 
patikėti, kad jam tiktų toks vardas kaip 
“Villa”. Paspaudžiu skambutį ir laukiu. 
Atidaro duris seselė ir prabyla į mane vo
kiškai. štai tau — pagalvojau, ir lietuvių . 
įstaiga. Bet nusivilti netekom patyriau šir
dingumą, o prieglobstis bei slaugymas bu
vo labai geras.

Kaip nemalonu, kad pasiekus Romą po 
stiklo arbatos teko gulti į lovą. O taip no
rėjau tuojau pat važiuoti į Vatikaną, Į 
muziejus, pažinti miestą ir visas ja prašmat 
nybes. Dabar gi guliu ir klausausi miesto 
triukšmo bei retkarčiais varpų gaudimo 
bei laikrodžio mušimo. Ir, vis dėlto jaučiu 
Romos pulsą, jo gyslomis tekantį kraują ir 
alsuojančią gyvybę.

Kažkaip man dienos susimaišė ir vos 
nepražiopsojau vieną pačių svarbiausių 
įvykių: būtent, šv. Petro dienos, kai ka
tedroje popiežius atnašauja mišias. Tai jis 
daro tik kartą per metus — Šv. Petro die
noje. Tad kai patyriau apie tai, žūt-būt, 
nusprendžiau ncpraleistf progos tų mišių 
išklausytu nors dar temperatūra nebuvo 
atslūgus! ir nuo slogos irebuvau visai atsi
kratęs.

Mane globoti pasiėmė kun. Vladas De- 
lininkaitfe. Už jot mielu' pastangą aš jam 
esu labai dėkingas.

Vatikaną pasiekėme apie antrą va

landą po pietų. Keliaujant stebėjau Romos 
miestą, kuris yra nepaprastai išgarsėjęs. 
Juk jokis kitas miestas pasaulyje neturi to
kio Įdomios istorijos kaip Roma. Kiek apie 
ją visokių visokiausių legendų yra sukur
ta!'

Bet štai jau- ir Vatikanas, kuris, jei 
prabiltų* daug visokių dalykų papasako
tų apie pirmuosius krikščionis, katakom
bų laikų kankinius, apie visą eilę popiežių, 
kurie dabar ilsisi katedros rūsyje ir ne vie 
nas turistas praeidamas nulenkia jiems 
galvą.

Einam pro didžiules kolonas, ptff kurias 
tiek daug žmonių prakeliavo. Godžios 
akys stebi kiekvieną smulkmeną Atrodo 
viskas grandioziškai. Katedros fasadas pa
puoštas iš gėlių padarytu dideliu laivu. 
Turistų masės. Bažnyčioje, tai yra kated
roje, nuotaika lyg muziejuj: vieni garsiai 
šnekasi, kih* gumą kramto, ir visi eina ir 
eina, žiūri ir žiūri į mozaikas, į puošnius 
altorius,1Į vitražus. Ir žiūrėti yra į ką. Vos 
tik įžengus, apima savotiškas apstulbimas 
ir nebežinai i ką koncentruoti savo taip 
staigiai išblaškytą dėmesį.

Kun. Delininkaitis primena man, kad 
kiekvienas, pirmą kartą čia įžengęs, turi 
pabučiuoti šv. Petro stovylos koją. Tokia 
jau esanti tradicija. Žiūriu: dešinėje pu
sėje, beveik pačiame centre stovi šv, Petro 
stovyla. šv. Petras apgaubtas toga ir apka
rūnuotas. Apkarūnuojamas jis tik per šv. 
Petro atlaidus. Taip aiškina man kun. De
lininkaitis. Tikrai matau, kad jo galvą

puošia aukso karūna. Eilės žmonių pro št. 
... Petro statulą per visas šešias mūsų buvimo 
valandas nepaliovė ėjusios. Einu ir aš. 
Priartėjęs matau, kad ta koja tiek nubu
čiuota, tiek nušvelninta, jog atrodo, kad 
neužilgo reikės restauruoti.. Keista, kad 
šv. Petro stovyla juodos spalvos. Gal ji 

’ vaizduoja šv. Petrą kaipo buvusį saulėje 
įdegusį žveją. Nuo gražios katedros vaiz
dingų altorių, jų išgraviravimų apraibsta 
akys. Kiek čia meno turto, kiek garsių 
dailininkų tapytu paeikslų... Tikrai tik 
statyk daugtaškį ir nei nebandyk aprašyti. 

