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AMAS A. SOLŽENICINO ŽODIS 
PRIE POETO TVARDOVSKIO KAPO
MASKVA. — Maskvoje reziduoją užsienio korespondentai 

gavo rašytojo Solženicino atsisveikinimo kalbos, kurią jis parašė 
savo bičiulio Tvardovskio mirties proga, tekstą. Tos kalbos Sol- 
ženicinas nepasakė, tačiau išliejo raštu jausmus. Vienoje vietoje 
Solženicinas pajuokia sovietų rašytojų vadovus, kad jie savo, 
kalbose giria rašytojo, poeto Tvardovskio senus raštus, tačiau 
visai neužsimena apie jo paskutinių metų veiklą žurnale “Novy 
Mir”. Tvardovskis buvo pašalintas iš to žurnalo redaktoriaus 
pareigų už spausdinimą jame veikalų, nesiderinančių su konser
vatorių rašytojų vadovų linija.

“Idiotai! Kada jaunimo' bal
sas stipriau suskambęs, jūs ap
gailėsite, kad nebeturite savo 
tarpe kantraus kritiko, kurio pa
mokantis, švelnus balsas būda
vo visų klausomas. Jūs norėsi
te tada iškasti jį iš žemės ir su- 
grąžinti atgal, bet bus per vėlu”, 
rašo Nobelio premijos laureatas 
Solženicinas. -

“Daug būdu yra nužudyti po
etą”, kalba Solženicinas. “Prieš 
Tvardovskį buvo panaudotas — 
atėmimas iš jo mylimo vaiko, 
žurnalo, dėl kurio jis sielojosi”, 
rašo Solženicinas.

Londono “The Times”,- mirus 
poetui Tvardovskiui, parašė 
straipsnį “Ivano Denisovičiaus 
draugas”.? Straipsnyje sakoma, 
kad yra du keliai siekiant nepri
klausomos literatūros Sovietų 
Sąjungoje. Vieni rašytojai, kaip 
Sįnajevskis, Danielius,..ip, šiek 
tiek, Solženicinas, atvirai išei
na prieš valdžią, spausdina, ne
žiūrėdami režimo draudimų ir 
persekiojimų. Naudojamos slap
tos spaustuvės, skelbiamos prieš 
valdžia (jos akimis) herezijos. 
Kai kurie sako, kad toks kelias 
verčia partiją ir vyriausybę dar 
stropiau prižiūrėti Rašytojus, 
dar griežčiau tikrinti, cenzūruoti 
jų kūrinius.

Poeto Tvardovskio kelias bu
vo kitas. Jis kantriai ir užsi
spyrusiai dirbo iš vidaus, būda
mas mašinos viduje, jis stebėjo 
ir sekė ribas, iki kurių galima 
eiti, vis žvalgydamasis ir ban-i 
dydamas tempti, praplėsti. Jo 
žurnalas “Novy Mir” visada žiū
rėdavo, ką dar galima būtų ne
baustam padaryti. Tvardovskis 
visada galvojęs, kad jo didžiau
sias patarnavimas rusų litera
tūrai buvo ne jo eilės, bet jo iš
spausdinimas savo žurnale ro
mano : “Viena diena Ivano Deni
sovičiaus gyvenime”.

Grasina atimti 
biznierių turtą

RAWALPINDI. — Pakistano 
prezidentas Bhutto pagrasino 
Pakistano 'biznieriams, kad jie 
visi bus sukišti į kalėjimus, jei 
jie neparveš iš užsienio bankų 
ten sudėtų savo pinigų. Tie pi
nigai yra Pakistane uždirbti ir 
priklauso jo žmonėms. Pakista
ni reikia naujų ginklų, reikia 
lėšų krašto išvystymo progra
moms.

Vyriausybės apskaičiavimu pa
kistaniečiai laiko užsienio ban
kuose; Amerikoje, Britanijoje 
ir Šveicarijoje apie 3 milijar
dus dolerių. Bhutto sako, kad 
bus konfiskuotos milijonierių 
nuosavybės istane, jei jie ne
parves savo pinigų namo.

NEW DELHI. — Indijos 
premjerė Gandhi pareiškė, kad 
santykių atšalimą tarp Ameri
kos ir Indijos galima pataisyti 
Amerikai pripažįstant naują 
bengalų valstybę.
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WASHTNGTONAS. — Prezi
dento žmona Naujų Metų dieną 
išvyko su oficialia misija Į Af
riką. Ponia Nixoniene dalyvaus, 
kaip Amerikos atstovė, Liberi
jos prezidento William Tolbert- 
inauguracijoje.' Vėliau ji aplan
kys Ganą ir Dramblio Kaulo 
kraštą. Ponia Nixoniene kartą 
jau buvo oficialioje kelionėje Či
lėje po žemės drebėjimo 1970 
m. Tada ji 'nuvežė Čilės vyriau
sybei aukų nukentėjusiems šelp- į 
ti.

NEW BUFFALO. — Netoli 
lietuvių pamėgtos vasarojimo 
vietos — Union Pier — praėjusi 
penktadienį du Michigan© vals
tijos policininkai sustabdė už 
nežymų eismo nusikaltimą au
tomobilį, kurio vairuotojas nu
šovė abu policininkus ir nuva
žiavo. • Įvykį matęs vietinis gy
ventojas tuoj pranešė policijos 
centrui, kuris netoliese yra. Nu
sikaltėlį pradėjo vytis policijos 
mašina. Pavytas nusikaltėlis 
šoko iš mašinos ir apšaudyda- 
mas policininkus ėmė bėgti, ta
čiau policijos šūvis jį vietoje nu
dėjo. Su nusikaltėliu mašinoje 
.buvusi moteris suimta. Abu žu
vę policininkai turi šeimas po 
du vaikus, vienas Charles Stark 
iš Three Oaks buvo 32 m., kitas 
— Gary Rampy iš Michiana 
Shores — 27 m.

ČIKAGO. — Penktadienį “Chi
cago Tribune’ laiškų skyriuje uk
rainietis veikėjas Volodmyr Ma- 
yewski Įrodinėja, kad Amerika 
turėtų turėti Aukščiausiajam 
Teisme vieną etninių grupių tei
sėją. Etninės grupės sudaro 
20% visų Amerikos gvventojų 
ir reiktų pasvarstyti jų atsto
vavimą Aukščiausiajam Teisme, 
sako Mayewski.

ČIKAGA. — Miesto meras Ri- 
chard Daley su žmona išvažia
vo į Floridą žuvauti. Ten pat 
atostogauja ir V. Vokietijos 
kancleris Brandtas, kuris irgi 
mėgsta žuvauti.

Naujasis Jungtiniu Taufy sefcrttęrius 
Kurt Waldheim, 53 m. perima parei

gas ii U Thanto nuo Naujy Maly.

Prezidentui Nixonui ir jo ekonominei politikai labai palengvino pri
tarimą kongrese gauti senatorius Mike Mansfield, senato demokra
tu vadas, kuris pritarė dolerio nuvertinimui ir kainu bei algų var

žymui.

DAUG KAINAVĘS VIETNAMO KARAS
SAIGON AS. — Blogas oras neleidžia Amerikos žvalgybos 

lėktuvams su foto kameromis patikrinti praėjusios savaitės bom
bardavimų šiaurės Vietname rezultatų.' Kai kurie aviacijos vadai 
giriasi, kad priešui buvo padaryta nepaprastai -didelių nuostolių, 
tačiau atsirado lakūnų, kurie abejoja ar tie bombardavimai 
davė didesnių vaisių, nes pilotai bombas mėtė iš labai aukštai ir jų 
tikslumas -nebuvęs didelis. Maskva paskelbė, kad su šiaurės Viet
namu buvo vėl susitarta dėl - sustiprintos paramos š. Vietnam ui. 
“Tasš” sajko^'kaęL'didelėse svarbos” susitarimaV&rės daug reikš
mės š. Vietnamo gynybai.

Paskutienieji oro puolimai š. 
Vietname pagyvino prieš Vietna
mo karą nusistačiusių grupių 
veiklumą. Tas karas jau yra la- 

' bai nusibodęs visiems amerikie
čiams. Dar liepos mėnesį pa
skelbtas Kongreso Bibliotekos 
raportas apie Vietnamo karą ro
do, kad šis karas jau yra antras 
nuostolingiausių JAV karų. Pir
mas buvo II Pasaulinis karas.

Bibliotekos raporte sakoma, 
kad Indokinijos kare jau žuvo 
per 25 metus 280,000 sąjunginin- 

Į kų kareivių, čia įskaitomi ir 
■ Prancūzijos žuvusieji. Ameri- 
ikai ir Prancūzijai tas karas kai
navo 135 miliardus dolerių. Ame
rikai Vietnamo karas yra pats 
ilgiausias visoje jos istorijoje. 
Vien tik Amerikai karas kaina-, 
vo apie 120 miliardų dol., apie 
500 dol. nuo kiekvieno Amerikos 
gyventojo. Be to, Amerika iš
leido apie 4 milijardus dol. eko
nominei Indokinijos paramai.
Labai daug teks išleisti karo ve
teranų administracijai, karių 
pensijoms ir pan.
‘ Vietnamo kare jau yra daly
vavę iki 1970 metų galo 2.4 mi
lijonai vyrų. Jų pensijos su
darys ateityje nemažą naštą val
stybei.

Be tiesioginių karo nuosto
lių užmuštais ir sužeistais Kon- 
greso^*Bibliotekos raporte at
kreipiamas dėmesys į karo įta
ką Amerikos ekonomikai. Ka
da 1965 m. ekonomika žydėjo, 
fabrikai dirbo pilnu tempu, už
sienio prekybos balansas buvo 
su perteklių, šiandien ir jau ke- 
leri metai ekonomika merdi, be
darbių skaičius nemažėja, gamy
ba nukrito, o užsienio prekyboje 
Amerika turi deficitą, privertu
sį nuvertinti dolerį ir pabran
ginti užsienio prekes. Vietnamo 
karas Amerikai buvo ir dar bus 
labai nuostolingas.

BELFASTAS. — š. Airijoje 
teroristai susprogdino Ulsterio 
parlamento pirmininko namą.

Išvažiuoja daug 
Lietuvos žydų

MASKVA. — Sovietų žydai 
negali atsistebėti Kremliaus po
litikos staigiu pasikeitimu ir žy 
dams leidimų išvažiuoti išdavi
nėjimu. Per praėjusius metus 
išvažiavo į,Izraeli apie 15,000 žy
dų, du trečdaliai to skaičiaus 
kilę- iš Gruzijos, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Vakarų diplo
matai net spėlioja, kad patys 
vietiniai respublikų vadai Bal
tijos kraštuose spaudė Kremlių, 
kad leistų žydams išvažiuoti, 
aiškindami rusams, kad bus 
lengviau tvarkytis su vietinė
mis nacionalistinėmis problemo
mis, kai bus mažiau nepatenkin
tų ir nerimaujančių žydų.

Sovietų žydai neabejoja, kad 
jų išleidimas yra vakarų pašau- 
lio žydų spaudimo ir propagan
dos dėka. Kremlius susirūpi
no užsienio spaudoje žydų sklei
džiamomis žiniomis apie žydų 
persekiojimą. Prieš atvykstant 
į Paryžių, sovietų ambasadorius 
Prancūzijoje, sušaukęs vietinius 
žydų vadus, ilgai jiems įrodi
nėjo, kokia palanki žydams esan
ti Kremliaus politika.

Padidėjusi žydų emigracija iš 
Sovietų Sąjungos jau sukėlė ne
pasitenkinimą kitose tautybėse. 
Jos klausia, kodėl mums nelei
džiama išvažiuoti, o žydams — 
leidžiama. Kai kurie žydai, tu
rį svarbius darbus, juos meta, 
kad valdžia jų nesulaikytų dėl 
jų dirbamų darbų, svarbių so
vietų valstybei, žydai pasirenka 
paprastus fabriko darbus, lauk
dami emigracijos leidimo. Pa
reiškę norą išvažiuoti žydai daž
nai yra išmetami iš aukštesnių 
pareigų.

Jei Kremliaus valdžia tikrai 
atidarytų vartus visiems norin
tiems išvykti žydams, jų išva
žiuotų apie 200,000 iš 2.15 mi-

Vokiečiu trėmimas 
didesnis už bengalų

BOSTONAS. — Indijos-Pa- 
kistano konflikto metu ir prieš 
ji buyo daug rašyta apie benga
lus pabėgėlius, kurie iš Rytų 
Pakisthno bėgo į Indiją nuo pa
kistaniečių kariuomenės perse
kiojimų. Ta proga “Christian 
Science Monitor” pavadino tą 
bengalų bėgimą “didžiausiu že
mės istorijoje masiniu žmonių 
judėjimu”.

