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iZRAELIO - LIBANO
RYT BAIGIASI MALTOS; ULTIMATUMAS

LONDONAS. — Britanija, pagal paskutinę Maltos ultimatu
mą, turi išvežti iš Maltos visus savo kareivius ir jų šeimas iki 
šio šeštadienio. Britanija labai nepatenkinta, kad kitos Nato vals
tybės Briuselyje tariasi, kaip patenkinti Maltos premjerą Mintoff. 
Tokiu elgesiu, įritu nuomone* Nato valstybės tik didina Maltos 
apetitą ir silpnina Britanijos pozicijas derybose su Mintoffu. Ame
rika ir. kitos Nato šalys'norėtų išlaikyti Maltos salą, jos uostus 
ir bazes savo rankose.

IZRAELIS PUOLĖ 2 LIBANO KAIMUS
TEL AVIVAS. — Dvi gerai ginkluotos Izraelio kariuomenės 

grupės puolė Libano teritorijoje du kaimus, susprogdino ten kelis 
namus ir nušovė nenustatytą skaičių arabų partizanų. Libano 
pranešimu, 100 Izraelitų puolė Bint Jbail kaimą, o kita grupė — 
150 kareivių — puolė Hamam kaimą. Prieš puldami izraelitai 
apšaudę kaimus lengvais artilerijos pabūklais, žuvusi ir viena 
moteris. Tai buvo pirmas Izraelio puolimas Libane nuo 1971 m. 
vasario 1 dienos.

Praėjusių metų rugsėjo mėn. 
Malta susitarė su Britanija, kad 
už 26 milijonus dolerių Malta 
leis Britanijai pasilikti Maltos 
bazėse. Pusę tos sumos turėjo 
sumokėti ir sumokėjo Britanija, 
o kitą pusę —Nato valstybės, 
jų tarpe Ain'erika. Prieš pat Ka
lėdas Miritoffas pareikalavo dar 
21 milijono dol. Britai nesutiko 
tiek mokėti ir pradėjo iškraus
tyti kareivių šeimas.

Maltos premjeras Mintoffas 
yra bulgarų kilmės. Jis yra kai
riųjų pažiūrų darbo partijos va
das ir teturi Maltos parlamente 
tik vieno balso persvarą. Domi
nikas Mintoffas yra-baigęs Mal
tos universitetą ir yra diplomuo
tas statybos inžinierius. Be to, 
jis baigė Oksfordo universitete 
anglų kalbą. Jau 31 metų am
žiaus jis buvo Maltos darbo mi- 
nisteriu, o 1955, suėjės 38 me
tų, tapo Maltos'premjeru. Min
toff as yra geras Libijos pulki
ninko el Quaddafi draugas. Li
bija pažadėjusi Maltai 135 mil. 
dol. per trejis metus, jei Malta 
išvarys britus iš savo bazių. Jis 
pažadėjęs išvalyti Maltoje visą 
“imperiabžtųL’ Įtaką,. .

Britanija pareiškė, kad ji su
tiktų pradėti vėl su Malta de
rybas, jei Malta atšauktų savo 
ultimatumą britams. Nors šia
me ginče bando tarpininkauti 
nuosaikieji Maltos piliečiai, jų 
tarpe Maltos katalikų arkivys
kupas Gonzi, kuris buvo Londo
ne, abejojama ar pavyks susi
tarti su premjeru Mintoffu.

Izraelio arabai 
rinkimuose

JERUZALĖ. — Palestinos 
arabai, gyveną Izraelio okupuo
tame Jordano upės krante gavo 
žinią iš Jordano karaliaus, kad 
jis nebus priešingas rinkimams, 
kuriuose dalyvautų arabai vei
kėjai. Izraelis okupuotose žemė
se rengia rinkimus, kuriuose 
arabai gali išsirinkti savivaldy
bes. Anksčiau arabų valstybės 
draudė Izraelio arabams kandi
datuoti, grasindami laikyti kola
borantais visus arabus, kurie 
bendradarbiaus su izraelitais.

Jordanas pakeitęs nuomonę 
todėl, kad buvusiose Jordano že
mėse vis daugiau atsiranda ara
bų, kurie siekia iš Izraelio val
domų plotų steigti naują vals
tybę, nepriklausančią Jordanui. 
Seni, Jordanui palankūs, arabų 
veikėjai Įtikino karalių Huseiną, 
kad yra geriau sutikti su rinki
mais ir išrinkti Į miestų savival
dybes Jordanui palankius politi
kus, negu rinkimus boikotuoti 
ir leisti Į valdžią patekti auto
nomines Palestinos šalininkams, 
kurie siekia nutraukti ryšius su 
Jordanu. Izraelyje gyvena apie 
325,000 arabų musulmonų. Jiems 
arabų valstybės neleidžia važiuo
ti Į šventas musulmonų vietas. 
Arabų valstybės laiko pasiliku
sius Izraelyje arabus “susitepu
siais”'. Jie turėję bėgti iš Izrae
lio Į Jordaną ar kitas arabų vals
tybes.

IŠ VISO PASAULIO...... - ----------------------- —-----

QUITO. — Prasidėjus naujam 
tūnos gaudymo sezonui, Ekva
doras jau sulaikė pirmą šiais me
tais amerikiečių žvejų laivą ir 
jo 16 jūreivių. Amerika pripa
žįsta 12 mylių teritorinius van
denis, o Ekvadoras — 200 mylių. .

VIENA. — Salt" derybose dėl 
strateginių ginklų apribojimo 
Austrijoje padaryta šiokia tokia 
pažanga, tačiau nevyksta susi
tarti dėl raketų iš povandeninių 
laivų. Sovietai investavo Į - lai
vų statybą tiek daug kapitalo,- 
kad dabar, nebenori atsisakyti 
šios ginklų rūšies plėtimo. Be 
to, sovietai turi naują raketą,; 
šaudomą iš vandens, kuri pra
lenkia savo pajėgumu ir distan
cija visas Amerikos raketas, net 
ir “Poseidoną”.

SALSBUBIS. — Rodezijon; 
atvyko 15 asmenų, lordo Pearce ■ 
vadovaujama, komisija, kuri iš- ; 
-tirs, kaip Rodezijos gyventojai 
žiūri Į naują .Britanijos planą 
duoti Rodezijai formalią nepri
klausomybę, atidedant tolimai 
ateičiai negrų lygių teisių klau
simą. Radikalios negrų organi
zacijos pasitiko britų delegaciją 
tvarkingomis demonstracijomis.

SEDULAS. — Pietų Korėjos 
prezidentas Park pasakė kalbą, 
kurioje pabrėžė, kad niekas ne
turi teisės spręsti Korėjos liki
mo be Pietų Korėjos pritarimo. 
Pietų Korėja bijo, kad preziden
tas Nixonas Pekine nesusitartų 
su Kinija ir- dėl P. Korėjos liki
mo. ■ "'

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas pripažino, 
kad jis davė Kambodijos vy
riausybei techniškus patarimus, 
kaip parašyti laiškus kitoms 
valstybėms, prašant finansinės 
paramos. Apie tokią Amerikos 
paramą paskelbė kolumnistas 
Jack Anderson.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas, pasitikęs iš Af
rikos sugrįžusią savo žmoną, pa- j 
reiškė, kad ji buvo geresnis Ame- į 
rikos ambasadorius, negu jis pats 
būtų buvęs.

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadat pasakė Azijos ir Afri
kos valstybių delegacijoms kal
bą, kurioje pavadino “šventa pa
reiga” išlaisvinimą arabų žemių 
iš Izraelio okupacijos.

Vengrijoj paplito 
televizija

BUDAPEŠTAS. — Vengrijos 
televizijos programos, kaip pra
neša NYT korespondentas, yra 
pačios įdomiausios visoje Rytų 
Europoje. Vengrai jau turi 2 
milijonus televizijos priimtuvų, 
kuriais seniau gaudydavo pro
gramas iš Austrijos. Dabar, esą, 
austrai jau gaudo programas iš 
Budapešto.

MANILA. — Filipinuose nuo 
uragano Kit žuvo jau 200 žmo
nių. 4-

Kairėje sėdįs vyras nelabai pritaria jauny gražuoliu išdykavimui parke. Merginos dalyvavo "Sen- 
horita Rio" gražuoliu varžybose Brazilijoje ir išbėgo į parką nusifotografuoti, sudrumsdamos sė

dinčio vyro ramybę.