, Nebent- jei atvyktumei specialioms studi
joms ir praleistumei apie šešetą mėnesių 

. laiko.
SUKAME I KATEDROS RUSI

Visur čia rimtis ir tyla. Nišoje guli šv. 
Pijus X, gausiai apstatytas gėlėmis. Taip 

j pat ir kitų karstai skęsta gėlėse. Daugelio 
popiežių karstų viršuje išliedinti tokie na- 

r tūralūs biustai, ka<L rodos, jie gyvi ir tik 
, laikinai užmigę. Rankos sunertos ant krū
tinės, verda? kiek susimąstę.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

auo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

SPAU S PABIROS

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. BAUIKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

lelef.: P Respect 8-1717

DR. S. BiEŽIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
liktai antradieniais ir penktadieniais. 
Iteciad. ir sekmad. ofisas uždarytą^

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

(Atkelta iš 4 psl.)
Tuo pačiu ruožtu yra stengia

masi viešomis demonstracijomis, 
mitingais ir kitokiais legaliais 
keliais paveikti Amerikos vy
riausybę griežčiau laikytis ir 
griežčiąu reikalauti sustabdyti 
tautų persekiojimą Sovietų Ru
sijoje.

Toje kovos akcijoje pirmau
janti jėga yra žydų tautybės vi
suomenė Amerikoje. Prie jų ly- 
giateisiškai jungiasi ir kitos, 
Maskvos pavergtos ir persekio
jamos tautybes. Jų tarpe ir lie
tuviai.

mitingas vyks prie Bostono Ro
tušės — State House, miesto 
centre.

Į tas demonstracijas kviečia
mi visi lietuviai. Kova su oku
pantu, su tautų pavergėju ir nai
kintoju — rusiškuoju komuniz
mu yra bendra visoms tauty
bėms : žydams, ukrainiečiams, 
totoriams, latviams, estams ar 
lietuviams I

Bostono lietuviai! Dalyvau
kime kovoje už mūsų tautos lais
vę! Padėkime savo broliams, 
esantiems pavergtoje Lietuvoje, 
šių metų kovo mėnesio 14 dieną, 
2 valandą p. p. prie Rotušės — 
State House!

-w- šiuu uic ia pauuulu*
čempiono titulą turi rygietis 
Andris Andreika.

— XVIII a. pradžioje Pran-
cūzijoje (atsirado šimtalangės 
šaškės, šis žaidimas greitai pa 
plito ne vien Prancūzijoje, bet 
ir kaimyninėse šalyse. Dabar

Auijms tradicinės žali' 
spalvos ženklelius, nes Patri
kas skaitomas Airių patronu. 
Vakaro pradžia 7 vaL vakaro,
bilietas 1 doleris. Visi seni ir 
jauni maloniai kviečiami atsi
lankyti. Be to susirinkimo ei
goje išgirsime valdybos prane-

jos ir vadinamos tarptautinė- Šimus ir komisija pateiks apys- 
mis šaškėmis. Jų kirtime — kaitą vakaro, įvykusio vasario
“daugumos” taisyklė.

Kazys Toliūnas
13 d. Hollywood salėje. Po su
sirinkimo bus vaišės ir Jurgio
Joniko orkestras gros šokiams. REMSITE TUOS BIZNIERIUS

K’JRIE garsinasi 
-NAUJIENOSE"

|~G U Ž A U S K Ų
BEVERLY HILLS GfeLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

PR t-0833 Ir PR 8-0834

UK. HtitK BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; Hemlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmaaiemais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
mirao.., penktaoieių nuo 1—5, tree, 

ir šescao. tiktai susitarus.

□r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
opioinetrisias.

DR. ČDftiUrtD £. CIARA 
Z/u* Oist STREET 

TeL: GR 6-2400
pu^ai oabiiariiuą. rinm, ketv. 

a—±, i—u, auiraa., penkt. lu—4. ir 
sestad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSiN - ESINAS
AKUStKiJA 1R MUTERŲ LIUQS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6)32 So. Kedzie Ave.z WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamointi mi 3-UtKJl.

Viešo pobūdžio priešbolševiki- 
nė akcija yra pradedama viso
je Amerikoje šių metų kovo mė
nesio 14 dieną. Tą dieną dau
gelyje Amerikos didmiesčių ir 
kitų vietovių aplinkose įvyks 
viešos demonstracijos, mitin
gai, eisenos prieš komunistinį 
brutalumą,, vykdomą- Rusijoje 
ir jos pavergtuose kraštuose. Į 
tą akciją jungiasi ir Amerikos 
lietuviai.

Toji prieškomunistinė akciJ 
ja Bostone bus vykdoma šių me
tų kovo mėnesio 14 dieną 2 va- 
bandą popiet. Demonstracija —

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801,, , . <

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad, ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St, Chicago, I1L 60629

Telef.: PRospect 6-5084

DR. R. MINER, Naprapath 
3150 S. Halsted St.z Chicago, 111. 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. Tel. 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, 11!.: 
Pirm., tree, ir penkt. TeL 425-3050

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipuliacijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervų netvarką.