Į šį pareiškimą laišku atsilie
pė vokietis gydytojas Dieter 
Scholz, gyvenąs Amerikoje. Jis 
nurodė, kad pasibaigus Il-tram 
Pasauliniam karui Vokietija ne
teko ketvirtadalio savo žemiu. 
Nugalėtojai nutarė išvalyti iš 
rytinių Vokietijos sričių visus 
vokiečius gyventojus. To va
lymo metu apie 12 milijonų vo
kiečių turėjo kraustytis Į va
karus. Pakeliui žuvo apie 2 mi
lijonai žmonių. Rytų pabėgė
liai atvyko į visiškai sunaikintą 
Vokietiją.

Toliau autorius nurodo, kad 
anglosaksų spaudoje apie šį ne
žmonišką nusikaltimą beveik 
nieko nebuvo rašyta, nes būva 
tikima, kad visi nusikaltimai 
prieš vokiečius yra pateisinami, 
atsižvelgiant į nacių nusikalti
mus.

“Monitor” redaktorius prie
raše sutinka ^u laiško autorium, 
kad vokiečių- tremtinių bėgimas 
iš rytinių provincijų buvo-dides
nis už dabartinį bengalų bėgi
mą į Indiją.

Moterų prašymas
Moterys, kilusios iš vidurinės 

ir rytų Europos, dalyvaujančios 
jungtinėse moterų organizacijo- 
see, kreipėsi su memorandumu 
i Jungt. Tautų narius. Atkreip
tas dėmesys į tragišką pabėgė
lių šeimų likimą — daugelio šei
mų nariai liko jų kilimo kraš
tuose ir jiems neleidžiama iš
vykti į tuos kraštus, kur jų ar
timieji rado globą. Laukiama, 
kad Jungtinės Tautos “išryš
kins savo tikėjimą pagrindinė
mis žmogaus teisėmis, nurody
tomis Visuotinos Žmogaus Tei
sių Deklaracijos Chartoje”.

Prašoma vykdyti šios organi
zacijos pasiūlymus dėl šeimų ap
jungimo, nes, pagaliau, turi būti 
baigta neteisybė ir laikomasi Vi
suotinos žmogaus Teisių Dekla
racijos dėsnių.

Memorandumą pasirašė 11 
jungtinių moterų organizacijų, 
apjungiančių moteris šių kraš
tų: Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Estijos, Gudijos, 
Gruzijos, Jugoslavijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Rumu
nijos, Ukrainos ir Vengrijos. Iš 
lietuvių moterų memorandumą 
pasirašė Lietuvių Moterų Klu
bų Federacija ir Lietuvių Kata
likių Moterų organizacijų pasau
linė Sąjunga. (E)

WASHINGTONAS. — Penk
tadienį spauda ir TV paskelbė, 
kad Amerika nutarė vėl parduo
ti Izraeliui naujausių F-4, Phan
tom lėktuvų. Greit prasidės de
rybos dėl tų lėktuvų pristatymo 
tvarkos. Principinį sutikimą par
duoti lėktuvus padaręs prezi
dentas Nixonas, Washingtone 
lankantis premjerei Goldą Meir.

lijonų sovietų žydų. Daug kas 
registruojasi važiuoti į Izraelį, 
o iš ten išvyksta į Ameriką ar 
Vakarų Europą.

Garson Kanin pusantrij metu rašė sa- 
vo paskutinę knygą 'iTracy and Hep
burn", apie dviejy aktorių gyvenimą 

ir bendrą darbą.

LENKIJA PANAIKINO PRIVALOMAS 
ŪKININKU DUOKLES VALSTYBEI
VARŠUVA. — Lenkijoje nuo Naujų Metų privatūs ūkininkai 

daugiau nebeturės pristatyti valdžiai ligšiolinių duoklių. Pragma
tiškoji Giereko Vyriausybė nutarė atšaukti tas duokles, norėdama 
sustiprinti žemės ūkio gaminių produkciją. Valdžia atsimena, 
kad Gdansko, štetino ir Gdynios darbininkų streikai ir riaušės 
prasidėjo, kai Gomulkos valdžia pakėlė mėsos ir kitų maisto 
produktų kainas. Gierekas tos klaidos pakartoti nenori. Partijos 
kongrese apie žemės ūkio reformas buvo labai mažai kalbėta, 
tačiau visi lenkai supranta, kad partija padarė didelę nuolaidą 
praktiškam žemės ūkio sustiprinimui, kartu neatsisakydama vie
šai senų, gyvenimo pasmerktų, komunistinio kolektyvizmo teorijų.

Britanijos veto 
Jungtinėse Tautose

NEW YORKAS. — Ketvirta
dienį Britanija vetavo Jungtinė
se Tautose Afrikos valstybių pa
siūlymą pasmerkti paskutinį Bri
tanijos ir Rodezijos susitarimą 
dėl Rodezijos politines ateities. 
Tai buvęs jau šeštas Britanijos 
veto Jungtinių Tautų istorijoje.

JT diplomatai nurodo, kad ve
to teisė yra pagrindinė Jungti
nių Tautų silpnumo ir visų ne
gerovių priežastis. Daugiausia 
ta veto teise pasinaudojo Sovie
tų Sąjunga, sustabdydama JT 
daugumos nutarimus 108 kar
tus. Paskutinis pavyzdys buvo 
Pakistano-Indijos karas. Kitos 
valstybės veto naudojo daug 
mažiau: Prancūzija 4 kartus^ 
Amerika — 1 ir Tautinė Kinija 
— 1. • ■

Sojos pupeles 
“reikia virti”

ČIKAGA. — Illinois universi
teto mokslininkai jau 15 metų 
dirbo laboratorijose, bandydami 
surasti būdą žmonėms naudoti 
sojos pupeles, kurios yra labai 
pigios, tačiau turi daug balty
mų ir kitų žmogui naudingų 
medžiagų. Problema buvo paša
linti kartų pupelės skonį ir ne
malonų kvapą. Po 15 metų ty
rinėjimų pagaliau buvo paskelb
ta, kad “sojos pupeles reikia 30 
min. virti”.

Laikraštininkai klausinėjo 
mokslininkus, kodėl tokį papras-. 
tą metodą tiek ilgai užtruko su
rasti. Atsakymas — mokslinin
kai nežiūrėjo paprastų metodų 
ir bandė visus sunkec"’ ’">m- 
plikuotesnius būdus, ... Jr tie
sų, reikėjo tik vandens ir puo
do. Dabar sakoma, kad sojos 
pupų revoliucija pakeis visą mi
tybos procesą. Dvylikos centų 
vertės pupelių turi tiek pat bal
tymų, kiek trijų dolerių vertės 
h am bu r geriu mėsa.

Nuo šių metų sausio 1 d. len
kai ūkininkai galės gaminti, au
ginti, ką jie nori Lenkijoje yra 
8.3 milijonai privačių ūkininkų, 
vidutinis ūkis — 12 akrų. Ūki
ninkams iki šiol reikėjo auginti 
tai, ką valdžia pasakydavo ir rei
kalaudavo pristatyti dirbtino
mis kainomis į valdžios sandė
lius. Kai kurie ūkininkai augin
davo, kas jiems geriau apsimo
kėdavo, o valdžios reikalauja
mus produktus supirkdavo iš ki
tų. Privatūs ūkininkai sudaro 
85% visos Lenkijos žemės ūkio. 
Nuo šių metų pradžios ūkinin
kai galės auginti, kas jiems at
rodys pelningiausia.

Valdžia, norėdama pakelti gy
vulių ūkį, pakėlė kainas, mo
kamas už mėsą. Sumažinti ūki
ninkų mokesčiai, daugiau ma
šinų, trąšų ir statybos medžia
gų bus skiriama privatiems ūki
ninkams. , f

Lenkijoje ūkininkų vafjTnas 
į kolchozus buvo sustabdyta? 
jau 1956 metais. Valdžia pama
tė, kad maži ūkiai daugiau pa
gamina, negu dideli valstybiniai 
dvarai. Daug ūkininkų, ypač 
jaunųjų, atidavė ūkius valdžiai 
ir išėjo dirbti į miestus. Senie
ji iškeitė savo ūkius už garan
tuotą valdžios pensiją. Praėju
siais metais, kada vyriausybė 
susirūpino galvijų ūkiu, kiaulių 
auginimas padidėjo 16%. Anks
čiau valdžia už kilogramą kiau
lienos mokėdavo mažiau, negu 
šiandien. Mažiau kiaulių buvo 
ir auginama. Pakėlus mėsos kai
nas, mažažemiai ėmė auginti 
daugiau. Praėjusių metų lapkri
čio mėnesio skerdyklų statisti
ka rodo, kad buvo paskersta 50% 
daugiau kiaulių, negu per lap
kričio mėn. 1970 metais.

Lenkijos valdžia pavedė ūki
ninkams pripildyti valstybės 
aruodus ir patenkinti darbo žmo
nes, kolektyvizaciją palikdama 
tolimai ateičiai.

Siūlo mokyklose 
įvesti šokius

MASKVA, -j Buvęs Bolšoj ba
leto direktorių- Zacharov “Prav- 
doje" pasiūlė įvesti sovietų vi
durinėse mokyklose privalomą 
šokių kursą, nes sovietų jauni
mas vis daugiau užsikrečiąs su
puvusiais. nekultūringais vaka
ru pasaulio šokiais.

Ginčas dėl sovietų jaunimo 
šokių eina keliuose laikraščiuo
se. Kai kurie laiškų redakcijoms 
rašytojai gina “naujus ritmus, 
naujus judesius” moderniuose 
šokiuose, tačiau dauguma pa
sisako prieš “anarchistines im
provizacijas ir laukinius muzi
kos garsus”. .

Sovietų mokyklose jaunuoliai 
turėtų išmokti estetinių, at
spindinčiu “komunistinius įsiti
kinimus", taktiškų, mandagių, 
linksmų šokių. — sako Rolšoj 
baleto direktorius.
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Our parking problem is over.
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And so is yours.
Vieta automobiliui pastatyti mums seniai rūpėto. Tikras vargas važi* . 

nėti ir važinėti aplinkui ir žiūrinėti, kur pastatyti mašiną. Mums šis klausi* 
i * mas nei kiek nemažiau rūpesčiu kėlė, negu Jums. Todėl mums Ubai mato* 

nu pranešti apie padidinimą musu vietos automobiliams pastatyti. Naujas 
sklypas duoda mums vietos 60 masinę .,. Padvigubina jusp galimybes rasti 
tinkamą vietą mašinai pastatyti... : * ?

t , Padidintą vietą mašinoms pastatyti seka mūsp nauja kompiuterinė ats^ 
kaitomybės sistema, sutrumpinusi musę linijas prie kasos langeliu. Du nauji

x pagerinimai padeda mums geriau jums patarnauti, O vadovybė jau rūpi- 
X, naši naujais pagerinimais.

Assets over $41,000^)00.

UNION FEDERAL SAVINGS
and loan association

3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 
Phone 523-2800

lobby Hours: Mon., Tues. 9-4, Thors. 9-4, Fri. 9-6, Sat 0-12 
Walk-up Window 

Mon.-SaL 8:45-9, Sat 12 noon to 1 
Assets over $40,000,000 

Member F.SX.I.C.

ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Dovanos kūdikėliams ir 

tėvams
Pereito gruodžio 19 d. Lietu* 

vių namuose įvyko prieškalėdi
nis LB Deroito apyi. lituanisti
nės m-los mokinių pobūvis. Ta 
proga buvo paruoštas .Prano Za- 
rankos muzikinis v ei k ai i ūkas 
vaikams, pavadintas “Dovana 
Kūdikėliui”. Pagrindinius vaid; 
menis turėjo: L. šveraitė-Mari- 
jos; A. Butkūnas — Juozapo; 
K. Nemanis ir E. Lelis — skai-’ 
tytojų; T. Zarankaitė — Ange
lo; L. Erlingis, V. Kvietys, A. 
Rugienius ir V. Zubrickas — 
piemenų; St. Erlingis, V. Kas
putis ir K. Savickas — trijų ka
ralių; D. Jurgutis — Vytuko; 
D. Ąlkevičiūtė — Rūtelės; A. 
Šepetytė ir P. Abariūtė — mer
gaičių; L. Matvekas, P. Jankus 
ir D. Skiotys — berniukų; ir apie
pusšimtis vyresnių skyrių moks
leivių — choristų bei 11 mergai
čių — angelų choras. Pianinu 
akomponavo V. ir R. Neveraus- 
kai; dekoracijos — M. Abariaus 
ir B. Tatarūno; šviesos — E. Va
siliausko; grimas — St. Smalins- 
kienės; rūbai — visų aktorių ma-
myčių. Po vaidinimo buvo tė
vams kavutė, kurios metu žmo
nės pirkosi pačių atneštus ir pa
aukotus tortus, kad taip mo
kyklos naudai padarius kiek pel
no. Vėliau buvo šokami rate
liai apie eglutę, mokytojoms va
dovaujant, o pats paskutinis da
lykas — Kalėdų senio su dova
nų maišu atėjimas ir dovanų 
išdalijimas. Pobūvį keletu žo
džių atidarė m-los vedėjas Kos
tas Jurgutis, o visiems prisidė- 
jusiems viešai padėkojo tėvų 
k-to pirm. Kazys Gogelis. Tiek 
sausos informacijos.