BENGALAI PERTVARKĖ VYRIAUSYBE 
RAHMAN TAPO PIRMU PREMJERU

DACCA. — Bengalijos nepriklausomą valstybę jau pripažino 
Bulgarija ir Mongolija, šalia vakar pripažinimą paskelbusios Rytų 
Vokietijos. Neabejojama, kad jų pėdom paseks ir kitos sovietų 
satelitinės valstybės. Pati Sovietų Sąjunga, sakoma, nenori dar 
daugiau pagadinti santykių su Pakistanu, todėl pripažinimą 
delsia. Sovietai bijo, kad Pakistanas visiškai nueis Į Kinijos glėbį. 
Tikimasi, kad suvereninę bengalų valstybę pripažins greit ir Bri
tanija. Paskum ją gali nueiti kitos britų bendruomenės valstybės. 
Galvojama, kad atsilygindama Rytų Vokietijai už Bengalijos pri
pažinimą, pilnus diplomatinius santykius su Rytų.- Vokietija gali 
užmegzti Indijos vyriausybė, kuri neseniai užmezgė ambasado
riaus lygio ryšius su šiaurės Vietnamu. ’

Pačioje Bengalijoje šeikas 
Rahmanas, kuris jam esant Pa
kistano kalėjime buvo paskelb
tas Bengalijos prezidentu, atsi
sakė prezidento titulo ir perėmė 
vyriausybės premjero pareigas.7 
Jis paskelbė laikiną konstituciją, 
kuri vyriausią valdžią atiduoda 
premjerui, o prezidentas lieka 
tik titularine valstybės galva, 
atliekančia kai kurias ceremoni
jas. - ’

Parlamentas bus sudarytas iš 
asmenų, kurie buvo išrinkti Pa
kistano rinkimuose prieš metus 
laiko. Tuometiniame Rytų Pa
kistane Awami lyga, vadovau
jama šeiko Rahmano, laimėjo 
beveik visas Rytij Pakistano 
asamblėjos vietas, o viso-Pakis- 
tano asamblėjoje iš 313 vietų 
laimėjo 167. Po rinkimų Pakis
tano prezidentas panaikino rin
kimų rezultatus ir tas privedė 
prie civilinio karo. Asamblėjos 
niekada nebuvo susirinkusios, 
nes Pakistano stipriausia partija 
rinkimuose tapo bengalų Awa
mi lyga, antroje vietoje palik
dama dabartinio Pakistano pre
zidento vadovautą Pakistano 
liaudies partiją;

Bengalų vyriausybė paskelbė, 
kad uždaryti karo metu uostai 
Chalna ir Chittagongas vėl yra 
atidaryti tarptautinei laivinin
kystei. Paskelbta, kad Indija su
tiko paskolinti Bengalijai 12.5 
mil. dolerių užsienio valiuta ir 
dar pažadėjo 33 mil. dol. vertės 
plieno, trąšų, naftos produktų 
ir kitų prekių.

jose. Labai populiari amerikie
čių “The Flinstones” programa, 
kuri yra vengrų poetų tekstais 
ir geriausių aktorių balsais pa
gerinta. Daug duodama koncer
tų, jų tarpe modernios vakarų 
muzikos, kurios pageidauja net 
jaunesni komunistų partijos na
riai.

Vengrų televizijoje duodama 
programų, gamintų Amerikos, 
V. Vokietijos, Britanijos studi-

Išsiplėtus televizijos žiūrėji
mui, pradėjo sunkumų turėti ki
no teatrai ir radijo programos.

J VŪtAUSIOSOZĮNIOSV
♦

♦ ■ Vyriausybės raporte sako- 
ma,kad pietinėse valstijose šian- - 
dien yra mažiau visai segreguo- 
tų-mokyklų, negu šiaurinėse ir 
vakarinėse valstijose. - ■ ■

♦ P. Vietname komunistai su
stiprino puolimus. Saigono vy
riausybė atšaukia savo diviziją 
iš Kambodijos, nes laukiama bu
distų naujų metų proga dides
nės priešo ofenzyvos. Keturi 
amerikiečiai žuvo nukritę su he
likopteriu.

♦ Britų spauda, rašydama 
apie ■ Amerikos-Sov. Sąjungos 
ginklų apribojimo derybas, sako, 
kad sovietai pirma nori pasivyti 
ir pralenkti amerikiečius, tada 
tik pradės tartis.

♦ Prancūzija uždraus savo 
kurortuose sniego automobilius, 
nes jie kelia didelį triukšmą.

♦ Čikagos viešųjų mokyklų 
mokytojai nutarė streikuoti nuo 
antradienio, jei švietimo taryba 
nepatenkins mokytojų statomų 
reikalavimų.

♦ Vakarų Vokietijos kancle
ris Brandt paskyrė savo laimė
tus Nobelio premijos pinigus šal
pos reikalams. Jis gavo 1971 m. 
Taikos premiją.

♦ šiaurinėj Airijoj rastas nu
šautas 16 metų airis. Įtariama, 
kad -jis buvo nubaustas airių 
slaptos kariuomenės už nepa
klusnumą-

♦ Vakar Danijos karalius Fre
derikas jau buvo be sąmonės li
goninėje, kur po širdies smūgio 
jis dar gavo plaučių uždegimą.

♦ Sen. Edward Kennedy vėl 
pakartojo, šį kartą raštu, kad 
jis nėra ir nenori būti kandida
tu į prezidentus.

PUCCALPA. — Peru buvo pa-
laidoti penki amerikiečiai žuvę 
Kalėdų išvakarėse Peru lėktuvo 
katastrofoje. ?

Rygos kalinė 
lanko Čikagą

ČIKAGA. — čia lankosi iš 
Sovietų Sąjungos išleista Ruth 
AĮeksandroyič su savo vyru Is- 
aich Averbukhu. Ruth gyveno 
ir mokėsi -Rygoje ir buvo metus 
kalinama už propagandą prieš 
sovietų valdžią. Trečiadienį ji 
kalbės 8 vai. vakare Beth EI 
sinagogoje, N. Sacramento ir 
W.Touhy. ‘

Jos vyras Ayerbukh pasakojo 
buvęs komunistu nuo pat jaunys
tės. ,Jis nusivylęs komunizmu, 
kai su ekskursija nuvyko 1960 
m. Į Sibirą. Čia jis radęs vien 
politinius kalinius, kurie pasta
tė .Sibirą, o ne.idealistai kom
jaunuoliai,. kaip visada garsin
davo, partijos propaganda. Tas 
.jam sukėlę daug minčių, ir jis 
praradęs pasitikėjimą komuniz- 
mo ■ vadais. 1.•

LONDONAS. —- Britanijoje 
šiuo meth- yra mažiau sovietų 
diplomatų, negu jų buvo rug
sėjo' mėn., kada britai ištrėmė 
105 sovietų diplomatus-šnipus. 
Tuo metu akredituotų diploma
tų, neskaitant įvairių agentūrų 
atstovų, buvo 80, o šiuo metu 
jų yra 35.

New Yorko meras John Lindsay, pas
kelbęs norą tapti JAV prezidentu, įsi
tikint, kiek jis turi remejy Floridos 
pirminiuose rinkimuose, kovo 14 d.

Žinių agentūra 
“Tass” - ministerija

MASKVA. — Sovietų vyriau
sybės laikraštis “Izvestija” pa
skelbė, kad sovietų žinių agen
tūra “Tass” buvo pakelta Į ka
bineto ministerijos lygį ir agen
tūros direktorius Leonid Zami- 
jatin ateityje bus vyriausybės 
nariu. Agentūros .vardas liks 
tas pat, bet ji turės visas minis
terijos teises ir privilegijas.

Sovietų propagandos aparatas 
turi visą eilę svarbių agentūrų, 
jas visas prižiūri partijos orga
nai. Įdomi propagandos šaka yra 
užsienio klausytojams skirti ra
dijo siųstuvai.

Kelios sovietų radijo stotys, 
kurių adresas yra Vienoje, Aus
trijoje, transliuoja vokiečių ir 
kitomis kalbomis programas, ku
rių tonas gerokai skiriasi nuo 
oficialių Maskvos programų. Vo
kietijoje gerai pažįstama “Lais
vės stotis 904” pretenduoja, kad 
jos štabas ir programos daly
viai yrą patys Vakarų Vokieti
jos piliečiai/nepatenkinti savo 
vyriausybės politika. Stotis pik
tai kolioja kancleri Brandtą ir 
kitus vyriausybės narius, nors 
Maskvos stotys sau tokio tono 
šiuo metu neleidžia.

“Nelegalios stotys” I
Užsieniui skirti “Taikos ir Pa

žangos” radijo siųstuvai daž
nai puola ir savo draugus. Indi
ja neseniai skundėsi sovietų val
džiai dėl kai kurių programų. 
Maskva Indijai atsakė, kad “Tai
kos ir Pažangos” radijas nepri
klauso nuo sovietų vyriausybės, 
veikia nepriklausomai ir Mask
vos vyriausybė negalinti jų su
kontroliuoti.

Penkios tokios “nelegalios” ko
munistų propagandos stotys vei
kia iš Rytų Vokietijos. Vaka
rams skirtoje programoje jos 
daug transliuoja turkų, graikų 
ir ispanų darbininkams, dirban
tiems Vakarų Vokie+'i'’

Įvairūs sovietu t:.. ’ nie
ko vakaruose neapgauna, v..! ži
no, kad sovietų teritorijoje nėra 
“nelegalių” ar valdžios nekon
troliuojamų radijo stočių. Visą 
propogandinį darbą veda “Tass” 
agentūra, kurios direktorius da
ba pakeltas į ministerius.