GRADINSKAS
VOKIŠKAS Į 

AM - FM RADIJAS
TIK $45.00

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

» ■ — - ---- —9

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą,

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

r>.................................. - -

SOPHIE BARČUS!
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

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

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629 'i

ŠAŠKĖS IR ŠACHMATAI
(jų kilmė ir amžius)

Žaidimai ant langeliais su
žymėtos plokštumos seni ir 
labai plačiai paplitę. Langeliai 
žymimi skirtingomis spalvo
ms ar tik linijomis, žaidimai 
dažnai esti daugiau ar mažiau 
panašūs ne tik langelių atžvil
giu, bet ir savo mintimi, bū
du, tikslu.

šaškės ir šachmatai tarp tų 
žaidimų užima trim tą vietą. 
Jie seniai ir gerai žinomi buvo 
ir Lietuvoje. Rašoma, kad tai 
patvirtina archeologiniai ra
diniai (iškasenos Gardine).

Ieškant tų žaidimų pradžios, 
kyla klausimai: kaip jie galė
jo atsirasti, ar turėjo kokį pro 
totipą, kuris iš jų senesnis, ar 
šaškės nėra šachmatų prototi
pas? Į tuos klausimus tikslaus 
atsakymo nežinau. Gal jau nė 
ra ir nebus surasta. Bet pasvar
styti, kada, kur ir kaip tie žai
dimai galėjo atsirasti, įdomu 
ir galima. Tuo labiau, kad vis 
atsiranda ir spaudoje pasirodo 
naujų žinių ir davinių, kurių 
porą ir noriu čia patiekti.

Neseniai vieno laikraštėlio 
įvairenybių skyriuje radau 
štai ką:

— Kazachijoje, Džungarijos 
kalnuose, surastas piešinys, 
primenantis šachmatų lentą 
su šešiasdešimt keturiais lan
geliais. Ant granitinės kalvos 
šį piešinį aptikusieji Kazachi
jos Mokslų Akademijos Kalbo
tyros Instituto mokslininkai 
teigia, kad “šachmatų lenta” 
nupiešta ne vėliau kaip prieš 
tris tūkstančius metų. Iki šiol 
buvo manoma, jog šis žaidi
mas pirmiausia pasirodęs In
dijoje apie 570 m. prieš mūsų 
erą.

Žinoma, tai dar ne viskas, 
bet, kaip sakiau, pasvarstyti 
galima. Kitame žurnale, kai 
kuriais atžvilgiais panašiame į 
minėtąjį laikraštėlį, užtikau 
sekantį teigimą:

— Jei šachmatų tėvyne lai
koma Indija, tai šaškės savo 
istorinį kelią pradėjo senovės 
Egipte bei arabų šalyse.

Ir toje pat vietoje dar radau 
ir tokią “istoriją”, kurios visą 
pradžią čia ir patiekiu:

Iš SAIKIŲ ISTORIJOS
Atsidarė kaustytos kameros 

durys ir šn’iesos spindulys ap
švietė dvi kalinių figūras, pa
linkusias jprie šaškių lentos.

— Paskubėk, Julijau, — rik
telėjo niuo slenksčio sargybi
nis. Rankoje jis laikė nuogą 
kardą.

Vienas žaidusių — Julijus, 
Kanus — buvo nuteistas mirti.

Pietų. Amerikoje 
Jaraminai padarė Ameriką 

Argentinoje

Argentinon po antrojo karo, 
brolio pakviestas, atvyko Ignas 
Jaraminas su žmona Elzbieta 
Kaltanaite ir dviem mažamečiais 
vaikais: sūnum Algirdu ir duk
ra Nijole. Atžalynas mokinosi, 
o tėvai ėmėsi darbo savo Lietu
voje dirbto darbo srity: Mieste 
Tigre (Carupa 1301) atidarė 
maisto krautuvėlę “La Rubia” ir 
puikiai varėsi pirmyn.

Duktė Nijolė ištekėjo už me
dicinos gydytojo dr. Jose Lloretti 
ir jau augina 5 metų sūnų Mar
celo. Algirdas su žmona Laimu- 
te-Terese Stasiukonyte, Argen
tinoje gimusia, dirba savoje fir
moje “La Rubia”, kuri jau tapo 
urmo parduotuve. Greta, vien 
savo šeimos jėgomis, pasistatė 
didelj mūro sandėlį (galponą), 
kuris kainavo 6 milijonus pezų. 
Aplinkiniai krautuvininkai pro
duktus perka pas Jaraminus.

AX.B.

A. J asas

GELI NINKAS
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-122#

——<snrm ušdo------

NAUJIENAS
--------- B TOIYI SKITO—~-----

Lietiniu tūpti pcJ“ r 
ir progas aižino faktai ptf

NAUJIENAS

KELIONĖS I LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Lunedūenė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Dlinois 60643

TeL 238-9787-8
, "uį/.