Dar minutei verta grįžti prie 
to muzikinio yeikaliuko. šį kar
tą jis buvo labai trumpas, net 
viso pusvalandžio neužsitęsė. 
Dauguma įvardytų aktorių ne
buvo aktoriai, kurie šneka, o tik 
statistai, sudąrą. gyvąjį paveiks
lą — Betliejui siibibliniaįs žmo
nėmis. Tik 3ra£-lęuriė aktoriai 
turėjo šnekamas roles ir ėjo me
diumų tarp choro ir to Betlie- 
jaus gyvojo paveikslo pareigas. 
Iš tokių svarbiausią rolę atliko 
Taura Zarankaitė ir atliko pasi
gėrėtinai gražiai. Išskirtinai ge
rai suvaidino Darius Jurgutis ir 
Dainius Skiotys. Paskutinysis, 
bene septynerių metų vyras, iš
dainavo vienos dainos solo par
tiją. Ir taip puikiai, kad publi
ka pratrūko spontaniškai plo
ti jam, kai jis baigė. /Ypatingą 
gi rolę sulošė didelis mokyklos 
choras, P. Zarankos diriguoja
mas. Pradžioje kiek nedrąsiai, 
po dviejų trijų dainų apšilęs, 
išdainavo — išgiedojo apie tuzi
ną dainų bei giesmių, viena už 
kitą gražesnių, spalvingesnių, 
sodresnių.

Ar šis pobūvis tikrai buvo do
vana kūdikėliui iš didžiosios rai
dės, ne man čia spręsti. Bet kad 
rengėjai suteikė nemažą dovaną 
mokyklų dar nelankantiems vai
kučiams, o ypatingai mums, tė
vams, tai nė kiek neabejoju. Kai 
matai pilną sceną (penkiasde
šimtųjų gale ir šešiasdešimtųjų

, PER ANNUAW 
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dažnai du kartu pagaHofl Ją 
nors aštresnio rašyti bepradeda
mas.

pradžioje Amerikoje gimusių 
lietuviuku, tai tikrai šilta ban
ga krūtinę užpila.

Laikraštininku viešnagė 
Seleniuose t

Vladas Selenis, naujasis LŽS 
Detroito skyriaus pirmininkas, 
antrai Kalėdų dienai plunksnos 
bičiulius kviesdamas, minėjo lyg 
ir skyriaus susirinkimą. Na, rim
tai niekas nė netikėjo, nes jau 
kviečiant priminimas, kad atsi
veskite žmonas, žadėjo ne sausą 
darbotvarkę, o ką nors daug gra
žesnio.

Jei susirinkiminės programos 
dalimi ką galėjome vadinti, tai 
tik pusės minutės Stasio Gar- 
liausko, buvusio pirmininko, pa
reigų perdavimo V. Seleniui ce-
remonijėlę. Čia Jkeli vieno žo
džiai, keli kito, narių sąrašas iš 
vienų rankų į kitas, rankų pasi- 
spaudimas, publikoš paplojimas 
ir baigta.

Įdomių biografinių ir anekdo
tinių velionio Valentino Gustai
nio gyvenimo nuotrupų pabėrė 
du prelegentai. Vienas jau ir 
spaudoje prieš pobūvį skelbtas,
tai Vytautas Alantas, o kitas 
nei skelbtas, nes nei sapnuotas 
— Vincas Rastenis. Būta, mat, 
Detroito apylinkėje, svečiuose, 
kaip kartas iš Naujienų patirta 
apie tą pobūvį, ir atsirasta pas 
Selenius. Prie V. Alanto 20 mi
nučių pasakojimo apie buvusį 
Lietuvos Aido vyr. redaktorių, 
kitas 20 minučių V.'Rastenis pri
dėjo. Atvirai kalbant, jei kurio 
vieno, tai nebūtų mums buvę 
gana, bet kai abu, velionį gerai 
pažinę, kiekvienas savo atmi
nimais paryškino, tai vaizdą su
sidarėme gan aiškų. Manau, kad 
pačiam velioniui būtų šitaip ir
gi patikę.

Paskui ponia Bronė Selenienė 
visus vaišino. Ne kokiais ten 
“pynacais”, ar kokiais pyragė
liais su kava, nuo kurių širdis 
apšleikšta ir vis tiek alkanas 
išeini, bet didžiausiais, kelių 
aukštų pietumis, pradedant de
likatesais — apetaizeriais, bai
giant karštų valgių patiekalais 
ir kava, šitaip kelias ilgas va
landas besivaišinant, o kartu ir 
visokius butelius betuštinant, 
atsirado kalbų kalbelių, diskusi
jų visokių, kad net lubos kilno
josi. Gerai, kad mūsų meilios, 
švelnios ponios aštrius simpo
ziumo kampus vis apdailindavo. 
' Ai, kuo ne praleidau. Juk buvo 
kalbėta ir apie spaudos balių Či
kagoje, rengiamą naujosios LŽS 
c. v-bos pastangomis bene va
sario 5 d. Kiek mūsiškiu tenai 
•važiuosime, tuo tarpu dar ne
žinau. Bet argi čia nebuvo spau
dos balius, ar, mažiausiai, spau
dos baliaus repeticija? Tiesa, 
spaudos baliuose šokama, o mes 
nešokom. Bet visa kita, man
ding, buvo čia net šauniau, negu 
tikrame spaudos baliuje.

Korespondenciją jau rimtai 
užbaigdamas viliuosi, jog 1972- 
siais Detroito spaudos žmonės 
dažniau rinksis į savo pobūvius, 
kad ir ne tokius šaunius, kaip 
čia aprašytas, bet į lygiai šiltus, 
intymius. Kai atvirai gyvu žo
džiu tarpusavy išsiaiškini, tai

Šauliai pristato dvi knygas
Ateinantį sekmadienį, sausio 

9 d. Lietuvių namuose yra ren
giamos dviejų naujų knygų pri
statymo išklimės. Viena jų — 
Marijos černeckytės-Sims skam
bus eilėraščių rinkinys Ant 
kryžkelių senų”. Šią knygą ap
tars Vytautas Alantas. Ant
roji — Anatolijaus Kairio roma
nas “Ištikimoji žolė”. Apie ją 
kalbės Lilija Gražulienė. Danu
tė Petronienė padainuos keletą 
dainų, sukurtų S. Sližio ir B, 
Budriūno, panaudojant libretams 
M. Sims eilėraščius. Vytautas 
Ogilvis, Giedrė Sirutytė ir Re
gina Juškaitė deklamuos — skai
tys pristatomų knygų ištrau
kas. šį pobūvį rengia Stasio 
Butkaus šaulių kuopos kultūri
nė sekcija. Dalyvaus abu auto
riai. Abi aptariamas knygas bus 
galima pobūvio metu įsigyti ir 
gauti autorių autografus.

Pradžia 12:30 vai. Publika 
prašoma nevėluoti. Po visos 
programos bus kavutė.

Studentai kviečia 
visuomenę

Kada paskutinį kartą Detroito 
lietuviai studentai rengė pobū
vį, į kurį kvietė ir suaugusią, su
brendusią, senstelėjusią publi
ką? Aš tokio atsitikimo jau ne- 
bepamenu, bet jeigu ir buvo, 
tai, tikriausiai, labai seniai. Iš
vis, veiklaus lietuvių -studentų 
skyriaus Detroitas neturėjo gal 
15, gal ir daugiau metų. O da
bai- turi. Dabar, Kudirkos trage
dijos šešėlyje, mūsų studenti
jos sąmoningumas visur pakilo, 
o detroitiškiai studentai yra 
vieni iš pačių aktyviausių.

Kam ta įžanga ? Tuoj prie rei
kalo. Kitą šeštadienį sausio 15 
d. Lietuvių namuose LSS Det
roito skyrius rengia koncertą — 
šokius — vaišes. Meninę — kon
certinę dalį atliks ne kokie žino
mi profesionalai, bet irgi stu-. 
dentai iš kitų miestų. Iš Čikagos 
yra \ pakviesti Laima bei Arū
nas L’nderiai. Abu, sesuo ir bro
lis, panaudodami lietuvių poetų 
eilėraščius, rašo — kuria dainų 
melodijas ir patys dainuoja. 
Jaunimo tarpe jų švelnios melo
dijos turi didelį pasisekimą. Ma
noma, kad nemažiau patiks ir 
vyresniesiems. Iš Toronto at
važiuos konservatorijos studen
tas — vokalistas Jonas Vaške
vičius, pernai kurį laiką daina
vęs su viena Kanados opereti
ne kompanija. Jam akomponuos 
jau mums pažįstamas, irgi stu
dentas, Jonas Govėdas, perei
tais metais du kartu Detroite ir 
Dainavoje akomponavęs Vaclo
vui Verikaičiui. Girdėję (stu
dentai) man pasakojo, jog Jono 
Vaškevičiaus balsas yra nepa
prastai stiprus ir imponuojąs. 
Šokiams groti pakviestas Vytau
to Petrausko Atžalynas, apie 
kurį nė kalbėti nebereikia.

šokių metu bus duodami už
kandžiai, už kuriuos atskirai 

nieko mokėti nereikės. Užtat bi
lietų kainos yra po 5 dol. šiaip 
publikai, po 4 dol. neorganizuo
tiems studentams ir po 2 dol.

(Nukelta j .T psl.)

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)
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KUR SENŲJŲ LIETUVIŲ GYVENTA .
XVII 

(Tęsinys)

Lietuviu Tautinė Kataliku Bažnyčia
Aleksas Ambrose savo Chica- 

gos Lietuvių Istorijoje skyriu
je“ “Tautinės Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios” psl. 136 apie Skran- 
tono lietuvių 7 metų kovos su 
vyskupu .finalą rašė:

“Paskelbus interdiktą, vėl pa
rapijiečiai kreipėsi i teismą. 
Teismas išaiškino, kad žmonės 
ne dėl tikėjimo su vyskupu by 
linėjasi, o tik dėl nuosavybės 
teisių.

1910 m. Aukštesnysis teismas 
nusprendė, kad šv. Juozapo baž
nyčia pripažistama komiteto 
nuosavybe. Tuomet komitetas 
pasikvietė klebonu kun: S. Mic
kevičių, kuris leido vyskupui Fr. 
Hodur bažnyčią pašventyti 1912.

» Skrantono Lietuviu Tautinės kataliku parapijos Die
vo Apveizdos bažnyčia su tokiu įrašu: "Užbaigta 
1930 Liet. T. Katalikiška Bažnyčia po vardu Apveiz

dos Dievo. 1915".

As a reminder to save...

FREE 8-pg. Sit’n Sip 
ceramic cup 8c saucer set
This wonderful gift is free to you when you open a savings account for 
$500 or more or add $500 or more to your present account. Offer ex
pires January 15th and gifts are not mailable.

*A recent Federal ruFins requires this statement to be made:
•'One year must elapse between gifts to an individual account bolder.*

% 2 YEAR
I / CERTIFICATES 

MINIMUM $5,000

IZ.%. 1 ™R
' CERTIFICATES

MINIMUM $1,000

DIVIDENDS MAILED MONTHLY 
ON CERTIFICATES OF DEPOSIT!

YOU ARE IN BETTER HANDS WITH US

amt 1447 So. 49th Court • Cicero 60650

th ony Telephone 656-6330 & 242-4395

avmgs Joseph F. Gribauskas, Executive-Secretary 

OPEN MON. 9-8, TUES., THURS., FRI. 9-5; SAT. 9-1; CLOSED WED.

MEMBER OF F.S.L.I.C., WASHINGTON, D.C.

2.25. (Matomai, vyskupo Ho- 
bano* interdiktu ši bažnyčia ^bu
vo “nušventinta”. jpr). Apskri
ties tėismas 1914 metais bažny
čią vėl atidavė vyskupui. Tada 
parapijiečių dalis paliko Romos 
bažnyčią ir suorganizavo tautiš
ką parapiją, nes bylinėjimams 
buvo daug pinigų'sudėję, ir dar 
daugiau reikėję dėti, kad bylą 
perkeltų j Aukščiausią teismą”.