Sovietų žurnalasL

puola Solženiciną
MASKVA. — Paskutjnis so

vietų rašytojų unijos leidžiamo 
žurnalo “Literaturnaja Gazie- 

ta” numeris rašo apie Solženici- 
no paskutinę knygą “Rugpjūtis 
1914”. Nors ta knyga rašo, apie 
istorinius įvykius, prieš sovietus 
nusiteikę elementai tuoj išnau
dojo Solženicino jiems sudary
tą puikią progą, pasirinkdami 
prieš Sovietų Sąjungą propagan
dinės medžiagos, — sako žurna
las.

Minėta Solženicino knyga Są
jungoje nebuvo išleista. Pernai 
Paryžiuje išėjo jos pirmas to
mas rusų kalba.

Izraelio pranešime sakoma, 
kad puolimai buvo nukreipti 
prieš teroristų centrus, iš kurių 
arabai padidinę’sayo puldinėji
mus Izraelyje. Praėjusią savai
tę arabai pagavo kelyje 2'4 me
tų Izraelio inžinierių Golano 
aukštomose ir jį nušovę, nupjo
vė jam galvą. ? ’

Arabų palestiniečių veikla Iz
raelyje sustipfėjo. Praėjusią sa
vaitę Izraelio saugumas Gazos 
pakraščio pietinėje dalyje apsu
po ir suėmė 18 teroristų, kurie 
jau seniai buvo paieškomų sąra
šuose. Tuo pačiu laiku izraeli
tai surado nemažą ginklų san
dėlį. čia buvo 200 rankinių gra
natų, Įvairių sprogmenų, minų, 
šautuvų ir amunicijos. ’

■Sausio 5 d. arabai susprogdi
no bombas dviejuose miesiek jo
se netoli Tel Avivo, sprogimai 
sužeidė penkis asmenis. Teroris
tų grupė Libane pasigyrė, kad 
tai buvęs jos darbas. Todėl, da
bar Izraelis nutarė smogti paties 
Libano teritorijoje esančioms 
teroristų bazėms.

Libanas pasiskundė Jungti- 
hėms^Tautoms, kad “Izraelis to
liau tęfeia savo agresiją prieš Li
baną”.

Geros nuotraukos 
iš Marso planetos 
HOUSTONAS. — Po trijų mė

nesių neaiškių fotografijų, Ame
rikos erdvėlaivis pradėjo iš Mar
so planetos siųsti labai aiškias 
ir įdomias nuotraukas. • kurios 
visiškai gali pakeisti mokslinin
kų pažiūras Į tą planetą. Marsas 
pilnas duobių ir iškilimų, kurie 
iš tolo atrodo lyg leopardo kailio 
dėmės. Seniau mokslininkai kal
bėdavo apie Marso kanalus. Pa
aiškėjo, kad tie “kanalai” yra 
plyšiai paviršiuje arba lygiagre
čiai einančios raukšlės.

Tamsūs taškai Marse yra ne 
kas kita, kaip nuo kalnų susi
darę saulės šviesoje šešėliai, ku
rie ilgėja ir plečiasi planetai ju
dant. Mariner 9 erdvėlaivio or
bita taip nustatyta, kad jis 
skrenda kas 19 dienų per tas 
pačias vietas. Palygindami ke
lių skridimų fotografijas, moks
lininkai gali stebėti atsiradusius 
pakitimus.

Amazonės gyveno
Dono steuėse

MASKVA. — Sovietų moks
lininkai, kaip praneša “Tass” 
agentūra, nustatė, kad legenda- 
rinė moterų rasė amazonės nė
ra tik rašytojų išgalvota, bet 
tikrai yra gyvenusi Dono upės 
stepėse prieš 2.000 metų ar dar 
seniau. Tos moterys priklausiu
sios sarmatiečių genčiai. Jos ka
riaudavusios kardais, ietimis ir 
strėlėmis ir puikiai jodinėdavu
sios.

Archeologai surado daug tos 
genties kapinių. Apie 20 nuo
šimčių visų moterų kapų turi 
kartu su kaulais Įvairius gink
lus. Istorikai išaiškinę, kad tos 
moterys netekėdavo, kol jos ka
ro lauke neužmušdavo bent vie
no priešo kareivio.



K. STRIKATHS

KANADOS NAUJIENOS
Skaidrės iš okupuotos Lietuvos

WINNIPEG, Manitoba.—Kaip 
jau anksčiau buvau rašęs, šiais 
metais iš Kanados — Winnipego 
miesto į okup. Lietuvą su ekskur
sija buvo išvykę 13-ka lietuvių 
ir visi iš senosios ateivių kartos. 
Sugrįžę jie davė įvairius prane
šimus bei vedė asmeniškus po
kalbius. Nežinia kodėl, bet iš 
grynai asmeniškų pasikalbėji
mų buvo nugirsta daug ko dau
giau, negu jų viešuose praneši
muose pasakyta.

1971 metų lapkričio 20 d. va
kare buvo kviečiami lietuviai vėl 
atsilankyti į “Kanados Lietuvių 
Klubą Manitoboje”, kur buvo 
rodomos skaidrės, atvežtos iš 
okup. Lietuvos. Publikos prisi
rinko beveik pilnutėlė salė, kur 
nemažai matėsi tiek senųjų, tiek 
ir naujųjų ateivių, žinoma, čia 
nieko nuostabaus, nes kiekvie
nam norisi daugiau sužinoti apie 
savo gimtąjį kraštą ir kaip 
mūsų tautos okupantas dabarti
niu metu ten šeimininkauja.

Skaidres arba vaizdus iš Lie
tuvos rodė Viktorija Daubarai- 
tė, kuri ten būdama nemažai jų 

. pridarė ir čia parsivežė. Kadan
gi ji yra senųjų ateivių dukra ir 
gal'kiek silpniau kalba lietuvis^ 
kai, tai vaizdų bendram, apibu
dinimui buvo pakviesta Emilija 
Šarauskienė, kurią vos prieš ke
letą metų Į Kanadą atsikvietė 
jos vyras Mečys šarauskas. Di
džiuma vaizdų buvo iš Vilniaus 
miesto bei jo apylinkių, tad E. 
Barauskienei buvo lengva juos 
žiūrovams apibūdinti, nes ji ten 
gyvenų.

1 Bendrą programai įvadą pada
rė klubo v-bos p-kas Viktoras 
Novogrockis, pakviesdamas kal
bėti p. E. šarauskienę. Viskas 
būtų buvę gerai, jei ši nebūtų 
per plačiai įsileidusi į tūlo J. V. 
Rekašiaus plepalus. (Zenonas 
Rekašius, Čikagoje leidžiamų 
“Akiračių” štabo narys tame 
laikraštuke išpeikė amerikietę 
Mary Delaney, kam ji Čikagos 
arkidiocezijos oficioze “The New 
World” 1971 metų rugp. 20 d. 
numeryje per daug tamsiais 
vaizdais pavaizdavusi padėtį so
vietų komunistų okupuotoje Lie
tuvoje. Montrealio “Nepriklau
somos Lietuvos” dabartinis re
daktorius tą Rekašiaus straips
nį “Apie puslaukinę tautelę svie
to pakraštyje” be jokių komen
tarų persispausdino ir tą “Ne
priklausomos Lietuvos” Nr. 1270 
su tuo Rekašiaus straipsniu ša
rauskienė atsinešė į šį susirin
kimą). Kad pamatytume, kokni 
paukštelių mes turime ir kuriais 
keliais jie suka, prie Z. Reka
šiaus straipsnio prie progos vė
liau.

Pirmiausia E. šarauskienė iš
sitraukė tą, gerokai apglamžytą 

^“Nepriklausomos Lietuvos” Nr. 
1270, kuriame .yra tilpęs minė
tasis Z. V. Rekašiaus straipsnis. 
Moteris, gana įkaitusiu veideliu, 
tą laikraštį glamžė, glamžė, kol 
pagaliau iš didelio susinervinimo 
pradėjo garsiai šnekėti. Atsipra
šau, ne šnekėti, bet tiesiog rėk
ti, kad net buvęs mūsų B-nės 
prezidentas J. Demereckas man 
į ausį pasakė: “žmonės sako, kad

Susikaupimo ir dėmesio pilnas veidas nufotografuotas Maskvoje, 18 didmeisterių šachmatų var
žybose.

Midland Savings aptar 
nauja taupymą ir namų 
paskolų reikalus visos mū- 

t sų apylinkės. Dėkojame --
Jums už mums parodytą ' 
pasitikėjimą. Mes hdrė- 

.mine būti .Jums naudingi 
ateityje. iii

Nuo

Certificate 
(Minimum $5.000)

Passbook Savings 
AH accounts com 

5\ftPŪncfZ?d daily ~ 
paid quarterly

4G4C ARCHER AVENUE

PHONE: 254-4471

S20.C00
Sąskaitos apdraustos iki

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO, ILLINOIS
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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 
intymus duomenys apie bolševikmėtį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dot tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psL, kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudė, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 doL Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 

[ nu elgesys tragiškose dienose.
Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi

minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems 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 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kunose yra 
įsryskejęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

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

i Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psU SLOO. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu- i 
vą pspudžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

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

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju<r 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Plcperio 71 ANEKDOTUS. 
52 psl., SLOO.