Atėjo jo išsivesti. Julijus su
skaitė špškes ir, neslėpdamas 
pasididžiavimo, tarė:

— ŽiiĮj.rpk, po mano mirties' 
nesumeBuok, kad išlošei.

Tai atsitiko prieš 2000 metų 
Romoje^, .kur šaškių žaidimas 
buvo talks populiarus, kad net 
kaliniai, nuteisti mirti, paskir
davo jfim paskutines savo gy
venimo minutes.

★
Tuo pabaigęs tą “istoriją”, 

dar noriu pridėti keletą žine
lių iš šaškių praeities:

— .Pirmasis pasaulio šaškių 
čempionatas įvyko 1894 m. Nu 
galėtojas — prancūzas Izido- 
ras Veisas.

DU PATIKSLINIMAI
Kenosha, jWis. — 1971 m. 

sausio 28 d. Naujienose tilpo ži
nutė iš Kenoshos, kurioje pa
sakojama, kad pirm. Br. Juš
ka pasitraukė iš L. F. Ten sa
koma, kad aš nusiskundžiu, 
esą tik man vienam tekę vajų 
vesti, kiti įgaliotiniai per 8 me 
tus piršto nep akelę.

Kiekvienas skaitytojas gali 
suprasti iš pareiškimo, kad 
mintys jame čia yra iškraipy
tos. Iš žinios išeitų, kad tik aš 
vienas darbavaus ir sukėliau 
LF 10,517. Tai {būtų absurdas 
ir manęs pažeminimas. Skai
tau aukščiausiu dvasios nuo 
smukiu gyvenantį žmogų, ku
ris sąvinasi kitų nuopelnus. 
Tokie tautiečiai būtų bukapro
čiai, paskendę, išdidumo mig
loje, nesugebantieji užsitarnau 
ti kitų įvertinimo. Esu pami
nėjęs pavardes visų, kurie dar 
bavosi spaudoje ir šiuo reikalu 
susirašinėjo.

Šių metų vasario 24 d. Nau
jienose tilpo žinutė, kurioje 
rašoma, kad Kenoshos Alto 
skyrius išrinko B. Jušką į Al
to valdybą, o ši pristato p. Juš
ką, kaip Alto skyriaus veiklos 
informacijos vadovą, čia taip 
pat turiu patikslinti, kad ne 
vieno nario, bet visos LB bu
vau paprašytas. Neišrinktas, 
bet paprašytas į pasitraukusio 
nario vietą. Mes, nežiūrint, 
kad prasilenkiam su LB įsta
tais, norėdami padėti Alto sky 
riui, skiriame į jį LB atstovus. 
Aš esu tik valdybos narys. Kai 
būtinai reikia, o kiti nerašo, tai 
parašau. Bet aš nesu informaci
jos vadovas.

Man atrodo, kad neverta 
spaudoje kabinėtis prie dirban 
čiųjų tautini darbą, neišmin
tinga juos žeminti. Kas nesi- 
darbuoja, tas klaidų nedaro. 
Apie dirbančius rašyti, lašant 
jiem šonus, negražu ir nenau
dinga. B. Juška

Našlių klubo veikla /
Chicagos Našlių Našliukių ir 

Pavienių Draugiško Klubo ei
linis susirinkimas įvyks šį penk
tadienį, kovo 12 d. Hollywood 
salėje, 2117 West 43rd SL, pra 
džia 8 vai. vakaro. Nariai ir 
narės prašomi gausiai susi
rinkti. Pagal praeitą nutarimą 
turėsime linksmą šv. Patriko 
šokių vakarą, šeštadienį kovo 
20 d. Hollywood salėje. Dar 
bus retas įdomumas kai vi
siems atsilankiusiems vakaran

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Klubo linksmas va
karėlis jau čia pat, įvyks sek
madienį kovo 14 d. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St pra
džia nuo 2 vai. po pietų. Bilie
tas 1 doleris. Įdomus vakarė
lis praeis su visokiais gražiais 
pasismaginimais. Bus viso
kiausių žaidimų. Skanūs val
giai ir gėrimai, o užkandžiai 
svečiams bus dalinami nemo
kamai. Klubo valdyba ir va
karėlio komisija, visus, visas 
nuoširdžiai užprašo gausiai da 
lyvauti bei paremti klubo para 
mos vertą veiklą. Po parengi
mo lauksime piknikų, kurie 
dar gana toli. .4. Jusas....

Raudonojo Kryžiaus mėnuo
Kovo 4 dieną prezidentas 

Nixonas oficialiai paskelbė ko
vo mėnesi Amerikos Raudono
jo Kryžiaus mėnesiu ir atsišau
kė į amerikiečius gausiai skir
ti A. R. K. tikslams laiko ir pi
nigų.