Liet. Enciklopedijoje apie 
Skrantono lietuvių tautinę baž
nyčią įdėta 10 eilučių, būtent > 
“1914 buvo įsteigta lietuvių tau
tinė bžn., kurioje pamaldos at
liekamos lietuvių k. Tautinės 
bažnyčios steigėjas ir pirmas 
klebonas buvo kun. St. Mickevi-

Atsisveikinant su svetinga kleboniją ir nepamirš
tamu Wyoming Slėniu., Naujienų red. J. Pronskus 
su Skrantono Lietuviu Tautinės Kataliku Bažnyčios 

klebonu kun. Mykolu Valadka.

čius; 1962 Tautinei bžn.
vauja kun. M. Valadka. Prie šios 
parapijos veikia mokykla ir šios 
organizacijos: Jaunų vyrų drau
gystė, Adoracijos šv. Sakramen
to draugystė, Jaunų moterų 
draugystė, Merginų draugystė, 
Berniukų (mokyklinis) klubas 
ir Birutės choras”. Čia išvar
dintų draugijų sąrašas reikalin
gas papildyti Vytauto draugija, 
Birutės ir Cecilijos draugijomis 
ir Ąžuolo Lapo draugystė. Doku
mentuose pasakyta, kad Skran
dom) lietuvių Dievo Apveizdos 
Tautinę Bažnyčią vyskupas Ho-

vado- į dur pašventino 1912 m. vasario 
12 d. Kunigai iš eilės buvo Sta
sys A. Mickevičius, Petronis. 
Jasinskas, Tauta, Jonas Grytė- 
nas, Sinkevičiuįs, Aleknavičius. 
Žukauskas ir nuo 1929 metų iki 
dabar kun. Mykolas Valadka. 
Parapija turi apie 250 šeimų 
su apie 1,000 narių parapijom], 
turi savo solidžią mūrinę baž
nyčią su sale apačioje parengi
mams ir susirinkimams, klebo
niją ir netoli užmiestyje turi są
vo kapines ir sodą piknikams. 
Parapijos turtas seniau vertin
tas į $200,000, bet šiuo metu 

. būtų daug daugiau vertas.
Knygoje “Lietuvių Katalikų 

Tautinė Bažnyčia. Scrantono 
Parapija 1913—1949. Scranton, 
Pa.”, apie tos bažnyčios pradžią 
be kt. rašoma:

“Pirmame skyriuje mūsų baž
nyčios veiklos aprašymo palie
tėme kovą milžino su paprastu 
maineriu darbininku, už jo tei
sių apgynimą. Mes žinome,, kad 
tas milžinas turėjo užpakalyje 

; savęs kardinolus, vyskupus,- ku
nigus, vienuolius, klebonus, mi
sionierius, didžiausius pastatus, 
mokyklas, katedras ir svetimas 
bažnyčias, kurie visi jį rėmė. 
Antroje gi pusėje buvo bemoks
lis mainieris darbininkas, su ma
žu uždarbiu žmogus, kurio nie
kas nerėmė be jo paties.

Nuvargintas teismuose to mil
žino, kuris nors ir atėmė nuo 
žmonių nuosavybę, bet jų nenu
galėjo, lietuviai nutarė organi
zuoti savo parapiją ir pasista
tyti savo bažnyčią. Jie pradėjo 
iš nieko. Neturėdami nieko, nu
varginti ir nubiedninti jie pra
deda darbą pagal savo geriau
sias išgales. Organizuojasi, ren
ka komitetus, daro rinkliavas ir 
1914 metais nusiperka nuosavy
bę rugsėjo 26 dieną, šiaurinėje i 
Scrantu miesto dalyje. Nepajėg
dami pilnai užmokėti, jie išduo
da morgičių $7,000 sumoje Sta
siui Kurauskui. Vėliau, po 4 
metų, jo paskolą perima Antanas 
Stanynas. Jie perka nuosavybę 
jau ne vyskupo, bet trustee var
du. Trusčiaiš-patikėtiniais jiems 
buvo; Jonas Aponas ir Jokūbas 
Bokunas. Tuo metu, 1941 me
tais, nusiperka sau atskiras ka
pines dėl tos šeimos, kuri su jais 
vargo, gyveno, dirbo. Ir kad jie 
būtų vienoje vietoje mirusiųjų 
šeimoj kaip bendradarbiai ir 
vienos idėjos draugai”. *

Toliau surašyti 53 pirmųjų 
Lietuvių Katalikų Tautinės Baž
nyčios Scrantone pionierių var
dai ir pavardės.

Knygos skyriuje “The Eleven 
Great Principles of the Lithua
nian National Catholic Church 
punktas vienuoliktas pasakyta: 
11. The People Own All Church 
Property.

The owners and controllers of 
National Catholic Church pro
perty are the Lithuanian people 
who build, maintain and believe 
in that Church. Bishop and 
priests are its guardians with 
the consent of the people”.

Tautinei Katalikų Bažnyčiai 
priežastį ir pradžią davė Vati
kano konsiliumas (visuotinis

[ Romos Kataliku Bažnyčios susi
rinkimas) 187(1 metais paskelb- 

■ damas popiežiaus ‘ neklaidingu
mo” dogmą. Kadangi dalis ka- 

; tulikų teologų ir pasauliečių su 
tokia dogma nesutiko, jie 1871 
metais Miunchene sušauktame 

i kongrese pradijo nuo Romos ne
priklausomą katalikų bažnyčią.

Senosios kartos lietuviai atei
viai jau nuo seniai bandė apsei- 
ti be italų ir airių, tai yra be Ro
mos popiežių ir jų skiriamų vys
kupų. Pirmoji lietuvių tautinė 
katalikų bažnyčia buvusi įsteig
ia 1902 metais Waterbury, o 

1903 m. net dviejose vietose — 
: Baltimorėje, Md., ir DuBois. Fa., 
o 1913 m-. Chicagoje.

i j y
Veikliausias tautinių parapi- 
steigėjas buvo kun. S. Mic-

Vyskupo Jono Ritėno kapas Skrantono Lietuviu Tau
tinės Kataliku Bažnyčios parapijos kapinėse.

kevičius, kurs pats vienas buvo 
tokias parapijas įsteigęs Worces- 
teryje, Providence, Pittsburge, 
Wilkes Barre, Lawi'ence ir 
Scrantone. Be to lietuviškos tau
tinės parapijos buvo Philadel- 
phijoje, Pa., ir Westwilleje, Ill. 
Viso būta astuonių nepriklauso
mų parapijų, šiandien bėra dvi
— Skrantone ir Lawrence, Mass.
Sako, žmonės mielai norėtų tu
rėti savus dievnamius ir savo 
aukomis pasistatytas bei išmo
kėtas parapijų nuosavybes ap
saugoti nuo atėmimo, bet kad, 
sako, kunigų nėra. Visos nebe
egzistuojančios parapijos buvę 
likviduotos tik dėl kunigų trū
kumo. f. x
- Tai nekokia atestacija lietu
vių kunigų profesijai. Tai luo
mas, kurs niekaip negali atsi
palaiduoti nuo bambos žarnelės 
(umbilical cord) ir kaip gi ga
lės, kad per ją už ištikimybę 
Romai galima tikėtis pakėlimų, 
paaukštinimų, titulų ir garan
tuoto gyvenimo. Senųjų ateivių 
gadynėje jie dėjo pastangas lie
tuvius išlaikyti “unijoje su ben- 
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!dro tikėjimo broliais” lenkais; 
naująją ateivių gentkartę jie 
daugumoje stengiasi lietuvius 
ko greičiau matyti suanglintus 
tautybių virinimo katile. Seniau 
nors ryžosi, priešinosi, jautė 
daugiau tautinės savigarbos, 
šiandien tik pavėjui linksta ir 
pažemiu šliaužia. Kokia Chica
goje buvo proga parodyti tauti
nę savigarbą, kai arkidiocezijos 
monsinjorai su savo duobka
siais pasikėsino išniekinti lietu
vių amžinojo atilsio vietą — šv. 
Kazimiero kapines ir nekreipė 
dėmesio i lietuvių masinius pro
testus, piketus ir demonstraci
jas. Nė vienas kunigas pusės 
burnos neatvėrė, o kai kurie “už
gardaus valgio šaukštą" išnie- 
kintojams talkininkavo!...

ST A SUSIVIENIJIMAS
j Za LIETUVIŲ

-A—AMERIKOJE
SLA — jau SO mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS, dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės aodrauda ir ligoje pašalpa, kiiri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. •

♦ /

I SLA — Jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kauitala. 
tad io aodrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 
iki $10.000.00

į SLA — jaunimui duoda gera Taupomai* Apdraudė • Endowment In- 
t surapce, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi

joms ir gyvenimo pradžiai. ~ .
| SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laiai pigia TERM apdraudę 

’ -ąuž $1.000.00 apdraudos tik, $3.00 mokesčio metams.
] SLA — AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 

' nims. rekomenduojama lietuvišky KLUBU - ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00

i į metus.
SLA — kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės j kuopu 

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Teko būti Scrantono lietuvių 
katalikų tautinės bažnyčios sek
madienio pamaldose, kurios sa
vo jubiliejine proga buvo labai 
iškilmingos, visiškai kaip bū
davo Lietuvoje per “didžiuosius 
atlaidus”: su choru, adoracija, 
skambalais ir Smilkalais, su še
šiais mišioms patarnaujančiais 
“klapčiukais” ir viskas grynai 
lietuviškai be jokio lotyniško ar 
angliško priemaišai©. Be to mi
šias atnaušaujantis kunigas Va
ladka ir už tėvynę Lietuvą pa
simeldė.

Amerikos lietuvių tautinė 
bažnyčia savo laiku turėjo ir sa
vo spaudą. Pav. kun. Mickevi
čius'1917 metais Lawrence lei
do “Atgimimą”, kun. Grytėnas 
Scrantone leido “Tautos Sargą”, 
o kun. Valadka 1931 m. Scranto
ne leido '"Tautos Balsą”, kurį 
1933 m. atnaujino Lawrence, 
šiuo metu kun. Valadka, kelių 
knygų autorius, kaupia medžia
gą nepriklausomos tautinės lie
tuvių bažnyčios istorijai. J. Pr-

t (Pabaiga)
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Ką Zenkevičius galėjo pasakyti?
Vytautas Zenkevičius buvo Sovietų Sąjungos atsto

vas gruodžio mėnesį vykusioje Jungtinių Tautų sesijoje. 
Jam teko sovietų valdžios vardu kalbėti Jungtinių Tautų 
kultūrinėje ir ekonominėje komisijoje. Jungtinių Ame
rikos Valstybių atstovas Edvardas Derwinskis tarptau
tiniame forume iškėlė naujo kolonializmo problemą. An
trojo Pasaulinio Karo metu ir tuojau po karo visa eilė 
kolonijų gavo nepriklausomybę ir vykusiai tvarko savo 
reikalus. Tuo tarpu Rytų Europoje eilė tautų pateko so
vietų imperializmo kontrolėn ir tapo naujomis rusų ko
lonijomis. Kongreso atstovas Derwinskis klausė, kada 
bus padarytas galas sovietų kolonializmui?

Zenkevičiui buvo uždėta sunki ir nemaloni pareiga. 
Šviesesnį protą ir pilietinę drąsą turintis žmogus būtų i 
galėjęs panaudoti tarptautinį forumą teisybei išdėstyti 
ir naujoms mintinis iškelti, bet Zenkevičius to nepadarė. 
Jis. labai nuobodžiai kartojo Stalino laikais paskelbtą 
melą, apie Lietuvoje vykusius “rinkimus” į “liaudies 
seimą” ir to “seimo” nutarimą vykti į Maskvą ir prašyti 
Staliną, kad “nepriklausomai gyventi nemokėjusi” maža 
lietuvių tauta būtų priimta į Sovietų Sąjungą. Naujienos 
rašė apie nevykusią Zenkevičiaus intervenciją Jungtinė
se Tautose ir pažymėjo, kad angliški laikraščiai nenorė
jo kartoti sovietų propagandistų išgalvotų ir skelbtų me
lų apie pavergtas Baltijos tautas.

Zenkevičius* prieš išvykdamas į Maskvą, porai die
nų buvo užsukęs į Chicagą, Mildoje paskubomis pasima
tė su įtakingesniais vilniečiais, suteikė jiems stiprybės 
toliau leisti sovietinį propagandos lapą ir išvažiavo. New 
Yorke jis pirma pasimatė su “bimbininkais”, o vėliau 
būtinai norėjo susitikti su “platesnius akiračius” turin-

tojas. Jiems taip pat aišku, kad jis turėjo ginti oficialią 
Maskvos poziciją, o vėliau grįžti į Maskvą. Vladimirov- 
cams atrodė, kitaip ir negalėjęs pasielgti. Mes taip ne
galvojame. Mums atrodo, kad ne tiktai Vytautas Zenke
vičius, bet ir kiti iš Lietuvos kilusieji ir po Ameriką besisu- 
kinėjantieji Sovietų Sąjungos tarnautojai turėtų ką pa
sakyti.