Nors Amerikos Raudonasis 
Kryžius yra Kongreso čarte- 
teruotas, bet finansuojamas 
yra iš grynai savo noru duoda
mų aukų. Šiems 1971 metams 
A. R. K. sąmata yra $133,978,000

SKAITYK PATS IR PARA G IN G
KITUS SKAITYTI
N A U J I E .N A S

PETKUS
TtVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublie 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA1DOJDIO ĮSTAIGA
MsnMMtmmaiMuiiumtmiitmmnMmttuiiiimmmnittniiitutiitmtimiHiiitiiiitimiuiumimiimuiu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— Čikagos Lietuvių Meškeriotoju • 

Medžioto j y Klubo metinis narių susi
rinkimas Įvyks šeštadienį, kovo 13 d., 
7 vai. vak., Vengeliausko salėje, 4500 
So. Ta Ima n Avė. Malonėkite atsilan
kyti.

— Lietuvių Motery Draugijos Ap- 
švietos žaidimo popietis įvyks sekma
dieni. kovo 14 d., Lietuvių Auditori
joj. 3135 So. Halsted St., 3:00 vai. po
piet. Komisija kviečia visas nares ir 
jų svečius atsilankyti ir praleisti 
smagią žaidimų popietę. Bus gražių 
dovanų ir visokių užkandų ir gėrimų. 
Pelnas skiriamas labdarybei. Po žai
dimo kavutė su namie keptu pyragu. 
Kviečia

Komisija ir Valdyba

— šakių Apskrities Klubo narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, kovo 
14 dieną, 2:00 vaL popiet, Talman sve
tainėj, 4500 So. Talman Avė.

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta eilinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 14 dieną 1:00 vai. 
popiet Lietuvių auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės kviečiamos atsilan
kyti ir ažsimokėti savo nario mokes
čius ir aptarti bėgančius reikalus.

Rožė Didžgalvienė, rast

NELLY STROKUS
Gyv. 2462 W. 46 P.

Ilgą laiką turėjo maisto krautuve
Mirė 1971 m. kovo 9 dieną, 

sulaukusi senatvės. Gimusi Lie
tuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Mary 

Jackson, žentas Burton, anūkai 
— William Norris, jo žmona Dee 
ir jų šeima, ir Joyce Jackson, 
sūnus Vincent bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Brighton Parko Mo
terų klubui ir Loyal order of 
Moose 44-tam vienetui. <

Ketvirtadienį 6 vai. vak. kū
nas bus pašarvotas P. Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. California 
Avenu. . .

šeštadienį, kovo 13 dieną 8:30 
vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į šv. P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidoja
ma Lietuvių šv. Kazimiero Ka
pinėse.

Visi a. a. Neiiy Strokus gimi
nės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti Jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdo lieka:
Duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

JMiWL .FTRFfflĮ II IIBIITOBįMBMMMpgassaiįBgĮĮĮM

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

ANTANAS M. PHILLIPS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
€49 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228

.j South Holland, Illinois
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3 dailininkų paroda 
Jauki sekmadienio popietė Balzeko 

Kultūros, muziejuje
Žmonės sako, kad Dievas vie

niems duoda nueidamas, ki
tiems |>areidamas. Ar jis nu— 
ar pareidamas davė Balzeką, 
kuns davė Lietuvių Kultūros 
Muziejų, tegul teologai spren
džia. Mums pasauliečiams gana 
to, kad tokia jauki kultūringa 
užuovėja Chicagoje atsiraito ir 
kad metai iš melų vis didesni 
spiečiai savos kultūros išalku
sių ir jos tiekiančių lietuvių čia 
vis daugiau įsiranda.

Praeitas sekmadienis šio mu
ziejaus antrajame aukšte — pa
vadinčiau miniatiūrinėje meno 
galerijoje — buvo tikra šventė: 
trijų žymių Chicagos lietuvių 
dailininkų veteranų kūrinių pa
roda ir menu “pamuštos”. pub
likos kiek telpa.

Šioje galerijoje liko įrodyta, 
kaip daug kas nuo patalpų pri
klauso. Dideliose salėse ir ka
tedrose žmonės pasimeta, kaž
kaip sumažėja ir vieni kitiems 
nebe vien erdvės distancijomis, 
bet ir sentimentais pasidaro to
limesni. Mažuose, jaukiuose 
kambariuose intimacija darosi 
kažkaip spontaniška ir pažin
tys mezgasi be salioninių rezer
vų. Visuose kambarėliuose švel
niai “stumdėsi” ir alkūnėmis 
brūžinosi skusti ir gauruoti se-. 
ni ir jauni vyrai ir grakščios am
žinai jaunos ponios ir mergai
tės, o ponia Radvilienė, Balze- 
kienės motinėlė, vargiai spėjo 
svečiams ir viešnioms aroma
tišką kavą dalinti.

Tai buvo dailininkų Jono Fa
bijono, Antano Skupo-Cooper 
ir Miko šileikio pirmoji paro
dos diena. Visi trys čia turi pa
rodyti kiekvienas po 10 kūrinių. 
Fabijonas skulptūros ir braižy
bos, Skupas ir Šileikis aliejinės

tapybos parinktų pavyzdžių. 
Bet pirmučiausiai šiek liek apie 
juos pačius.

John Fabion yra studijavęs 
ir pareitas rengęs ne lik Jungti
nėse Valstybėse, bet ir Europo
je. Jis yra buvęs JAV karys, 
karo korespondentas ir kauty
nių vaizdų piešėjas dailininkas; 
kaip skulptoriaus, jo darbai 
puošia daugelį viešųjų pastatų 
Washingtonc, Kalifornijoje, In
dianoje ir Marylamle.

Anthony Cooper (Skupas) 
yra labai Įiopuliarus “Čikagos 
scenų” vaizduotojas drobėje ir 
jo dailės darbai jau eilę melų 
yra išstatomi Chicagos Meno 
Instituto meno kūrinių Art 
Rentai galerijoje.

Musų mielo Miko 
bereikia pristatyti; 
nų skaitytojų savo 
rašiniais mėgiamas

M. ŠILEIKIS CHICAGOS UPĖ (aliejus)

Iš vykstančios parodos Balžeko muziejuje

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TYPIST - CLERK 
Light typing of labels, filing 
and figure work. Will teach 

enthusiastic beginner.
Call J. KOBAS, 

829-9700

ZODIAK JOB 
SECRETARY 

To Midwest Regional Mgr. of an air 
transportation co. Require excellent 

typing and shorthand skills. 
CALL FOR APPOINTMENT 

735-4270

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

kūnienės didelis aliejinis peisa- 
žas iš žavingųjų Indianos pa
ežerės kopų. Tai tik viena kopa, 
tikriau kopos kauburys su šlai
to ir ežero užnugariu, bet gero
kai įsižiūrėjus taip ir norisi su
šukti šileikiui: Mikai, “vačy- 
kis”! Čia visai tavęs verta talki
ninkė, bendradarbė, ir nuo šiol 

iipnnc * į savo kopų karalystėje tu būsi
Jų paroda tęsis iki pat balan- nc‘be vienišas karalius!

džio 10 dienos, tad dar bus ne1 Svečių tarpe tuo metu be kt. 
viena proga susitikti. |buvo: dailininkai Povilas Kau-

Neprošalį būtų priminti, kad pas, Vladas Vaitekūnas, Mika- 
parodos atidaryme apsilankė lojus Ivanauskas, Bronius Mu- 
labai daug mūsų meno “smeto- rinas, J. Tričys, Al. Marčiulio- 
nėlės”, kurie jau yra jaunajai nis, Magdalena Birutė Stankū- 
galerijai savo kūrinių paaukoję, nienė, Barbora Morkūnienė, A. 
Iš jų ypač akin krito ponios M. Petrikonis, Dr. Labukienė, A. 
Stankūnienės labai puikus, pu- Nakas, prof. Jordan, rašytojas 
siau abstraktus, iš stiklo šuke- Damauskas, lietuviško teatroj 
lių sukurtas mozaika-vitražas, o savanoris kūrėjas Stasys Pilka 
kitame kambaryje buvo pasta- ir daug kitų žymių svečių.
tylas Prūsytės didžiulis įrėmin-l Dail. B. Morkūnienė M. Šilei- 
tas moteriškas torso... “Kalnai kiui įteikė gražų chrizantemų 
ant kalnų, o ant tų kalnų kai- bukietą. J. Pr.
nai kalneliai! — norisi pradėti 
dainuoti pradėjus studijuoti —* ................
Dievo gražiausiojo kūrinio ana- 1 o CHICAGOS 1 R I 
tomiją, kaip ją interpretuoja APYLINKIŲ 
moteris dailininkė. Kitas tą die- 
na akin krites buvo dail. Mor-

šileikio ne- 
jis Naujie- 
darbais ir 
ir žinomas 

taip seniai kaip ir pačios Nau
jienos.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE" CENTER, INC.

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

pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

NAUJAS ADRESAS:
2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL 60629

telef: 778-6900; 778-6901

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

Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

JUODŽIŲ MIGRACIJA
Daugiau negu trys ketvirta

daliai iš JAV-bių pietinių val
stijų per praeitą dešimtmetį 
emigravusių į šiaurę apie pus
antro milijono negrų susikon
centravo penkiose didžiosiose 
pramonės valstijose: New 
Korke apie 400,000, Kaliforni
joje 272,000, Ulinojuj, New 
Jersey ir Michigane po 120,000. 
Pirmiausioji tos migracijos pa
seka tai nepaprastas šalpos iš
laidų padidėjimas ir biudžetų 
apsunkinimas. Gyventojų cen
zo žinovai tvirtina, kad per 
ateinantį dešimtmeti tas ant
plūdis ne tik nemažės, bet dar 
padidės. Kadangi baltieji vis 
labiau pradeda keltis Į pietus, 
tuo būdu manoma, kad juo
džių masės bus labiau išskirs
tytos. Nors pietuose jų vis dar 
.tebėra 53%, bet 1010 metais 
.ten jų buvo 73%.