Vietoje sovietų propagandistų paruošto labai lėks- 
taus melo, Zenkevičius būtų galėjęs panaudoti tarptauti
nį forumą teisybei pasakyti. Zenkevičiui nederėjo kal
tinti kongreso atstovo Derwinskio, bet papildyti jo pas
kelbtas žinias apie naują rusišką kolonializmą. Esame tik
ri, kad Zenkevičius yra daug geriau informuotas apie 
“liaudies seimo” “rinkimus” ir delegacijos į Maskvą “su
darymą”, negu Derwinskis. Zenkevičiui turi būti žino
mi visi tos “delegacijos” pradininkai ir organizatoriai. 
Jam žinomas kiekvienas Dekanozovo pasikalbėjimas ne 
tiktai su Venclova, šumausku, Salomėja Nerimi ir kitais, 
bet jis turi žinoti nelemto. Dekanozovo likimo priežastis. 
Zenkevičius yra geriau informuotas negu Antanas Venc
lova apie Neries prievartavimą pačioje Maskvoje ir kitose 
Sovietų Sąjungos vietose.

Zenkevičius, Jungtinėms Tautoms .pasisakęs, kad jis 
yra “tarybinės” Lietuvos užsienio ministerijos valdytojas, 
būtų galėjęs iškelti kitus Sovietų Sąjungos prievartos 
veiksmus prieš pavergtą lietuvių tautą ir prieš Lietuvos 
ūkininkų pasibaisėtiną išnaudojimą. . Jis būtų galėjęs iš
kelti kietą nugarkaulį turėjusių mūsų tautos poetų ir ra
šytojų pasibaisėtiną likimą; jis būtų galėjęs paskelbti 
statistikos duomenis apie išvežamus iš Lietuvos javus, 
riebalus, pieną ir pašarus; jis būtų galėjęs iškelti faktus, 
kaip be atodairos rusai žudo pačius komunistus, kurie 
suabejoja iš Maskvos ateinančiomis instrukcijomis “socia
lizmui statyti”; jis būtų galėjęs paskelbti skaitmenis apie

čiais žmonėmis ir pasikalbėti apie nuotaikas Jungtinėse i įvairius lietuvių darbininkų ir buvusių valstiečių “lenk- 
Tautose ir rusų pavergtoje Lietuvoje. New Yorke yra tyniavimus” ir apie teikiamus jiems atlyginimus ne duo- 
negausi vladimirovcų grupė, kuri panaudoja kiekvieną ne bei apavu, bet “Lenino vėliavomis”.
progą “kontaktams palaikyti”. Pasikalbėjimų pradžioje) Baigęs savo kalbą, Zenkevičius būtų galėjęs prieiti 
tuojau buvo užkabintos Naujienos keliais atvejais pasi-'prie kongreso atstovo Edvardo Derwinskio, paspausti jam 
sakiusios dėl Zenkevičiaus kalbos. Aiškus daiktas, kad ranką ir padėkoti už rusų vergijon patekusių tautų liki-
jas buvo skaitęs ir pats Zenkevičius. Vladimirovcai ste- mo, problemos iškėlimą. Lietuvių tautai Zenkevičius būtų 
bejosi lėkšta jo kalba.

— Ką aš galėjau pasakyti? — klausimu atsakė jiems'dėjęs laisvajam pasauliui priversti rusus trauktis iš nau- 
Zenkevičius. į jai įgytų savo kolonijų. Lietuviai užmirštų iki šio meto

Vladimirovcai žinojo, kad Zenkevičius buvo “tarybi- rusams teiktas Zenkevičiaus paslaugas ir priimtų jį į ko- 
nės” Lietuvos užsienio ministrės Piliušenkienės pavaduo- votojų už Lietuvos laisvę eiles.

pądaręs didelį pasitamavimą. Šitas jo žingsnis būtų pa-
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ALGIRDAS GUSTAITIS

Reikia siekti tautinio lietuvių meno
Ypač užsieniuose atsirūrę lie

tuviai menininkai pradeda nu
tolti nuo savosios tautos meni
nių gelmių, vis daugiau ir dau
giau gamina paveikslus, skulp
tūras be jokio lietuviško jaus
mo, tarsi didžiuotųsi lietuvišku
mo praradimu ir vėpliai džiaug
tųsi pasigautu svetimųjų palie
tu svetimumu.

Tuo jie neįrodo savo meninio 
žinojimo. Priešingai, virvute 
prisilaikydami svetimųjų iškrei
voto takelio, jie tik parodo visiš
ką pasimetimą, o dar blogiau, 
kratymąsi lietuvišku menu, ko
kio jie net stengiasi nežinoti.

Galimas dalykas^ jie jau ne

bėra lietuviai savo jausmų gilu
moje, tiktai, kaip blykčiojančios 
lemputės, dar kalba lietuvių kal
ba. Betgi kalbos mokėjimas ne
prideda tautybės, nes ne vienas, 
mokėdamas skirtingą kalbą, ne
pameta savo tautybės, jei... jis 
ar jinai yra tautiniai (lietuviš
kai) stiprus,-ri.

Beveik visiems užsienio lietu
vių dailininkams tuo reikalu ty
lint, galima pasinaudoti okupuo
tos Lietuvos meno kritikės dr. 
Ingridos Korsakaitės straipsniu 
“XX amžiaus grafikos tradici
ja”, paskelbtu Lenkijos lietu
vių pradėtame leisti žurnale 
“Varsnos” nr.' 1-2, 1971 m. XI-

XII mėn. Ii tenai, be kitko, ra
šo:

“Didėja pasaulinės modernio
sios dailės įtaka, visų pirma la
bai plečianti plastikinės išraiš
kos priemonių, technikų arsena
lą. Bendrosios moderniojo me
no tendencijos veikė ir tebevei
kia patį dailininkų požiūrį į liau
dies meną, jų santykį su tais ar 
kitais liaudies meno ypatumais. 
Gimsta novatoriai, šiuolaikiški ir 
nacionalinio savitumo kupini 
darbai. Tuo tarpu savaip ne
transformuotas modernizmo se
kimas niveliuoja nacionalines 
tradicijas. Kyla kosmopolitizmo 
pavojus, — kosmopolitizmo, ku
rio negyvu ženklu pažymėta dau
gelio dabartinių užsienio grafi
kų kūryba.

Lietuvių tarybinės grafikos 
pasisekimą tarptautinėje areno
je pirmiausia ir nulėmė jos ryš
kus nacionalinis savitumas. To
dėl, turbūt, neverta baimintis, 
kad liaudies meno tradicijos ga
li nuvesti mūsų grafiką į provin-- 
cijalizmą, į per didelį uždarumą, 
atsilikimą nuo pasaulinio lygio”.

Nors čia autorė kalba tik apie 
grafiką,z bet panašiai taikytina 
ir kitoms meno šakoms.

Aną kartą buvau pasipiktinęs

Lietuvis miesto valdžioje
CLEVELAND, Ohio. — Iš

rinkus nuoširdų įvairių tautybių 
bičiulį Ralph’ą Perk’ą Clevelan- 
do miesto galvos vieton, pirmiau
sia pradėta stiprinti vyriausioji 
miesto savivaldybės įstaiga. Vie
nai iš svarbiųjų sričių — vie
šųjų nuosavybių — vadovauti 
pakviestas atsakingoms direk
toriaus pareigoms jau plačiai 
mūsų tarpe žinomas veikėjas in
žinierius Raimundas Kudukis.

Iškilmingoji priesaika atlikta 
gruodžio 23 d. vienoje iš mies
to valdybos svetainių, kuri pasi
rodė net permaža, dideliam įvai
rių tautybių atstovų kiekiui su
sirinkus. Dalyvių tarpe aiškiai 
vyravo bedžiūgaują lietuviai.

R. Perk'kalbėjo kukliai, teik
damas apsčių žinią'iš inž. R. Ku- 
dukio gyvenimo, mokslo ir dar
bų, pabrėždamas žymius nuopel
nus. Perduodamas gi departa
mentas esąs vienas iš pagrin
dinių, turįs apytikriai 2,000 tar
nautojų ir. per 55 milijonus do
lerių metinei apyvartai, apimąs 
miestą ir 31 priemiestį vandens 
bei perkasų srityse.

Įspūdingai atlikus priesaiką, 
R. Perk pasveikino naują di
rektorių, jo žmoną ir artimuo
sius gimines visai jaukiai ir bro
liškai. Pabrėžtina maloni R. 
Perk’o ypatybė — be mažiau
sio išdidumo prakalbose su daž
nai įpinamais skoningais sąmo
jais lygiai kaip ir privačiuose

net paskelbtu pasikalbėjimu tarp buvo pareikltta užuojauta klu 
vieno meno žinovo ir... kito me- bo vardu. Praeito susirinkimo 
no žinovo, paprašyto parašyti protokolą skaitė sekr. Juozas 
lietuviško meno klausimu raši-, Vasiukevičius. Protokolas pri- 
nj. Tasai seniausiu lietuvių dai- imtas be pataisų. \ aldybos 
liniuku surado M. K. Čiurlionį, pirm. Adolfas Ramonis supa- 
tarsi prieš tai nebūta lietuvių žindino narius su nuveiktais 
tautoje meno. Na, gerbiamieji,‘darbais. Buvo surengia du 
jei iki tokių švilpynių šnarpimo'pikuikai ir derliaus šventės va- 
prieita, tai jau tikrai prasti mū-^ariėnė. Visf parengimai paši
au užsienio lietuvių meno “žino- sekė gerai, ir davė nemažai 
vų” lygio reikalai. Ar jie nėra'pgĮjjo Padėkojo visiems talki- 
girdėję apie XVI a. ir vėlesnį ninkams, dirbantiems visuose
lietuvių meną, gal žymiai 
tesnį? Nieko negirdėję 
Nesvyžiuje Lietuvos kunigaikš
čių Radvilų sukauptus meno 
turtus, įskaitytinai lietuvių dai
lininkų? Ir t. t.

Negalima laukti, kad svetimie- dino narius su metine apyskai- 
ji, dūduodami auksinėmis triū- ta. Pelnas paskirstytas se- 
bomis, atneštu-ir iš savu meno kančiai: radijo programoms 
galerijų išrinkę mums išdėstytų (Margučiui ir Sophie Barčus) 
prabėgusių šimtmečių lietuvis-Į po 30 dol. Jaunimo Centro sta
ke meno kūrėjus. Tai būtina pa-ltybai — 25 doL, Balfui — 20
daryti mums patiems.

Šitai tegalima atsiekti dau
giau ir nuoširdžiau domintis lie
tuviškuoju menu galimai plates
ne prasme, įskaitytinai ir paveik
slų kūrimą, ne tik gaminimą, 
lietuvių kultūrai artimesnėmis 
temomis, spalvomis, stiliais.

pašnekesiuose su bet kuriuo sve
čiu.

Inž. R. Kudukis kalbėjo dar 
trumpiau. Aiškino savo darbų 
svarbumą ir žadėjo perorgani
zuoti departamentą, sumažinti 
išlaidas ir naudoti naujausias 
bei moderniausias priemones.

Trumpai sveikino dar įvairūs 
atstovai: policijos viršininkas 
R. E. Krieger, sąmatos direkto
rius G. Voirovick, Moterų bal
suotojų sąjungos E. Linerez, 
Kroatų'bendruomenės J. Bosilie- 
vich, Sovietų studijų instituto 
direktorius dr. M. P’aps, Vokie
čių bendruomenės C. Emst, Uk
rainiečių bendruomenės B. Fu- 
try, Tautinių paslaugų centro 
L. Stoick, miesto teisėjas E. Ka- 
talinas ir senatoriaus R. Taft’o 
asistentas T. Szmagala.

Labai prielankiai atsiliepė 
stambūs Cleveland© laikraščiai 
anglų kalba, pridėdami nuotrau
kas, radijas ir televizija.

Linkime geriausios kloties.
Vladas Braziulis

Šakių klubas
Šakių apskr. klubo metinis 

susirinkimas įvyko gruodžio 5 
dieną Hollywood salėje. Susi
rinkimą atidarė pirm. Adolfas 
Ramonis, padėkodamas gau-
šiai susirinkusiems nariams.Išvedu mokslininkų atradimas 
Mirusieji nariai buvo pagerb- paskelbtas American Journal
ti atsistojimu. Jų artimiesiems of Science.

arits* ^parengimuose 
aPie tiems,

ir visiems ki- 
kurie bent kuo prisidė

jo prie parengimų pasisekimo, 
Taipgi dėkota visiems atsilan
kiusiems į parengimus. Kasin, 
Genovaitė Baradienė supažin- 

dol. Spaudai: Draugui Nau
jienoms, Sandarai ir Laisvajai 
Lietuvai po 15 dol.; Liet. Tele
vizijai 15 dol. Amerikos Lietu
vių Tarybai 15 do L §v. Kazi
miero Kapinių Pasauliečių tei 
sems apginti komitetui 15 dol.

šakių klubas kiekvienais me 
tais susidariusį pelną paskirs
to kultūriniams reikalams.

i? Po to sekė Valdybos rinki
mai. Buvusi Valdyba nesutiko' 
kandidatuoti, tad prisėjo siū
lyti naujus kandidatus. Blo
giausia tai, kad nesiranda no
rinčių dirbti valdyboje. Yra 
daug narių, kurie niekados 
nėra buvę valdyboje ir^nenori 
joje būti. Tačiau nežiūrint to, 
Valdyba buvo sudaryta. Iš se

nosios valdybos sutiko pasilik
ti Juozas Vasiukevičius ir Ja
nina Skama. Naujai išrinkti: 
Pranas Sidaravičius, Juozas 
Jurkšaitis ir Adomas Didžba- 
lis. Valdvbos kandidatu Anta
nas Paznekas. Revizijos ir pa
rengimų komisijos Bus išrink
tos sekančiame susirinkime. 
Tai nebuvo padaryta dėl laiko 
stokos.

Po susirinkimo Buvo puikios 
vaišės. Visi linksmai praleido 
laika. Adomas Didžbalis

Pavojingas prezervatyvas
Du švedai tyrinėtojai Stock

holm© universiteto radiologi
jos skyriuje ištyrė, kad pre
zervatyvas diethyl pyrocarbo- 
nate (DEP), plačiausiai var
tojamas vyno, statinių alaus ir 
nealkoholinių gėrimų gamy
boje, susimaišęs su arrtonija, 
gali pagaminti chemikalą ure- 
than, kurs priklauso prie vėžį 
sukeliančių chemikalų. Tas

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTAM! SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

7
Justinas Mackevičius savo kilme yra 

« žemaitis. Man rodos, jis ir būdu, charak
teriu artimas žemaičiams. Ką jis tik pra
deda veikti, kokio užsibrėžto tikslo siekti, 
tai giliai išmąsto, išstudijuoja ir tik po to 
imasi darbo. Bet jau ką pradėjo, nesiblaš- 
kys Į šalis ir, nors būtų ir sunku, vis tiek 
žingsnis po žingsnio stumsis pirmyn ir jau 
nei pėdos atgal. Nestinga jam kantrybės 
savo tikslų siekimuose. Tik savo dosnumu, 
talka padėti savo artimui, ar Lietuvos rei
kalui nesilaiko santūrumo ribų. Visada lie
tuviškai kultūrai, tautos ir tautiečių reika
lui jo kišenė buvo atvira. Tame jau ne
trumpame savo gyvenimo kelyje jis tūks
tančius dolerių yra paklojęs.

Jo tėvas, kaip žinia, yra buvęs ūkinin
kas ir netrumpą metų tarpą tarnavęs ku
nigaikščių Oginskių miškų administracijo
je. Justinas Mackevičius gimė Plungės apy
linkėje 1888 metų rugsėjo 21 dieną. Lankė 
Plungės mokyklą, o ją baigęs tarnavo ku
nigaikščių Oginskių dvare. Tarnavo tada 
pas kunigaikštienę Zaluskytę Oginskienę, 
nes tuo laiku, Mykolui Oginskiui mirus, ji 
valdė Plungės dvarą, žinoma, ten tarnau
damas, kaip dvariškis, turėjo progos daug 
ko patirti ir pasimokyti. Bet, tur būt, įsi
tikino. jog tada prie esamų sąlygų Lietu
voje ir gabiems sunku yra ko geiesuio pa

siekti. Gal hūt, dar savo tėvų paskatintas, 
kurie jau buvo įsikūrę Amerikoje, ir jis 
1905 metais atvyko į J. A. Valstybes. Ro
dos, ar ne iš karto jam teko apsigyventi 
Westsides lietuvių kolonijoje. Tuo laiku 
kaip tik ten jau organizavosi lietuvių pa
rapija ir kūrėsi, steigėsi įvairios draugijos. 
Galėjo visa tai stebėti savo akimis ir dau
giau ar mažiau, kiek leido sąlygos, prisi
dėti.

Čia gyvenimo mokykla prasidėjo nuo 
sunkaus ir kieto darbo. Bet į gyvenimą jis 
jau žiūrėjo ne prasto darbininko akimis. 
Justinas Mackevičius per kelerius metus 
po įtempto darbo valandų lankė vakarinę 
mokyklą. Pasistengė gerai išmokti ir ang
lų kalbą. Matyti, ne be apskaičiavimo, jis 
vėliau pasistengė gauti darbo garsioje Mar
shall Field kompanijoje. Aišku, kad ten 
išdirbęs apie septynerius metus jis įgijo 
daug patyrimo finansinėje ir biznio srityje

Tuomet steigėsi 1909 metais Westsides 
lietuvių kolonijoje taupymo ir skolinimo 
bendrovė D. L. K. Gedimino vardu, jis 
buvo išrinktas pačioms svarbiausioms sek
retoriaus pareigoms. Jo pareigos nebuvo 
vien tik raštinės darbo atlikimas, bet kartu 
teko atlikinėti ir visus tos bendrovės bėga
muosius reikalus, ši bendrovė būstinę tu
rėjo pasirinkusi parapijos salėje, čia, ži
noma. vykdavo ne tik valdybos posėdžiai, 
narių susirinkimai, bet buvo atliekamos 
ir tos bendrovės visos operacijos. Tie rei
kalai buvo atliekami, galima sakyti, pri
puolamai tam tikromis dienomis ir nuo 
kito darbo atliekamomis valandomis. Pa

stoviai ir visą laiką dirbančių tarnautojų, 
aišku, bendrovė neturėjo. Savaime aišku, 
tai buvo didelės kliūtys spartesniam tos 
bendrovės auginiui. Tik kai 1915 metais 
Justinas Mackevičius jau turėjo atidaręs 
Real,Estate Įstaigą prie Leavitt ir Dvide
šimt trečio pleiso, ten persikėlė ir D. L. K. 
Gedimino taupymo ir skolinimo bendrovė.

Tuoj susidarė kaip ir pagrindinės sąly
gos šios bendrovės augimui. Taupytojai 
galėjo kiekvieną dieną ir paprastomis dar
bo valandomis visada pasidėti savo taup
menas ir, kada nori, jas atsiimti. Buvo 
dar ir kita aplinkybė prisidėjusi prie spar
tesnio jos augimo, būtent ta, kad Justino 
Mackevičiaus Real Estate varė platų biznį. 
Tais laikais ir kitose kolonijose buvo lie
tuvių agentų, kurie sėkmingai mokėjo su
rasti pardavimui namus. Tačiau jie daž
nai būdami mažai raštingi, žinoma, ne
sugebėdavo atlikti reikiamų formalumų, 
sudaryti dokumentus, gauti paskolas bei 
atlikti kitus su tuo susijusius reikalus. 
Daug tokių pardavėjų naudojosi Justino 
Mackevičiaus Real Estate įstaigos patarna
vimu. Tad šis jo vedamas biznis išsiplėtė 
plačiu spinduliu ir Į kitas lietuvių apgy
ventas kolonijas. Tokios atliekamos ope
racijos ne vienu atveju buvo naudingos ir 
1). L. K. Gedimino taupymo ir skolinimo 
bendrovei. Radosi nemažai taupytojų šio
je bendrovėje ir iš kitų kolonijų, o pasko
lomis. bero<ls. 'atsirado daug daugiau, nei 
jų turėta pačioje Westsidcs lietuvių kolo
nijoje, Tad. nežiūrint Amerikos gyvenime 
atsirandančių sunkumų, jam pavykdavo 

pravažiuoti pro visas pasitaikančias kri
zes, ir jo vadovaujama bendrovė vis augo, 
didėjo, net pasitaikiusių sunkmečių metu. 
Visos operacijos bei investacijos buvo at
liekamos rūpestingai, saugiai ir todėl, vi
sada pasitikėjimas buvo didelis. Tų tau
pytojų pasitikėjimas jam buvo visada ir 
rūpestis, kad jų neprarastų. Kai tik Ame
rikos federalinė valdžia Įsteigė Federal 
Loan Assn. Insurance Corp., kur Įstojus 
narių taupymo ir skolinimo bendrovei ap
draudžiama kiekvieno taupytojo sąskaita 
(tada iki 5.000, o dabar jau iki 20.000 do
lerių), tai Justinas Mackevičius tuoj, nie
ko nelaukdamas, Įstojo su savo vadovau
jama bendrove i tą apdraudos korporaciją. 
Tai buvo iš visų lietuvių taupyono ir skoli
nimo bendrovių pati pirmoji priimta be jo
kių kliūčių, be pastabų, nes ji buvo veda
ma deramoje aukštumoje. Tik, rodos, ar 
ne ta proga prie laiko sąlygų prisiderinant, 
jos pavadinimas iš D. L. K. Gedimino buvo 
pakeistas į Standard Federal Savings and 
Loan bendrovę. Ji jau tuo metu buvo pra
lenkusi visas esančias lietuvių vedamas 
skolinimo taupymo bendroves savo sutelk
tų indėlių kapitalais. Kada ši Standard Fe
deral Savings and Loan bendrovė Įsigijo 
didelius patogius Brighton Park, apylinkė
je ant Archer ir Sakramento gatvių san
kryžos namus 1938 metais, jos kapitalas 
jau buvo prašokęs, berods, 20.000.000 do
lerių. Paskui, kaip žinome, tos bendro
vės augimas tęsėsi tokia sparta, jog daug 
kam atrodė, lyg būtų ten viskas rikiuoja
ma burtininko lazdele. Žinoma, tai Įvyko 

ne dėl kokių stebuklų, bet Justino Macke
vičiaus finansinių gabumų dėka. Dabar 
Standard Federal Savings and Loan ben
drovė yra ne tik didžiausia iš visų Ameri
koje lietuvių vadovaujamų bendrovių, ji 
taip pat yra viena didžiausių, tarp kelioli
kos tūkstančių esančių taupymo ir skolini
mo bendrovių visoje^ Amerikoje (ji yra 
pirmoji didžiausių bendrovių šimtinėje).

Kalbant apie Justiną Mackevičių verta 
prisiminti, kad jis 1914 metų birželio 15 
dieną sukūrė šeimą šioje kolonijoje. Lai
mingas buvo jis ir šeimos gyvenime. Juo
du su Viktorija susilaukė dviejų sūnų — 
Justino- Jr. ir Elmer, bei dukters Helen, ku
ri užaugus ištekėjo už Jono Kučinsko. Da
bar, kai čia, Amerikoje, vedasi jauni, tai 
ir Justinas Mackevičius gali pasidžiaugti, 
jog savo akimis gali matyti net ketvirtos 
kartos vaikaičius. Tikrai gražu, kai Į ju
biliejines sukaktis turtingoje viloje, Hins
dale, III., susirenka visa plačioji giminė su 
savo atžalynu. Tų jau subrendusiu, išau
gusių jaunuolių ir vaikų tarpe jis atrodo 
patriarchališkai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS
akių, ausų, mosiu

,o IR ęiRKLRS LIGOS
, PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 43rd STREET
Ofiso PRospoct 8-3229
Rezid. t«l«f.: WAibrook 5-S078

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

Rez. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford'

Medical Buildins), Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

ToloL PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

, DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ

< CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
• atliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

,.L Qfisc teL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278,

Ofiso teL: HE. 4-1818 arba RE.7-9700 
"" Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS . IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET J

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket-

DETROITO LIETUVIŲ . . .

(Atkelta iš 2 psL) 
tiems studentams, kurie yra už
simokėję nario mokestį.

Vakaras-koncertas, kaip ma
tome, labai arti ir daugiau aš čia 
apie jį neberašysiu. Studentai 
bilietus jau platina. Kam pasiū
lys iš anksto — užsisakykime, 
įsigykime. Kam nepasiūlys — 
ateikime į vakarą ir gausime 
prie kasos. Visi, kas mėgstame 
ir galime išeiti pasilinksminti — 
šio pobūvio neturime užmiršti. 
Mūsų kalbų, mūsų pamokslų 
studentai prisiklauso net per
daug. Dabar jie nori su mumis 
pasilinksminti, mums pasirodyti, 
su mumis susitikti koncerto — 
šokių-vaišių metu. Parodykime, 
jog juos mylime, jog esame su 
jais.

Koncerto pradžia — 8 vai. va
karo.