Per praeitą dešimtmetį neg
rų JAV-bėse iš 18.9 milijonų 

('padaugėjo iki 22.7 milijonų ir 
•jie sudaro 11.2 nuošimtį visų 
gyventojų.

ją kreiptis kuo greičiausiai, pa 
taria Chicago Today.

Pilnos vyro teisės 
nuo 18 metų amžiaus

Illinojaus atstovų buto teisių 
komisija vienbalsiai priėmė 
bilių, kuriuo bus leista jau
niems vyrams vesti sulaukus 
18 metų amžiaus,- tuo būdu tri 
mis metais pagreitinant vedy
binį amžių. Iki šiol Ulinojuj 
buvo reikalaujama, kad vyras 
vesdamas būtų 21 metų. Da
bar vyrų ir moterų vedybinis 
amžius bus vienodas, prade
dant nuo 18 metų. Be to šiuo 
bilium bus leidžiama vvrams 
nuo 18 metų tapti testamentų 
vykdytojais ir administrato
riais ir viešais notarais.

Kai tavernoje sumuša
Illinojaus legislatures teisių 

komisijos kriminalinis skyrius 
atmetė dvejas pastangas apri
boti saliūnininkų atsakomybe 
dėl pasigėrusių pridarytų nusi
kaltimu.

Dešimtimi balsų prieš 1 at
metė atst. John Matviejevic iš 
North Chicagos bilių, kuriuo 
skundžiantis tavernas dėl girto 
asmens padaryto nuostolio tiks 
liai nurodyti, kurioj tavernoj 
tas girtuoklis pasigėrė. Dabar 
veikiančiuoju Dram Shap Ak
tu galima sklisti bet kurią arba 
visas tavernas, kuriose nuos
tolius padaręs girtuoklis gavo 
gerti.

Darbo valandos moterims
Illinojaus senatas 26 balsais 

prieš 25 atmetė pasiūlymą pa
naikinti valstijos Įstatymą, 
kurs draudžia moterims dirbti 
per dieną ilgiau kaip 8 valan
das ir daugiau kaip 18 valan
das per savaitę, o pasiūlymo 
autorius sen. Robert Mitchler, 
respublikonas iš Oswego,
kino kad tas įstatymas eina 
prie JAV Aukščiausiojo Teis
mo sprendimą, kuriuo yra pa
naikinama bet kokia lyčių dis-

• v ais-

CONSTRUCTION ENGINEER 
- DECORATORS 
CONTRACTORS

are available to 
employment.

Phone for information.

478-7771

PAINTERS 
BUILDING

These positions 
mediate

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

im-

200 AKRU, 12 mylių Į šiaurę nuo 
Little Falls, Minn. Geri trobesiai. 

PAUL HOMGREN,
R. 1, Randall, Minn. 56475 

Telef. 749-4085.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BARBER SHOP —
POOL ROOM COMBINATION I

$3.600.

1247 W. 79th STREET 
487-9662

AUTOMOBILES—TRUCKS
Automobiliai — Sunkvežimiai

63-ČIŲ METŲ BUICK
225 ELEKTRA 

durų, geram stovyje, parduo
da už geriausią pasiūlymą. 
1437 So. 49 AVE., CICERO

Tel. 652-5121

šiuo metu yra Granados mieste 
Ispanijoje. Rašo, kad sėkmin
gai slidinėja nuo aukštų kalnų, 
lankoi senoviškas pilis ir mir
ko Čikagoje atvėsusi savo kū
ną šiltame Viduržemio jūros 
vandenyje.

— A. Čepulis (LA3 — 1387) 
praneša, kad galima atnaujin
ti kompensacijos bylas dėl svei 
katos netekimo nacių Vokieti
joje. Karlsruhe teismas paskel 
bė principinį sprendimą, ku
ris leidžia ieškoti atlyginimo 
už sveikatos atėmimą karo 
metu.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, Šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovltch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

•—1 "1 —— — ■
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

GEROS DOVANOS
lies knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4-00 dabar tik  $3-00
Minkštais viršeliais tik .... —_________ ______ v___  $1.00

Dr. A< J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik $130

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čeki arba

Moterų prievartavimai
Skelbiama, kad Chicagoje 

praeitais metais buvo išprie
vartautos 1,394 moterys, ta
čiau valst. prokuratūra už tas 
piktadarystes nuo 1970 metų 
sausio iki 1971 metų sausio 
mėn. galėjo apkaltinti tik 123 
piktadarius. Tam esama daug 
priežasčių.