Nauja SLA 352-ros kuopos 
vadovybė

Naujoji SLA 35Ž-sios kuopos 
valdyba* buvo išrinkta mėnesi
niame susirinkime 1971 m. gruo
džio 5 d. Ją sudaro: pirm. Petras 
Januška, vicepirm. Vacys Kriau
čiūnas, fin. sekret. Elzbieta 
Juodinskienė, protok. sekret. 
Henrikas Dūda, ižd. Edvardas 
Trimeris, iždo globėjai Mikas 
Balčiūnas ir Bronius Burba, 
tvarkdarys Antanas Kriščiūnas.

Naujoji valdyba pareigas pra
dės eiti kuopos metiniame susi
rinkime 1972 m. sausio 2 d. 12 
vai. Detroito Lietuvių namuose.

Detroit.News apie
' Astrienę ir Vliką
Atsimenate, kada buvo Vil

ko seimas*? Taigi, taigi: gruo
džio 4-5 dienomis. O Detroit 
News dienraštis apie Įvyki, la
bai miglotai, puse burnos, pra

šneko tik... gruodžio 22 d. Gal 
ir nebūtų prašnekęs, jei ne Ur
šulės Astrienės šiaudinukais 
puošta Kalėdų eglutė Souths 
field’o bibliotekoj. Dėjo tos eg
lutės didelę nuotrauką, dėjo ir 
dviejų dalių straipsnį. Pradžioj 
— U. Astrienė ir jos menas, pa
skui — dr. Joseph K. Valiūnas 
ir jo vadovaujama organizaci
ja SCLL (Supreme Commrtttee 
for Liberation of Lithuania). O 
buvo prašyta parašyti tuoj po 
seimo ir buvo gauti iškilmingi 
pažadai. Džiaugtis, kad, paga
liau, parašė*? Spręskite, skaityto
jai, kas kaip norite. Man džiaug
smo čia labai maža.

BOSTON, MASS.
Pereitų savaitę buvo sušauk

tas Alto susirinkimas. Tame 
susirinkime buvo išrinkta nauja 
valdyba 1972 metams. Naujon 
valdybon įeina:. Aleksandras 
Chaplikąs, pirm.; Stasys Lūšys, 
vicepirm.; Juozas Rentelis, sekr.; 
Povilas Brazaitis, ižd.

Nauja valdyba jau pradėjo 
savo darbą. Pagrindiniu kalbė
toju pakviestas Dr. Algirdas 
Budreckis, SLA sekretorius. 
Dalyvaus Ona Ivaškienė.su savo 
šokių grupėmis. Minėjimas Va
sario 16 įvyks sekmadienį, va
sario 20 d., 2 vai. p. p. So. Bos
tono Lietuvių piliečių klube, 368 
W. Broadway, So. Bostone.

. A. Čaplikas

Soviety propagandinė nuotrauka rodo "laimingus" Gorno-Altai au
tonominės provincijos vaikus, kuriuos motociklu vežioja Irina La- 

pasova.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

TinkxmnmA arba liūdosio valando** 
gn» fi * n ei ps gėlės ir vainikai anvur 

piQ papuc&mui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHT/© 
5525 So. Harlem Ave. — 586^1220

.„■„■■■—T! 1--^-™^ ■ 1111*11

IGUŽAUSKŲ
GĖL1S VISOMS PROGOMS 

j; BEVERLY HILLS GELINYČIA
2443 WEST 63rd STREET :

Telefonai: PR 3-0833 Ir PR MW J
S ĮTrĮ.TH.... T ' ...... . * III— -

Soja viską atstoja
Turėtume arčiau pažinti ir 

vartoti tą sveikatingą maistą
Nepriklausomo  j e Lietuvoj e bu

vo tik pradėta propaguoti -ir kul- 
tyvuoti sojos pupeles, deja iki 
bolševikų invazijos daug pažan
gos nebuvo padaryta.

Jungtinėse Valstybėse kas
met sopos pupelių derlius sie
kia virš bilijono bušelių ir žymi 
dalis sojos parduodama į jos tė
vynės kraštus Rytų Azijoje.

Soja yra turtingiausias aukš
tos rūšies proteinų šaltinis. Kai 
įvairūs kiti grūdai proteinų arba 
baltymų tūri apie 10 nuošimčių, 
įvairios pupos turi iki 25%, tai 
soja proteinų turi apie 40%. So
jos aliejus yra geriausias iš au
galinių aliejų; soja turi apsčiai 
kalcijaus, magnezijos, kalio, B

pereiti į aukštesni skyrių. Iš 212 
978 mokinių 8,649 arba 4.06 
nuošimčiai pasiliko neperkel- 
ti. Dešimtyje -^mokyklų, ku
riose daugiausia buvo atsiliku
sių mokinių, dauguma arba 
visi mokiniai yra juodieji; iš 
59 mokyklų, Jiur atsilikusių 
nebuvo mokinių dauguma yra 
baltieji.

Tie duomenys yra tik iš aukš 
tesniųjų skyrių. — nuo ketvir
tojo iki aštuntojo, kadangi že

mesniuose skyriuose moki
niams paliekama laisvė pro
gresuoti be paskatinimų.

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS*- 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
.■niimHiyinnutBnirniuiiiiutiiutHiwtunmniinimnuunaiiiimittWiwhuunanbiUUJumtiiUKa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta-

■ dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik
> susitarus. S

.. Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2330
Naujas telef.: 448-5545

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadiem 
10—12 dr nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

z * * uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

" DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ ! 

Aendra praktika, spec. MOTERŲ lioo? 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

■V. Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telaf.’ HEmiock 4-2123
Razid. tala/.. Gibson, 8 - 6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAŠ-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Specieli pigai b* kojom 
(Arch Supports) ir t. t.

ęaj . p__4 tr 6—8. šestadieniaig 9— i
1150 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E.R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Placa 
TeL: FRontier 6-1382

V-

----------------- ---------------- I
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš VVOPA, 1 
1490 kil. A. M. j

I Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma i 
dienio iki penktadienio 11—12 j 
vai. ryto. — šeštadieni ir šek-1 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai Į 
ryto.

I
TeL: HEmiock 4-2413

7Tj? So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. HL *0629
is---------- ,------------- - ---- - —J

komplekso vitaminų ir kitokių 
maistingų bei sveikatingų sub
stancijų.

Soja gaunama pirkti visose 
sveikatos maisto (Health Food) 
krautuvėse miltų, granulių, “sau
so pieno”, sojos aliejaus ir so
jos pupelių formoje. Vartoja
ma įvairiausiems valgiams, pa
dažams “sosams” prieskoniams, 
sriuboms, kepsniams ir kt., ypa
tingai sojos miltai, sojos aliejus 
ir sojos padažas (Soy sauce).

Visi sojos produktai visur tin
ka, bet jos pupelės nėra gardžios. 
Jau yra išvesta ir gardesnė so
jos rūšis, vadinamu Bansei, žals
vos pupelės. Azijos Rytuose, 
kur soja ir ryžiai sudaro šimtų 
milijonų žmonių pagrindinį mai
stą, soja visą mėsą atstoja.

Baltųjų vaikai 
geriau mokosi

Chicagos švietimo tarybos 
duomenimis viešosiose ele
mentarinėse mokyklose apie 4 
nuošimčiai mokinių negalėjo

,--------------------------------- - -------------- ■ ------------------_

i RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną: \
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pysi. ________ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 pusi. __________________ ;____________  $730
Prof. VacF. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — S3.00. minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00,

- minkštais viršeliais — _________________________  $2.00
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $5-50
Juozas Liūdiius, RAŠTAI, 250 pusi. ______________ __ — ■ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusL, --------------------------------------- ----- -------------------- $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

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

pusi., dabar tik __________________ __________—- $10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago 8, I1L — Telef. HA 1-6100 |

InžinieriuiANTANUI NOVICKIUI
mirus,

žmoną Birutę, dukrą 'Živilę, sūnų Sigitą su 
šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame.

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

1V1ODERN1ŠK0S AIR-CONDITIONET- KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME
' KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Bronė Švipiene
ir dukterys — Raminta ir Daiva

Aštuoneriu Metu Mirties Sukaktis

KAZYS P. GUGIS
Mirė 1963 metų sausio 2 dieną ligonių slaugymo namuose, sulau

kęs 84 metų amžiaus. Jis gimfc Lietuvoje, Raseinių aps.. Betygalos vis., 
Pagyvenyje. Baigęs Liepojaus gimnaziją 1902 metais, Gugis atvažia
vo į Ameriką ir apsigyveno Chicagojė.

Pradžioje dirt>o sunku fizinį darbą, o vakarais lankė mokyklas.
1912 m. baigė Armour Technikos Institutą ir gavo inžinieriaus 

laipsnį, o 1925 m. baigė Kent Teisių Mokyklą ir gavo teisę verstis ad
vokato praktika.

Kazys Gugis buvo vienas "‘Naujienų” bendrovės ir Universal Sa
vings and Loan Association steigėjų, ilgus metus joms pirmininkavo.

29 metus buvo SLA Pildomosios Tarybos iždininkas ir veiklus na
rys visos eilės kitų visuomeninių, ekonominių ir kultūrinių orga
nizacijų.

Kazys Gugis gavo širdies smūgį 1956 m. ir buvo paraližuotas. Iki 
mirties juo rūpinosi jo žmona Nora Pricevičiūtė Gugienė, mirusi 
1966 Yn. gruodžio 1 d. Abu palaidoti Chicagos Lietuvių Tautinėse ka
pinėse, Gugių sklype.

Prašome visus Kario Gugio draugus ir pažįstamus sukakties pro- I 
ga šiltu žodžiu paminėti velionį.

Ona Milutienė ir artimieji.
■MPIĮHL > ' - - ..w.l • v   " "Wy

NARIAI:
Chicanos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-340)

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HI. 974-4410

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

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

J _ NAUJIENOS, CHICAGO », fLL— MOKDAT, IANUAKT 1, 19H
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: CICERO
; ŠVENČIŲ NESULAUKĖ

Nelaboji mirtis pasiėmė du 
senosios kartos ateivius. Jonas 
černeviėius, pirmojo pasauli
nio karo veteranas' ilgametis 
šios kolonijos gyventojas, mi
rė gruodžio 10 d. Buvo ra
maus ir malonaus būdo.

Velionis pašarvotas -buvo 
Petkaus koplyčioje, 1410 S. 
oOth Avė. Atsisveikinti susirin
ko daug lankytojų ne tik iš šios 
kolonijos, bet ir! iš kitur. At
vyko ir Dariaus - Girėno posto 

“grupė veteranų. Gruodžio 14 
<1. velionis buvo nulydėtas i 

-šv. Antano parapijos bažnyčių, 
o iš ten j šv. Kazimiero kapi- 
*nes. ■ ■/ų

Po ilgos ligos savo namuose 
gruodžio 14 d. mirė sena vie
tos gyventoja, Rozalija Matu* 

daitienė. Pašarvota buvo But
kus - Vasaitis koplyčioje, 1446 
S. ūC’th Avė. Laidotuvės įvyko 
gruodžio 16 d. Palvdovu susi- 
rinko nemažai, nežiūrint to, 
kad tai buvo darbo diena. Šv. 
Antano bažnyčioje gedulingas 
pamaldas laikė kunigas Juška. 
Iš bažnyčios velionė buvo nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

\ elionė paliko liūdinti sūnų 
Kostą Matulaiti, ilgameti pa
rapijos choro narį, kuris taip 
pat daug veikia lietuvių tarpe.

D.

PASKUTINIS ŠIŲ 
METŲ PRANEŠIMAS

ns sun
reikalu

švenj
p v toj ai

airiai veda bendrovės: 

ių proga bendrovės tani 
buvo apdovanoti labai i 

patraukliu kalendorium, ku
riame sužymėtos visos šventės 
ir kitos reikalingos informaci
jos. Vaikučiai buvo paraginti 
taupyti centus, kurie ilgainiui1 
virsta doleriais.

Gribauskams Kalėdų šventės Į 
tikrai buvo linksmos. Švenčiuj 
proga juos aplankė'sūnus, kn-i 
ris tarnauja kariuomenėje ir į 
yra užsitarnavęs garbės ženk-; 
lų už pasižymėjimą. Sūnus ii 
toliau yra nusistatęs tęsti ka-j 
rinę tarnybą. Jis kuri laiką) 
praleis Vokietijoje, kur yra i 
nusistatęs, išmokti ir vokiečių 
kalbą.

Geriausios jam sėkmės.
Tai mano paskutinis šių me

tų pranešimas iš Cicero kolo
nijos. Kitais metais, jei Dic- 
vulis'sveika laikvs, ir vėl ban
dysiu inforpmoti skaitytojus 
apie tai, kas vyksta mūsų lie-j 
tuviškoje kolonijoje. O dabar 
visiems linkiu sekinės ir svei
katos, geros sveikatos..

K. P. Deveikis

Ekonomiškai tvirtai stovinti Vakaru Vokietija pergyveno savo di
džiausią darbininku streiką, kuris paliete pusę milijono darbininku. 

Paveiksle matoma Stuttgarto metalo darbininku demonstracija.

I lės, prievartavimai ir užpuo
limai padaugėjo net 10 nuošiin 

■čių lyginant su 1970 metais. 
Sumažėjo tik smulkūs ųusikal 
timai, kaip įsilaužimai, va
gystės ir automobilių vogimai. REAL ESTATE.

Ne tik Ciceroje, bet ir už jo 
ribų St. Anthony taupymo ir 
skolinimo bendrovė yra pla
čiai žinoma. Ypač plačiai yra 
žinomas ir populiarus jos vedė 
jas Gribauskas. žinomas jis 
kaipo gabus finansininkas, ku-

NAUJA NAMŲ 
SAVININKŲ VALDYBA

Marquette Parko Lietuvių 
Namu Savininku organizaci- 
jos narių rinkiminis susirinki
mas įvyko gruodžio 17 d. para
pijos salėje, 6820 So. Washte
naw Ave., kuriame buvo iš-

vicesekretorius ir . korespon
dentas lietuvių kalba, Adomas 
Ūselis — iždininkas, Jadvy
ga Sačiauskienė finansų sekre
torė, Algis Barakauskas — 
korespondentas anglų kalba, 
Bronius Klemka ir Juozas 
Skeivys — kasos globėjai, Ona 
čereška atstovė švietimo rei
kalams, Mindaugas Stakėnas

neįeina arklių lenktynės bei 
kiti mažesni ‘‘sportai”.

Iš to matyti, kaip amerikie
čiai domisi sportu, ypač beis
bolu ir futbolu, kad sekmadie
niais beveik visą dieną televi
zijos visi kanalai rodo sporto 
žaidynes. 0 kiek pinigo išlei- 
džio sportų žiūrovai? .V. N.

rinkta nauja valdyba dviejų 
metų laikotarpiui. Juozas Ba
cevičius pirmininkas, Albertas 
Kerelis I, .Juozas Bagdžius II 
ir Adolfas Šimkus III vicepir
mininkai. Antanas Stakėnas 
— sekretorius, Stasys Patlaba

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SU, Chicago, AL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis peslrlnkimss įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI,

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. V A L A N T 1 N A S

parengimų, komisijos pirmi
ninkas, Stasė Bacevičienė, 
Bronė Barakauskienė ir Kazys 
Kulosky — parengimų komisi
jos nariai, Juozas Juška ir An 
tanas Skodžius tvarkdariai, 
Kazimieras Oksas, Bronius 
Liškus ir Julia Sačiauskienė 
patikėtiniai, Charles P. Kai.— 
teisinis patarėjas, Adomas Didž 
balis, Juozas česna ir Antanas 
Stankus — revizijos komisijos 
nariai. St. Patlaba

Atsiųsta paminėti
PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. 

Donelaičio Lituanistikos Mo
kyklos mokinių laikraštėlis 
1971 m. gruodžio mėn. 18 d. 
Nr. 2.

Tai grynai kalėdinis 24 pus
lapių leidinys, kur geroka da-

Gera žinia rūkoriams
Vokietijos daktarų laikraš

tis “Praxis - Kurier” praneša, 
kad viena amerikiečių tyrinė
tojų grupė paskelbė savo 5 me
tų su 2700 ligoninių pacientais 
atliktų tyrinėjimų rezultatus, 
kurie parodė, kad prieš 10 me
tų metusio rūkyti plaučiai yra 
tiek pat atsparūs vėžiui kai]) ir 
nerūkančių. Tų 2700 tarpe bu
vo apie 700 pacientų, turėju
sių bronchų vėžį. Metus rūky
ti metai iš metų mažėja pavo
jus apsirgti bronchų vėžiu.

Dar geriau esą su širdies in
farkto rizika. Kaip britų medi
kai patyrė, rūkyti metus jau 
po kelių mėnesių infarkto rizi
ka beliekanti tokia, kai]) ir ne 
rūkančių tarpe.

Hoffa milij'onierius
James R. Hoffa, buvęs ga

lingosios šoferių (Teamsters) 
unijos bosas, už sukčiavimą ir 
bandymą papirkti jury buvo 

į nuteistas 13 metų kalėjimo, 
bei atsėdėjęs puspenktų metų 

1 buvo prieš pat Kalėdas prezi 
denio iš kalėjimo paleistas ir 
išvažiavo į Floridą žiemos pra 
leisti. Jis pasisakė paimsiąs iš 
unijos visą pensiją iš karto, 

įgaudamas $1.7 milijono. At
skaičius visus pajamų niokes- 

įėius jam dar liks $1.2 milijono.

KRAUTUVĖS PRIVALO
PAŽYMĖTI, KAINAS
Pajamų mokesčių įstaiga 

i (IRS) praneša, kad nuo šių 
Naujų Metų visos krautuvės 
privalo matomoje vietoje pa
žymėti parduodamų prekių kai 

Inas, kokios jos buvo prieš 
>90 dienų, tai yra rugpjūčio 15' 
(dieną, kuria buvo įvestas 3 
j mėnesių algų ir kainų “užšal
dymas”. Toks viešas kainų 
išstatymas padėsiąs žmonėms 
spręsti, ar krautuvės nekelia 
kainas nelegaliai.

Mažosios smulkaus pardavi
mo krautuvės privalo išstatyti 
40 labiausiai perkamų prekių 
kainas, 6 didžiosios krautuvės 
po 40 tokių prekių kiekviena
me skyriuje. Nusikaltę potvar
kiui bus baudžiami iki $5.000.

Potvarkis liečia ir vaistines, 
nepaisant, kad jos yra Illino- 
jaus seimo įstatymu apsaugo
tos nuo savo kainu viešai skel
bimo. Prieš tokį Illinojaus įsta
tymą išėjo OSCO Drugs firma, 
kuri jau nuo praeito spalio mė 
nėšio pradėjo viešai skelbti 
kainas bent 100 vaistu, kurie 
yra labiausiai prirašomi ir per
kami. \

Illinojaus Farmacijos Tary
ba ieško priemonių, kad OS- 
CC) firmai būtu uždrausta 
skelbti vaistu kainas. * c

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui -

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į z

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J, BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms-.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

/

Pardavimas ir- Taisymas
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublic 7-1941

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai-, 

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

~ SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo 
mos į metus iš atskirų butų su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

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

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

9 KAMBARIU modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai įrengtas beismontas. židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700. (

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

į HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32037* W. 95th St.

G A 4-8654 _

State Farm Fire and Casualty Company

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

‘ 2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pašto 
gė. centrinis šildymas, garažas. Brigh 
ten Parke.__

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

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

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
3righton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
Tucte Parke.

VALGYKLA su namu ir visais ireu 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

TRUMPAI

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
Į 2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S

lis rašinėlių bei iliustracijų 
skirta kalėdinėms temoms. 
Autorės — vien mergaitės — 
Diana Statkutė V b klasės, Gi
ta Rudaitytė V a sk„ Vilija 
Vakarytė VII kl., Raminta Je- 

; lionytė VII kl., Irena Statkutė 
* VI sk., Rūta Garūnaitė V b kl.,

Kriminalas didėja
Nusikaltimai per praeitus 

1971 metu devynis mėnesius 
kaip I?BI statistika rodo, pa
daugėjo 6 nuošimčiais, bet 
smurtingieji, kaip žmogžudys-

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

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

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

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

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

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

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., S4.00.

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

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

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

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psl.. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis-ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasiiuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Laima Degutytė VII kl., Regi
na Stankūnavičiūtė V a sk., 
Birutė Tamulynaitė V b kl., Al
vyde Situtytė II a sk., Gina Kį- 
liutė II sk., Indrė Rudaitytė II 
sk., Indrė Bildušaitė (eilėraš
tis) VI kl., Vida Pociūtė II sk. 
Rūta Tamulionytė II sk., Vida 
Didžbalytė II sk., Loreta De
veikytė II sk., Ramona žygaitė 
(eilėrdštis) VI sk. Liana Vai
čiulytė II sk., -Virginija Marke
vičiūtė VII kl.. Ona Plepytė 
VII kl., Regina Weinhoeferyte 
VII kl. ir vienas berniukas Da
rius Pavilionis II skyriaus.

Toliau seka Salmės Drungai 
tės, Audros Aleknaitės, Edvar
do Mikaliūno ir Irenos Pranc- 
kevičiūtės (piešinys) apie . Si
mą Kudirką ir visos eilės mer
gaičių bei kelių berniukų pa
sisakymai apie “Svarbiausius 
įvykius” — Lietuvos gen. kon
sulo Dr. Petro Daužvardžio 
mirtį ir Dainų šventę.

Brangus sportas
Praeitais metais amerikie

čiai išleido beveik $700 milijo
nu doleriu beisbolui, futbolui 
ir įvairiems žaidimams. Apie 
?8 bilijonai dolerių dabar yra 
investuota stadionų, arenų ir 
auditorijų statymui.

įsigijimui sporto priemonių 
šiais metais bus išleista apie 
$275 milijonus dolerių, čia

Josephine Chaplin, 21 m. yra jau antra 
garsaus aktoriaus Chaplino duktė, pa

sirinkusi filmus savo karjera.

— Detroito TJetuvin Dari
aus - Girėno klubas yra išvaręs 
gilią vagą kultūrinėje ir eko
nominėje veikloje. Klubo pa
stangomis yra įsigyti Detroito 
Lietuvių namai ir įsteigta drau 
gija iš dalininkų bei adminis
tracijos. Abi organizacijos 
bendru nutarimu parėmė Nau 
jienas stambesne auka. Sau
sio 12 d. 12 vai. ivvks Lietuviu 
namų draugijos narių susirin
kamas savo būstinėje. Sausio 
30 d. ten pat bus Dariaus - Gi
rėno klubo susirinkimas. Bus 
renkamos naujos valdybos.

— Daniel J. Vazonis, gyv. 
Bridgeporto apylinkėje, pa
skirtas Abie Electro Polishing 
b-vės vicepręz. asistentu. Jis 
toje bendrovėje dirbo virš 15 
metu eidamas įvairias atsako- 
mingas pareigas.

— Lucille Zaikienė, Santa 
Monica, Calif., mokys ir va
dovaus vielos jaunimo Tauti
nių šokių grupei, naujai įsis
teigusiai. Repeticijos bus kiek
vieną penktadienio vakarą 
Lincoln mokykloje.

— Town of Lake apylinkės 
laikraštis “Journal” paskyrė 
dovanas tos apylinkės kūdi
kiui. gimusiam pirmuoju 1972 
metais.

— Sausio mėnesį visi gyven
tojai, neturintieji Amerikos 
pilietybės. privalo užsiregis-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
• i J , ir kitus kraštus

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

L

truofi užpildant atitinkamas 
korteles.' Jos yra gaunamos ir 
užpildžius įteikiamos pašto ar 
ba imigracijos įstaigose.

— Antanina Račiūnienė, an
ksčiau gyvenusi Melrose Park, 
Ilk, po vyro Justino mirties 
persikėlė pas savo dukterį, 
Burbank, Ill. Nesenai ją išti
ko skaudi nelaimė: sunkiai 
sužeidė rankos kaulą ir susi
trenkė. Gydosi šv. Kryžiaus 
ligoninėje.

— Baltimorės Lietuviu Tau
tinių šokių grupė ruošiasi šo
kiu šventei, kuri ivvks sekan
čių metų liepos pradžioje Chi
cago j e. Atkreipkime dėmesį į 
tai, kad grupės nariai mokosi 
ne tik grakščiai šokti, bet ir 
skaniai virti taip pat gerai šei
mininkauti. Jie kiekvieną pen 
ktadienį Lietuvių svetainėje 
ruošia vakarienę kviesdami 
svečiais visus šios kolonijos lie
tuvius.
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BUY ILS.
SAVINGS
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

— Eugenija Kliknaitė, iš 
Bridgeporto apylinkės, Naza
reth akademijos studentė, iš
vyksta studijų reikalais į Ita
liją ir ten bus 3 savaites. Ru
denį ji žada studijuoti Creigh
ton universitete, Omaha, Nebr.

—- Diek Butkus, Chicago 
Bears futbolo komandos žai
dėjas, pakviestas į geriausių 
žaidėjų 1-ąją rinktinę Super 
Bowl žaidynes. Ta garbė (ir 
pinigai) jam tenka penktus 
iš eilės metus.

APYNAUJIS 2-jų butų, gražus mūr„ 
oo 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 500

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

APYNAUJIS 1% aukšto mūri, alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND. CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai., 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.
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—■ramia™-- 
inw taipgi pern r penn 
ir prapi snrio tlctu per 

NAUJIENAS