Ulinojuj bausmė už išprie
vartavimą yra 4 metai kalėji
mo, tačiau jei nukentėjusi ne
gali tikrai nurodyti piktadario 
tapatybės, daugumas teisėjų 
bylą išmeta laukan. “Aš ma
nau” arba “Man atrodo”, kad 
tas yra “tikrasis” toks netik
ras paliudijimas dažniausiai 
pakenkia visam skundui. Ki
tas dalykas nukentėjusioms ži
notinas, tai kad reikia į polici-

Uždaryti 4 senelių namai
Chicagos miesto sveikatos 

komisionieriaus Dr. Murray 
Brown įsakymu uždaryti dar 
3 senelių slaugymo namai ir 
120 pacientų perkelti į kitus 
namus. Visi trys namai nebuvo 
gavę leidimo veikti 1971 me
tais Tie namai yra North Sho
re Rest Haven, Ivory Nursing 
Home ir Mount Pisgah. Prieš 
keletą dienų buvo įsakyta už
daryti Park House namus ir 70 
pacientų perkelti kitur. Miesto 
inspektoriai iki praeito savait
galio spėjo patikrinti 24 na
mus.

— Vytautas Ripskis Ever
green park, Ill., siunčia lietu
višką spaudą savo sūnui Sta
siui, gyv. Vakarų Vokietijoje. 
Jis sako, kad šeštadieniais nu 
pirkus krautuvėje lietuviškus 
dienraščius ir juos pasiuntus 
oro paštu pirmadienį jau jie 
yra ten pristatomi nurodytu 
adresu. Gi Chicagos paštas 
tuos pačius dienraščius jam 
pristato dažnai viena diena, o 
kartais dviem dienom pavėluo 
tai.

Reskevičienė, Omaha, 
moko tautinių šokių 
kurią nesenai suorga-

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

SKAITYK "NAUJIENAS“ - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 
Į > ......... . g ę .»■ o

— IS penktadienio į šeštadie- 
tadienio naktį nežinomas as
muo ar asmenys lentgaliu iš
daužė O. Literskienės namo, 
esančio 63-čioj gatvėj, didelį 
langą. Savininkei 
nuostolių, nes langas 
apdraustas.

— Juodka Vytas, 
slidininkas ir i

padarė 
nebuvo

žinomas
meškeriotojas vyksta mugė.

— Viktoro Jurkšaičio, Har
per aukšt. mokyklos mokinio 
konkursiniai piešiniai buvo 
išstatyti visuomenės dėmesiui 
Ford City prekybos centre.

— Laima Antanelienė ir Gra
žina
Nebr., 
grupę,
nizavo vietos skautai. Grupė 
labai gražiai pasirodė Vasario 
16 minėjime.

— Back of the Yards organi
zacija ir jos padalinys sociali
nio klubo vardu buvo pakaltin 
ti netvarkingu pinigų panau
dojimu ir nesilaikymu nuosta
tų. Teismas nusprendė, kad 
skundai yra visiškai be pagrin
do. Organizacija veikia apy
linkėje, kurios centras yra 
Town of Lake {kolonija. Joje 
anksčiau gyveno daug lietu
vių. Organizacija kas metai 
ruošia apylinkės šventes su 
įvairių tautybių pasirodymais, 
žaidimais, įvairenybėmis ir
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PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARLATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

O AK PARK
Gunderson built 7 room, 4 Bedroom 
stucco carpeted house, enclosed front 
porch, knotty pine rec. room, base
ment, modem kitchen with dishwa

sher, modem bath.
BY OWNER, 

848-2147.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

State Faun Fire, and Casualty Company

GERAI PILDOMI
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Hsimokė

jimo sąlygos.
J.-B A C E V I č I U $

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek REpublic 7-1941

Federating Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. A L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 
PiflOe automobiliu draudimai.

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELE, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTU mūras, 2 po 6. 
Naujas šildymas gazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. S3L500.

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metų. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me
tus.

LENGVŲ S 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
oačiame Marquette Parke. Kaina 
$17.000. gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS. Marouette Parito 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

Valdis Real Estate
7031 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000.

PUIKI 4„ MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo lauku. $49,500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai, 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima £azu. alnminiiaus lan
dai. automobiliams pastatyti vipta. i 
vakarus nnn Pulaski Ave $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Deetu 
otvtu 20 metu mūras. Hexiknr kon- 
strukciia. Paiamu virš S29,000 me
tams. Tik 8185.000.

4 BUTU MŪR AS. Nauja šilima ?a- 
zu. 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam y Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
tekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

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

CHICAGO, ILL, TEL VI 7-9327

RENKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI