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

čeki ar piniginę perlaidą

aš velnišku balsu rėkiu, bet at
rodo, kad ir mane jau bene pra- 
lenkė”.

Tas rėkimas ne taip jau svar
bu, bet svarbiausia, kad E. Ša
rauskienė nesuprato to Z. Reka
šiaus straipsnio, kurio ir susi
rinkusiems net pati nebeįstengė 
ištisai perskaityti. Tad Z. V. Re
kašiaus straipsniukas taip ir li
ko jos drebančiose rankutėse 
iki galo neperskaitytas ir žmo
nių nesuprastas. Tik gaila, kad 
klubo p-kas, po to straipsniuko 
skaitymo bei savotiško jo aiški
nimo, nedavė balso nė vienam 
pasisakyti, o tokių buvo apsčiai.

Skaidrių rodymas

Susirinkusiems į klubą Vikto
rija Daubaraitė rodė paveikslus 
iš Vilniaus miesto ir dalinai jų 
apylinkių, kur autobusu teko pa
važinėti. Pirmas vaizdas buvo 
“Gintaro” viešbutis, be kurio 
joks ekskursantas negali apsiei
ti. Skaidrėse penkių aukštų vieš
butis atrodo gana gražus ir ben
drai aplink jį esantieji vaizdai 
žiūrovui nesudaro blogo įspūdžio, 
juo labiau, kad vaizdai spalvoti. 
Skaidrių rodytoja V. Daubarai
tė apie “Gintaro” viešbutį smul
kesnių žinių nesuteikė, gal jos 
uždavinys tik ir buvo paveiks
lus parodyti. Vaizdų aiškintoja 
E. šarauskienė aiškino tik apie 
išviršinę paveikslų reikšmę, vi
sai nesigilindama į jų vidaus 
santvarką. Pavyzdžiui, buvo 
parodyta eilė Vilniaus mieste 
esančių bažnyčių, kurios jau at
remontuotos ir vėl naudojamos 
tikybiniams reikalams, bet ne
parodyta nė vienos, kurios mer
dėja apleistos bei paverstos įvai
riems komunistų propagandi
niams tikslams, kaip tai kinų, 
teatrų bei koncertų salėmis.

Vienas su tokia pat ekskur
sija grįžęs ekskursantas pasa
kojo, jog “Gintaro” viešbutis 
Vilniuje esąs pats gražiausias ir 
moderniškiausias visoje oku
puotoje Lietuvoje. Joks ekskur
santas kituose viešbučiuose nė
ra buvęs apgyvendintas, nes ki
tuose nesą tokių sekimo priemo
nių, kaip esą įtaisyta “Gintaro” 
viešbutyje, tad jis ir skirtas vien 
tik ekskursantams apgyvendin
ti. Nors jis iš lauko ir nėra ap
tvertas spygliuotomis vielomis, 
tačiau jis apstatytas įvairiausio-

mis NKVD-stų pin klėmis-mi- 
krofonais, kad ten, būtų girdi
mas menkiausias - pasikalbėji
mas jo kambariuose. Čia gimi-

šviesos. Ne! tas langas nėra iš
muštas, nes ten langų niekas 
nedaužo”.

Ekskursantai pasakojo, kad

ziejaus skyriaus vedėja Janina 
Puipiene. Ji nupasakojo apie 
Gedimino kalną ir 1960-tais me
tais bokšte įrengtą Vilniaus pi
lies muziejų. Ji savo informaci
niame pasikalbėjime nusiskun
dė: “Gedimino kalnas, tai mies
to parko dalis, muziejus irgi ne
turi jokių skirtinų teisių, jis pri
klauso miestui. Keista, bet rū
pintis juo -žymiai sunkiau, negu 
kuria kita Vilniaus vieta. Visų 
pirma, apsauga. Vasarą dirba
ma iki 21 vai., žiemą — trum
piau, bet baltųjų naktų Vilniu
je, deja, nebūna. Bet kuriuo 
metų laiku kalne naktimis vieš
patauja “dvasios”: rytais ran
dame išvartytų ir sulaužytų suo
lų, po visą kalną išmėtytos šiukš
lių dėžės, vis naujos krūvos tuš
čių butelių..'. Kaskart nudrasko
mi mūsų skelbimai, išdaužomi 
muziejaus langai. Mums patiems 
labai sunku susitvarkyti, paga
liau tai ne muziejaus darbuotojų 
pareiga. Daugelį kartų kreipė
mės į rajono vidaus reikalų sky
rių, prašydami, kad Gedimino 
kalne nuolat budėtų tvarkos ser
gėtojai. Juk kuone kasnakt pri
reikia kviesti milicininkus”...

Toliau' ji rašo: “kad karo me
tais nukentėjęs bokštas buvo at-

statytas, tačiau ji tuo nesidžiau
gia, nes tai nebuvo mokslinė res
tauracija — jam suteikė prieš
karinę išvaizdą. Sako, turime 
laukti geologinių tyrinėjimų pa
baigos. Bet ar patys geologai ne
sijaudina, pažvelgę į irstantį 
kalną? Vanduo išraižė grioviais 
visą kalną, jis kėsinasi jau ir į , 
bokšto pamatus. Kalną reikia 
kuo skubiau sutvirtinti”...

Baigia savo straipsnį taip: 
“Muziejaus darbuotojams spei
gai yra sunkiausias metas. Mes 
neturime menkiausių darbo są
lygų. Muziejus neapšildomas, 
žįemą prie nedidutės krosnelės 
budintysis sunkiai sušildo ran
kas. Nėra vandens, kanalizaci
jos”...

Tai ką Čia dabąr Z. V. Reka
šius pasakys su savo straipsniu: 
“Apie puslaukinę tautelę svieto 
pakraštyje”, arba mūsų E. Ša- 
rauskienė, kuri aiškindama skai
drių vaizdus sakė, jog ten langų 
niekas nedaužo,... Tad be rei
kalo dabartinis Vilniaus miesto 
burmistras Vytautas Sakalaus
kas, sako; kad pirmoje vietoje 
yra Gedimino pilis, kuri esan
ti Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės simbolis. (B. d.)

today’s FUNNY

ToJo/t FUNNY pay $1.00 for 
each origiaol "funny" used. Send gags . 
to: Today's FUNNY, 1200 West Thud 
St., Cleeel.nd, Ohio 44111. •

nės atvykę pasimatymui įspėja 
savuosius, kad reikia būti atsar
giems, nes NKVD-sto ausis ir 
akis viską klauso, mato, stebi ir 
girdi. Kaip jau pačioje pradžio
je pasitinki muitinėse unifor-. 
muotus .komunistinius - pareigu-: 
nūs, taip jų pilna ir miestuose 
rusiškose uniformose, tik' sųjt-j 
ku atspėti, kurioje uniformbje 
rusas ir kurioje lietuvis. Be
vaikščiodamas po miestą, be res
torano “Gintaras”, dar užtikęs 
dvi valgyklas-restoranūs, kurių 
vardai taip pat lietuviški. Vie
nas iš jų “Rūta”, o kitas “Pa
langa”. Jie visi esą didelij Bet 
pietų reikėję laukti ištisą va
landą ir net ilgiau. ” j

~ , i ., ‘.. '4 - 4

Toliau ji rodė keletą bažnyčių' 
ir kiek ilgiau sustojo prie Vil
niaus universiteto, bet apie jį 
nieko nepaaiškino, tik papasako
jo, kad jo sienos baltai nudažy
tos. Nepaaiškino ir kokį vardą 
jam "komunistai suteikė. Reikia 
nepamirštų kad mūsų Vilniaus 
u-tas yra seniausias Rytų Eu- 

. ropoję. Įsteigtas' 1579'-‘metais.
Komunistai, okupavę Lietuvą, 
jo. vardą pakeitė;; pavadindami 
jį Vinco Kapsuko-, universitetu. 
V. Kapsukas .buvo tik komunis
tinis veikėjas, bet nieko bendro 
neturėjo su. mokslu, j- ...:

Toliau rodė universiteto kie
me esančią* šv. Kazimiero ' baž
nyčią, kurios sienos gražiai iš 

į lauko nubaltintos.’ ši bažnyčia 
paversta antireliginiu muzieju
mi. Ten net mokesčių neimama 
įeinant, bet žmonių visai ma
žai aplink . vaikščiojant tesima
tė. . ■ ■

šv. Teresės bažnyčia dabar pri
klauso /lenkų parapijai.' Jos vi
duramžių freskos ir bendrai vi
sa bažnyčia esanti labai apleista. 
Paveikslai', nublukę ir jau baigia 
visai trupėti. 'Kiek tolėliau ma
tėsi ir .šv. Kazimiero koplyčia, 
betAji jokio, ypatingo. įspūdžio* 
nedaro* -

Dar buvo parodytas Gedimino 
"kalnas. Kad ir’ gražūs, bet tik. 
iš vaizdo ir be jokių smulkesnių, 
paaiškinimų sunkdsuprasti, nors 
jis: ir brangus kiekvienam lie
tuviui. ■ • 'tpj ■

Apie Gedimino kalną štai kaip 
rašo Vilniaus komtrnistihėj ’spaūi-* 

■ do j “Literatūra ir' Menas” Nr.
18-me, kuriame buvo paskelbtas 

' pasikalbę jiihaš Su • okup. t Lietu
vos • istori j oš-ėthografi j os mu-
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA • . • i i
z"

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, - gražiai įrišta, 592 pust
K. Bielinis, D IENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pusi._____ _
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pust __ _ ___ _—
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

z ISTORIJA, 1 dalis, 208 pusi. įrišta— $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pūsi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — _ 1___ :__

kokią ■

$6.00
$6.00 |

$730 i

r

$2.00 .
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR M1NTYS, I tomas; =300-p.'“$2.00 

MPr.of.,,Sį-Kairys, LIETUVA BUDO,gražiai įrišta, 416r.p— $530 | 
»Juow; (.gtęlžiys, RAŠTAI, 250 pusi. .._? $3.00

P. Liūdžiuvienė, ATS1M1NIAAAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,
88 pust, ;-^i- A fĮr-yg'

S. Michefsopas, LIETUVI^ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 2S1 p
Įrišta — S5.00 minkštais-viršeliais •—   ___ _ __ T.—~

Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiar įrišta 968 
pusi., dabar tik siO.OO

$į.oo •:

1739 So. Halsted St, Chicago 8,'I1L‘— Telef. -HA I-BlOO

— •
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Retirement

The end erf work, 
or the beginning 

of worry?

i
S

Kiti ekskursantai, grįžę iš Vil
niaus, apie ją rašė, kad univer
siteto kieme esanti bažnyčia jau 
įpusėta restauruoti, paliekant vi
sus kryžius lauke. Galutinai už
baigus remontuoti vidų būsiąs 
įrengtas literatūrinis muziejus. 
Iš lauko išbaldinta gražiai atrodo 
kaip ir senoji katedra, kurioje 
kryžiai užsilikę užpakalio bokš
tuose, gi fasado didelės skulptū
ros, kaip ir Gedimino pilies bokš- 
takalne yra apšviečiama ir nak
ties metu.

f *

Aušros vartai

Aušros vartai skaidrėse atro
do gana gražūs. Aplinkui mato
si viena kita senutė ant kelių 
klūpanti. Kita tos ekskursijos 
ekskursantė pasakojo, kad Auš
ros vartai šiandie yra pavadin
ti “Medininkų vartais” ir yra: 
Gorkio gatvėje. Turistė ten ma
čiuli keletą, senų moteriškių, ku
rios pardavinėjo medalikėlius. 
Visų turistų žvilgsnis daugiau- 1
šia esąs nukreiptas į langą, per 
kurį matosi šv. Marijos paveiks
las.

Toliau buvo parodyta šv. Te-
resės bažnyčia, visai netoli nuo 
Aušros vartų. Iš vienos pusės 
pailgas spalvotas langas atro-
do lyg išmuštas, bet E. šaraus
kienė, tai -pastebėjusi, paaiški
no: “Langas, kuris atrodo lyg 
išmuštas, švytruoja nuo saulės

_Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it. But if you 
don’t, it can be a time of worry 
and discontentment. A time when 
you.can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well; there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
U.S. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
you work.

Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5J4 % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

(4% the first year). That extra 
%i payable as a bonus at 

maturity, applies to all Bonds 
issued since June 1,1970... with 
a comparable improvement for 
all older Bonds.

Buy U.S. Savings Bonds. • 
They’ll help make your 

retirement just what you want \ 
it to be. ‘ f '

Bonds are safe. If loat. stolen, or
we replace there- When needed, they am ba K 
embed «t your bank. Tax nmy be deferral ♦ 
wntTl FfdetBpdon. And thrwr rwnbac, 4 
Boode are < prood ▼arm m

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

0©£S==
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Dabartinis lietuvių tautos pasipriešinimas 
sovietinei okupacijai ir jo reikšme 

Lietuvos suverenumui atstatyti 
Algirdo J. Kasiulaičio pranešimas Vyriausiojo 

Lietuvos Išlaisvinimo Kpmiteto Seime 
1971 m. gruodžio mėn. 4 d. Detroite1971 m. gruodžio

2. KOVOS APRAIŠKOS 
PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

1 lesiog nuostabu, kod šito
kioje Vakarų civilizacijos ir 
tarptautinės politikos normų 
prieblandoje prasmingiausi 
laisvės ir tiesos pranašai atsis
kleidė ne tos prieblandos ūka
nose, ne vis daugiau pasime
tančioje išeivijoje, bet vergi
jos mirties retežiais sukausty
toje Tėvynėje. Po 20 tylos me
tų lietuvių tauta savo sūnų ir 
dukrų žygiais į laisvės kovą 
įvedė naują dimensiją ir ji jau 
niekuomet nebus tokia pati. 
Tamsėjančiame laisvės kovos 
horizonte tokie pavergtos tau
tos žygiai menasi kaip nuosta
bus Apvaizdos ženklas pavargs- 

‘ tančiai išeivijai ir ab.uojani pa
sauliui.

- GaL pačiu , ryškiausiu krau
juojančios tautos laisvės ko
vos simboliu _ tapo šiandien 
kalėjime surakintas Simas Ku
dirka. šalia jo rikiuojasi Si- 
niokaičiai, nepažįstamoje Tur
kijoje nežinioje vegetuoją Bra
žinskai. Vėl pavergtoje Tėvy
nėje drąsa žėri kunigai šeške-

vičius ir Zdebskis, neina į kom
promisus su žmogum — žvė
rim ir jo įsakymais. Iš kitos pu
sės 2000 pilkųjų didvyrių •— 
Tėvynės ir-Bažnyčios dukrų ir 
sūnų nepabūgo okupanto ir 
raštu, išėjo ginti savo ir savo 
pavergtųjų brolių teisių kaip 
anksčiau tai padarė būrys ku
nigų. Kiekvieno atskiro fakto 
lukštenimas šiuo atveju būtų 
bereikalingas kartojimas jau 
žinomų faktų, nes jie deginte 
įdeginti mūsų sąmonėje,- ar 
bent turėtų būti. Savo išskirti
numu šie įvykiai kartu per
skrodė ir pasaulio sąmonę, 
nors, deja ne sąžinę.

Šioje vietoje kaip tik ir kyla 
visa eilė klausinių bei ryškėja 
kai kurios išvados, kuriuos ir 
kurias sklaidant aiškėja ir tų 
žygių prasmė ir taip išeivija į 
juos atsiliepia.

3. ATLIEPIS Į UGNIES 
PETELIŠKĖS SINDROMĄ
Pirmon galvon šie žygiai ir 

įvykiai .atsiskleidžia kaip ben
dravimo su okupantu 
mų išryškinimas.

Jau kuris laikas .kai 
išeivijos sluogsniuose

proble-

kuriose 
rvškus

YRA GERIAUSIA. DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus Įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta.1 ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris, pradžioje pro tirpstantį sniesą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. \

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

mato, 126 psl. Kaina SI.—. • >
, 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos.
Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI; 155 psL $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169

psL Kaina $3.00. ,
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00

I 8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

?? išvietintas lietuvaites-senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
, 14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.

15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. " * ’ . ....................... .......... .. ’ ~ “
19.
20.
21.

Eiliuoti kūrinė-

Petras^ Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50 
Alfonsas Tyruofis, METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami isigyti šias ar kitas knygas. praSome atsilankyti i Naūjienr 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Šveicarijos kalnuose slidininkai sugalvojo lengvą sklandytuvą, kuris nuo kaino šliuoiiantį sporti
ninką iškelia j orą. Slidininkai gali sklandytuvą vairuoti ir su ju© nusileisti, kur nori.

peteliškės į ugnį skridimo sin
dromas. Nežiūrint komuniz
mo pažinimo, nežiūrint pras- 
smingo veiksnių nusistatymo 
anais dviem klausimais, kai 
kurie išeiviai kaip peteliškės 
skriste skrenda komunizmo 
pinklėsna. Nueita net iki to, 
jog surandami labai išradingi, 
sofistiški argumentai tiek ben
dravimui, bet kokiam bendra
vimui pateisinti, tiek bendra
vimui skatinti.

Praeitų merų įvykiai kaip 
tik išryškina tokio racionaliza- 
vimo beprasmybę. Juk kokia 
logika galima pateisinti išeivi
jos solisto dainą pavergtame 
Vilniuje, kai jis ar ji žino, jog už 
kelių namų (o jei ir už kelių 
tūkstančių kilometrų) kokio 
nors kalėjimo rūsyje ar mir
ties stovyklos barake pūna 
gyvasis Simo Kudirkos lavo
nas? Kokia logika galima pri
imti ir kitokį kultūrinį neva 
bendradarbiavimą su okupan
tu ar jo vergučiais, ar tai bus 
parodų ruošimas, ar knygų 
leidimas, kai žinome, jog jau
nojo jūrininko likimu dalinasi 
dešimtys tūkstančių nekaltų 
brolių? Kokia logika pateisi
namas važinėjimas į pavergtą 
Tėvynę smalsumo reikalu ir 
net paskaitų skaitinėjimas 
Maskvos univesitetuose ir... 
tylėjimas, kai žinai, kad Ku
dirka ą mirtį žvelgdamas rei
kalavo Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės, o ne ' vienas 
laisvųjų, net Amerikoje jau 
atsisako net garsiai šūktelėti 
apie laisvę ir nepriklausomy
bę. Zdebskis, Šeškevičius, Si- 
mokaičiai, Bražinskai, Kudir
ka, Prieniškiai ir Simniškiai 
lietuviai štai atsakymas į ben- 

•dravimo su tauta ir bendra
darbiavimo su okupantu pro
blema, kuri dar taip neseniai 
kėlė audras visuomenėje ir 
spaudoje. Atsakymas aiškus ir 
nedviprasmiškas.

4. IDĖJINIO PRADO 
PABRĖŽIMAS

Kovos dvasios atsiskleidi
mas pavergtoje Tėvynėje ypa
tingai pabrėžia ir idėjinės ko
vos primatą. Jei išeivijoje vis 
daugiau įsigali formalinis, or
ganizacinis veikimo metodas, o 
pavergtos Tėvynės įvykiai bū
dingi savo idėjomis, kilme ir 
turiniu. Kun. Šeškevičiaus veik 
lą ir jo gynimosi kalbos dvasią 
ar Prienų katalikų protestą nei 
apsprendė, nei išsakė, nei pa
galiau iššaukė pinigas ar kito
kį materialiniai išskaičiavi
mai. Darbus ir žygius pagim
dė idėja, išskaistinta kančio
je, subrandinta žmogiškame 
kilnume, puoselėta krikščio
niškose, lietuviškose tradici
jose.

Šie įvykiai iš tikrųjų akivaiz- jog tiek 
_ Viena, asmenų 

komunizmas kaip idėja platus 
pasaulio 
neturėjo 
lybiu politinėje kryptyje: JAV 
valstybės departamento sluogs- 
niai, atrodo, ir toliau siekia 
mūsų diplomatinių postų išny
kimo, Brandto sutartys Lietu
vą palieka Sovietų imperijos 
integralia dalim, Pompidou 
siekia konferencijos lai impe
rijai legalizuoti, ir t. t. šia 
prasme pasipriešinimo reikš
mė vra maža. Bent tiesioyind 
prasme.

Tačiau mūsų vidinėje sfero
je. išeivijos gyvenime, šis pa
sipriešinimas turi, ar bent pri
valo turėti milžiniškos reikš
mės. Aukščiau minėjome tris 
atvejus, kur brolių kova at
skleidė naują prasmę ligšioli
niams reiškiniams. Prasminga 
dabar kiek konkrečiau pažvelg 
ti į šios kovos reikšmę išeivijo- 
jos gyvenime apskritai ir VL1- 
Ko

džiai rodo du dalyku, 
kad I
gali būti nugalėtas tik idėjinė
mis pjieinonėniis, , idėjiniame 
kovos lauke. Kouumizmas gi
mė be tankų, be lėktuvų, be 
atominių ginklų. Jis augo iš
augo maitindamasis visų pir
miausiai idėjinėmis sultimis. 
Tiesa, iš apnuodytų šaltinių... 
Jis plečiasi šiandien nebūtinai 
vien ginklo pagelba, nors gink
las visuomet svarbus jo politi
kos įrankis. Komunizmo di
džioji jėga yra jo idėjinė ofen
zyva. Prieš ją mes turime iš
vystyti lietuviškos, krikščio
niškos, demokratinės idėjos 
ofenzyvą. Simo Kudirkos gy
nimosi kalba mums rodyte ro
do idealistinio prado pirmumą 
prieš mechaninį, materialis
tinį pradą. Jo ir kitų kovotoją 
žygiai yra tąrsi šauksmas išei
vijai: grįžkite atgal prie ide
alistinių šaltinių, vieton savo 
kelią vis daugiau kreipę į prag- 
matistinius, materialistinius 
tikslus. .

5. PAUKŠČIUKO HIPNOZĖS 
MITAS

pasipriešinimo pra- 
pavergloje Lietu- 

tendencijos blaiviau

Tautinio 
si veržimas 
voje turi 
nušviesti ir paukščiuko hipno
zės mitą, kuris kai kuriuos yra 
apėmęs, o kai kurių sąmonin
gai skleidžiamas. Esą milži
niška sovietinė gyvatė yra už 
hipnotizavusi mažučiuką lie
tuvišką paukščiuką, užtai pa
vergtoje Tėvynėje jau gerokai 
išblėsęs ir laisvės troškimas ir 
nepriklausomybės siekimas.

Pastarieji įvykiai, gi rodo 
visai ką kita. Laisvės troški
mas nėra netik sumažėjęs po 
30 metų, bet net dabar atsis
kleidžia ypatingai energingo
mis, pavojų ir asmeniškos 
grasos nebijančiomis formo
mis. 30 metų smegenų plovi
mas toli gražu nėra atsiekęs vi
suotinumo. Materialistinis koš 
maras nėra užgožęs persona
lizmo nei sampratos, nei po- 
reiškių. Ateistinė kova, kuriai 
lygių maža, nėra baigta. Die
vas Lietuvoje nėra miręs. Visa 
Kudirkos kalba yra ištisas 
tatas idealizmui, Tėvynei, 
mokratijai ir tikėjimui, 
kiti įvykiai liudija tą patį,
eitais metais pavergtoje Tėvy
nėje mirė ne lietuvybė, ne 
Tėvynės meilė, ne Dievas, bet 
tik tyla, o išeivijoje improvi
zuoto paukščiuko mitas.

6. DVILYPĖ
PASIPRIEŠINIMO REIKŠMĖ

trak 
dė

visi

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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.

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

1739 S. Halsted St, Chicago, ML 60608
—--=-^- ■

Šis momentas gal tinkamas 
grįžti prie pirminio klausimo: 
kokią reikšmę turi dabartinis 
lietuvių tautos pasipriešinimas 
sovietinei okupacijai Lietu
vos suverenumo atstatymui? 
Vienalyčio atsakymo, deja, 
nėra. Turint galvoje visu plo
čiu Vakarų demokratijų vyk
domą “realybės” politiką, Si
mo Kudirkos ir jo brolių kova 
neturi jokios tam generaliniam 
planui įtakos. Atrodo, kad 
JAV (o jas greičiausiai seks ir 
Europos didvalstybės) yra nu 
tarusios likviduoti šaltojokaro 
sopulius, tarp jų ir Raitijos 
valstybių dyglį ir ant tokiais 
pagrindais sukurtos taikos (de
ja, tik tariamos) kurti naują 
pasaulį, pasiskirsčius naujo
mis įtakos sferomis, šia pras
me būdinga, kad nežiūrint.)

Kudirkos, tiek kitų 
ir įvyk iii ypatingai 
nuskambėjimas viso 
didžiojoje spaudoje, 
jokios įtakos tų vals-

darbe specialiai.

7. LIETUVIŠKOSIOS 
AKCIJOS APŽVALGA

Bet kokios veiklos perio
dinė apžvalga reikalinga ne 
principams kaitalioti, bet ru
tinai pergalėti, naujiems me
todams paieškoti, naujiems 
būdams pritaikinti. Pavergto
sios Lietuvos pasipriešinimo 
akcija, ypač sąveikloje su Va
karų valstybių naujosios poli
tikos įsigalėjimu tokią mūsų 
laisvinimo darbo strategijos 
apžvalgą daro būtina.

Šioje vietoje noriu pastebėti, 
jog VLIKas ir šiandien atlie
ka milžinišką darbą, esamose 
sąlygose. Noriu šia proga pa
sinaudodamas lygiai ypatin-

^flE

gai išskirti VLIKo pirm. dr.(matinė akcija turėtų būti dar 
K. Valiūno veiklą, kuri v ra sustiprinta.
mums visiems gražiu ir inspi
ruojančiu pavyzdžiu. Todėl 
teikdamas kai kuriuos siūly
mus neturėsiu intencijos kriti
kuoti, bet kai kurias sritis pa
brėžti. Iš kitos pusės niekuo
met nemaniau ir dabar nema
nau, kad VLIKas vienas pri
valo vįsus darbus atlikti. Jis 
sukurtas ne tik 
vinimo darbui 
jam vadovauti, 
nientas, mano 
esti užmirštamas, 1 
bet ir pačio VLIKo.

Konkretizuojant 
klausinius dalinti į dvi plačias 
sferas: užsieninės 
vidinės veiklos. Užsieninės ak
cijos poblenias sąmoningai kel 
siu tik prabėgomis, nes, kaip 
minėjau, jas, atrodo, nagri
nės pats VLIKo pirmininkas 
kiek vėliau. Noriu pastebėti 
tik kelis momentus.

A. Būtų didelė klaida, jei 
dabartinė Vakarų demokrati
jų komunizmui palanki poli
tika būtų pretekstu nusisukti 
nuo užsieninės akcijos. Atvirkš 
čiai — VLIKo politinė ir diplo-

dirbti, bet ir 
Pastarasis nio- 
galva, dažnai 

ne tik kitu.

prasminga

akcijos ir

B. Pirmuoju uždaviniu lai
kytinas kuo geriausias pasinio 
Šimas galiniai Europos saugu
mo konferencijai, įskaitant 
jau dabar sudarymą delegaci
jos branduolio ir kuo greičiau 
paruošiant atitinkamos me
džiagos etnografinių sienų bei 
kitais svarbiais klausimais.

C. Nereikėtų užmesti ir rim 
to politikos žurnalo anglų kal
ba, sakykim “Lithuanian Af
fairs” vardu leidinio.

1). Reikėtų dėti pastangų, 
kad i įvairias užsieninio veiki- V. %
mo sričių būtų įjungta konkre
čiam darbui kiek galint dau
giau jaunos kartos žmonių.

(Prieš porą metų šia prasme 
ALTo kongrese esu padaręs vi 
są eilę pasiūlymų, kurių čia 
nekartosiu).

(Bus daugiau)

"NAUJIENOS' KIEKVIENO

DARS0 ŽMOGAUS

DRAUGA

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

'• Skrajojo po

laikus,
ir laumės
laukus... s

S. Petersonienė

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

1. N. Botkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 6 pasakos ir DVY«
NU K ĖS, 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
oasakų. apie paslantingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio format bukietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
osl., kaina 5 adh^ , '

5. Maironis, JAUNOJUĮMETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

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
tu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
’ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. f

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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 prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

K
uę/A v/Z

I

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

?<•-■•» ■ .'WR-
------ • ... - . . . •.

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
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SPAUDOS
(Tęsinys)

“Savaitę prieš Husui atvyks
tant, į miestą labai iškilmingai 
atvyko popiežius Jonas XXIII. 
Popiežius jojo ant balto, raudonu 
apdangalu apkloto žirgo. Jį ly
dėjo devyni kardinolai ir šešio
lika šimtų raitelių. Visas mies
tas išėjo pasitikti popiežių. Jį 
nulydėjo į vyskupo rūmus, ku
riuose jis ir apsigyveno. Miesto

PABIROS
gyventojai atnešė popiežiui do
vanų — keturias dideles stati
nes prancūziško vyno, keturias 
Alzaso ir astuonias statines vie
tinio vyro ir įteikė jam sidabrinę 
taurę tam vynui gerti.

“Į Konstancą privažiavo įvai
rių luomų žmonių iš visos Eu
ropos. Buvo tatai didžiausia vi
duramžių šventė. Toji šventė 
buvo puošni ir išdidi. Suvažia-

žintą tūkstančių žmonių. Pats 
miestas teturėjo tik šešis tūks
tančius gyventojų. Buvo paruoš
ta trisdešimt tūkstančių lovų. 
Penki šimtai žmonių nuskendo 
ežere. Iš visur privažiavo kepė
jų, tarnų, auksakalių, prekybi
ninkų, tapytojų, medžio droži
nėjimo mokovų, ir verslininkų

niųjų, progreso-siekusių, už jį, (1808—-1881 
bebaimei kovojučių vyrų, bei io$ 
pačios liepanos peršoko į vidur
amžiu j e skęstančias institucijas 
ir jas gynusią Inkvizicįją, ir jas 
pačias supleškino Reformacijos 
eigoje.

Istorija kartojasi: totalitari
nis ir inkvizicinis XX-jo amžiaus 
viduramžis — komunizmas skę-
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tuvoje — kalendorių, '“metskai

NAUJIENŲ ofisas atdaru kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniai* — iki 12 vaL

liui ir Smėly atvykti į Washington^, čia jiedu buvo nuo
dugniai ištardyti ir jiems įsakyta tuojau grįžti į Sovietų 
Sąjungą. Jiedu sulaužė užsienin siunčiamiems sovietų pi
liečiams duodamus įsakymus. Jų studijos pasibaigė. Jie
du žinojo, kad bus baudžiami už instrukcijų nesilaikymą 
ir gero sovietų valdžios vardo žeminimą. Abiem .tuojau 
buvo nupirkti lėktuvo tikėtai į Maskvą ir jiedu nulydėti 
į New Yorką, Kennedy aerodromą. Pan American ben
drovė buvo pasiryžusi juos nuvežti Į Maskvą, bet pasku
tinę minutę neleido Kurašviliui lipti į lėktuvą, kai pama
tė jį kraujuose pasruvusį. Bendrovės gydytojas nustatė, 
kad Kurašvili buvo persipiovęs rankų venas ir kaklą. 
Jis nenorėjo skristi į Maskvą. Greitosios pagalbos maši
na tuojau nugabeno Kurašvili į artimiausią Jamaikos 
ligoninę. Ligonis buvo nugabentas į operacijų kambarį ir 
susiūtos rankų venos. Gydytojai rengėsi susiūti ir kaklo 
žaizdą, bet tuo tarpu atsirado sovietų smogikų gauja, ir 
išsivežė Kurašvili į sovietų konsulatą New Yorke. Ja
maikos ligoninės gydytojai prašė leisti baigti operaciją, 
bet rusai neleido.

Kurašvili nenori grįžti
Praeitą rudenį Amerikon atvyko dešimt studentų iš 

Sovietų Sąjungos mokslo žinias gilinti. Toks pats Ameri- 
kos studentų skaičius nuvyko į Sovietų Sąjungą, šis pa
sikeitimas vyksta pagal veikiančią /“kultūrinio bendra-

- darbiavimo” sutartį, pasirašytą tuojau po Antrojo Pa
saulinio karo. Tiktai amerikiečiai siunčia Sovietų Sąjun
gom 20 — 24 metų amžiaus jaunus vyrus ir moteris, o 
nišai siunčia Amerikon mokslus baigusius 30 — 36 metą 

• amžiaus tyrus.
Keturi Sovietą Sąjungos studentai atvyko į Chica-

■ goję esančias JAV mokslo įstaigas, du buvo Kalifornijo
je, Berkeley universitete, o kiti keturi paskirstyti po ki
tas mokslo įstaigas.- Vienas sovietą studentas, 36 metą 
amžiaus gruzinas Merab Kurašvili, pabuvęs Amerikoje 
tris mėnesius, nebenori grįžti į Sovietą Sąjungą. Tas no
ras •nebegrįžti pas jį yra toks didelis, kad jis ryžosi ge-

7 riau mirti, negu grįžti. Ką jis‘“kapitalistinėje” Ameri-
koje pamatė per šiuos kelis mėnesius —jam akis pravė- basadai, kad Kurašvili nebus išleistas iš JAV, jei imi- 
rė. Jis įsitikino, kad ne tiktai jam, gruziną tautai, bet gracijos pareigūnai neįsitikins, kad jis nori vykti Mas- 
ir visiems rusą pavergtiems žmonėms pripasakota tiek kvon. Jeigu Kurašvili nenorės, tai rusai prievarta jo ne- 

' = daug neteisybės, kad geriau mirti; negu grįžti į tą melo,
apgaulės ir žiauriausio išnaudojimo komunistinę vergiją.

Amerikon atvažiavęs Kurašvili nelaimėn-pateko dėl
didelią komunistinią pretenziją, paremtą dar didesniu Pu matome, kad sovietą ambasados tarnautojai New 
melu. Kurašvili, nuvykęs į-Berkeley universitetą, gavęs Yorke elgiasi, kaip jie elgiasi Egipte ir Sudane. Ten 
1 1 •  Y* — ___ •   1 .J 1 _ • _ ci o AI Ti i 4- rrnpATn -i

“Visi jie suvažiavo į Konstan
cą ieškodami uždarbio, patogu
mų ir garbės.

“Suvažiavime dalyvavo 33 kar
dinolai, 5 patriarchai, 47 arkivys
kupai, 141 vyskupas, 93 vysku
pai — sufraganai, 217 teologijos 
daktarų, 361 juristas, 37 gydy
tojai ir 37 universitetų atstovai. 
Buvo ten 83 viešpątaujančių ka
ralių ir kunigaikščių atstovai, 
38 kunigaikščiai, 173 grafai, 718 
baronų ir virš pusantro tūkstan
čio bajorų. Vien muzikantų bu
vo 1700. Be to, kaip sako to 
laiko istorikas, buvo ten 700 pro
stitučių.

Atvykus dar naujiems suva
žiavimo dalyviams, miesto gy
vumas augo, viešpatavo links
mybė, žaidimai, girtavimas ir 
ištvirkavimas. Aidėjo šokiai, 
sporto žaidimai, parodos, proce
sijos ir koncertai”. (113 psl.).

šio “šventojo” suvažiavimo 
sprendžiamąjį balsą turintieji 
delegatai savo posėdžius turė
jo Konstancos katedroje, čia 
vyko Jono Huso, apklausinėji-

Valstybės Departamento pareigūnai trečiadienį ir mas, prievartavimas išsižadėti
ketvirtadienį norėję pasimatyti su sovietų ambasadoje 
New Yorke laikomu Kurašvili, bet trečiadienio ryte 
jiems buvo pasakyta, kad jis serga ir su juo pasimatyti 
negalima. Valstybės Departamentas pranešė sovietų am

galės išsivežti.
Taip JAV vyriausybė pranešė sovietą atstovams, 

bet ar taip pasielgs — netolima ateitis parodys. Tuo tar-

jį nuo jo iki šiol skelbtojo moks
lo:

1. išsižadėti savo eretiškų raš
tų, kuriuos pasmerkė šešiasde
šimt teologų,

2. prisiekti, kad daugiau , jų 
nebeskelbs,

3. juos (raštus) viešai atšauk

kambarį ir apžiūrėjęs miestą, negalėjo atsistebėti tokia 
didele maisto ir įvairiausią prekių daugybe. ..Pilnos krau- 

** tuvės jį labiau domino,negu universitetuose vartojamą 
knygą tekstai. AIgos,- kainos ir prekią daugybė daugiau 
pasakė apie komunistinę” santvarką, negu Brežnevo 
aiškinamos Lenino teorijos. į

Kurašvili, kartu su kitu sovietą studentu; Grigoriu 
Smėly, nuėję į didelę maisto krautuvę, prieš pirkdami 
maistą, matyt,, jo paragavo; Krautuvės vedėjui’ toks el
gesys nepatiko. Abu rusai buvo sulaikyti. Jiedu: naudojo 
maistą, už jį dar nesumokėję. Jiedu-būtą galėję būti per
duoti policijai ir teismui. Bet kai paaiškėjo, kad abu yra 
sovietą studentai, ir kad sovietą valdžia skiria labai ma
žą sumą į užsienius siunčiamiems studentams, * krautu
vės vedėjas ranka numojo ant viso reikalo ir patarė jį 
užmiršti. - ■ . .-

4. prižadėti skelbti ir palaiky
ti mokslą, priešingą tam, kurį 
iki šiolei skelbė; jam nepaklau
sius pateiktų reikalavimų, nu
teistas, kaip eretikas, sudeginti 
ant laužo ir jo raštus taip pat 
sunaikinti laužo liepsnose.

Sprendimas buvo įvykdytas 
1415 metų liepos mėnėšio 6 die
ną.

Tas pats “šventasis” suvažia
vimas sekančiais metais nuteisė 
sudeginti. ant laužo Jono Huso

ginkluotiems sovietą tarnautojams joks egiptietis negali 
pastoti kelio, kaip ją nepajėgė sustabdyti Jamaikos li
goninės administracija. Rusai neturėjo teisės imti ope
ruojamo ligonio iš Jamaikos ligoninės, bet jie paėmė. Ru
sai turėjo leisti Valstybės Departamento pareigūnui pa
simatyti su juo, bet jie neleido.

Kurašvili noras negrįžti į “komunistinį rėją” labai 
panašus Į Simo Kudirkos tokį norą. Kaip Kudirka dėl bendradarbį Jeronimą iš Prahos, 
kelią pareigūną neapdairumo, pateko j sovietų jūros po- “Abu buvo vienodų religinių
licijos rankas, taip sovietą policijos rankose yra ir Ku-Įp^^’ abu juosieisė^už tą pa- 
rasvih. Jeigu jo noras negrįžti! Maskvą nepasikeis tai, riu tejsmas; abu sucletrįnti tū]e 
jis “nepasveiks” ir JAV pareigūnai su juo nepasikalbes. | pa‘čioje vietoje ir abiem paskui 
Jeigu jis “pakeistą” savo nuomonę ir sutiktų grįžti, tai j pastatytas didingas paminklas 
tada JAV tarnautojas pasimatys ir leis jam išvažiuoti, [su užrašu viename šone: “Jonas 

Kurašviliui išsigelbėti bus labai sunku. Kosenkinai ’ Husas mirė čia 1415 metų Be
teko šokti iš trečio aukšto ir susilaužyti rankas bei ko-. P°s ki’fcos

- . • . • . a TA-tr Puses: Jeronimas is Prahos nu

piežiai” sėdi Maskvoje, kiti — 
Pekine. Supleškės ir jie ją pačių, 
užkurtuose inkviziciniuose lau
žuose. T jusvės siekianti žmo
gaus valia nenužudoma ir nesu-’ 
naikinama.

Knyga: “Jonas Husas, Refor
macijos pradininkas — Vytauto 
Didž. bendralaikis. Istoriniai bio
grafinė studija”, iliustruota, 
gražiai išleista, lietuvių kalba 
taisyklinga. Knyga pardavinėja
ma po 3 dol.

Joje esančią didelę korektū
ros klaidą — po Jono Huso nuo
trauka parašyta: “Imperatorius 
Zigmantas”, kiekvienas skaity
tojas turėtų pasitaisyti pats.

4. Tarpiniai leidiniai
Be lietuviškų knygų, kurių po

rą pavyzdžių ką tik apžvelgėme, 
mūsuose būta ir tebesama spau-‘ 
dos leidinių, kuriuos tenka pa
vadinti tarpiniais. Tarpiniais 
tarp knygų ir periodinės spaudos. •

Prie tų tarpinių reikia nors 
trumpam stabtelėti ir į juos pa
žiūrėti. Kadangi jie kadaise yra 
turėję nemažai įtakos lietuviš
kumo atgijimui ir jo palaikymui. 
Net ir dabar jų vertė eia, Ameri
kos lietuvių tarpe, dar nėra vi
siškai išblėsusi. Jų, tų tarpinių 
leidinių, vardas: kalendoriai......

Jie, tiesa, mūsų literatūroje 
yra tarytum kokie pamiršti pa
vainikiai — “benkartukai’h nes 
apie juos ir jų reikšmę lietuvių 
tautai nėra parašyta nė vieno 
kiek išsamesnio ir platesnio ra
šinio. O tokiam darbui medžia
gos esama ik valios. Ir pati te-, 
ma — “Kalendoriai, jų vertė ir 
reikšmė lietuvių tautos gyveni-- 
me” labai intriguojanti — vi
liojanti. Kodėl kuris nors to rei
kalo ir lietuviškos literatūros 
knysius negalėtų parašyti išsa-- 
mios apžvalgos ir jų įvertinimo?; 
Jeigu ne čia, tai ten — paverg
toje Lietuvoje, kur esama pa
kankamai įžvalgių rasėj ų, mėgs
tančių pasižvalgyti ir pasigėrėti 
istorinėmis lietuviškos literatū
ros vertybėmis?

O kodėl, tarkime, kuris nors' 
gausios sludentijos Lietuvoje at
stovas negalėtų užsimoti savo

tam gkalmaai iš Oginskio. Vėliau 
jį remia ir VUniaus spaustuvi
ninkas J. Zavadskis, nes kalen
dorius pasirodo pelningas.

“Pirmasis kalendorius išeina 
Vitorafe, J. Zavadskio spaustu
vėje, vardu skaitlius

kol nuo 1848 nusistovėjo: “Ka
lendorius arba metakajtlius 
ukiszkas (ligi 1864)”. “1866-67 
turėjo kalendorių perrašyti ru
sų raidėmis ” (“graždanka”? 
J.). “1878 jis išąjo'.grynai lo
tynų raidėmis, be lenkiškų žen
telių (leidimą gavo per Oginskį).

■“Iš viso išėjo 22 (19 lotynų 
raidėmis ir 2 .rusų)... Be metų 
skaičių, švenčių, prekymečių, 
čia buvo gausu ' straipsnių

nių ir gyvulių ligas, apie 
“ašvienį” (arklį, kurį I(vroskrs) 
■net poetizuoja!) ir kitais ūkio 
klausimais. Daug straipsnių jis 
pats parašė.

“Kalendoriuose jis gausiai -dė
jo -dainų, pasakų, priežodžių; is-, 
torijos, gamtos, geografijos ži

tos : K. Pranianskytės, kum KL 
Kairio, A Baranausko “Anykš-

bliograf iją (apie pavadinimu 
pats prie jų pridėjo 30): “Surin-

Lietuviszkų”.
“I(vinskio) kalendoriais pla

čiai naudojosi ne tik liaudies,

rie bajorai ir kunigai— iš jų iš-

liaudį. Jie buvo pirmieji mūsų

ehai ir ūkio patarėjai...” -t 199 
pslj.

tome rašoma ir apie kitus lietu
viškų kalendorių sumanytojus ir 
paruošėjus. 263 pusi, apie 
evang-reformatų kunigą Povilą 
Jakūbėną, tarpe kita ko, sako
ma-:

“...suorganizavę bendrovę” 
(Beržuose) “spaustuvei steigti 
ir buvo jos neapmokamu vedė
ju. Leido bei redagavo kalendo
rių Kaimyną...”

(Bus-daųgiau)
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“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ į 
SROVtŲ ŽMONES: DARBININ- f

tuviškus kalendorius? Ir jam N ALAI, DVASININKAI, VALS* ’

Krautuvės vedėjas užmiršo, bet tokio dalyko negali'jas. Kurašvilio prie lango komunistai neprileis. Ar JAV rė Sa 1416 ^tais gegužės mė- 
užmiršti sovietą ambasada, žinia pasiekė Washingtone reikia leisti sovietu agentams sauvaliauti New Yorke, nėšio 30 dieną”. (187 psl.). 
dirbtnčius rusus. Jie tuojau įsakė studentams Kurašvi- kaip jie sauvaliauja buvusiose Afrikos kolonijose? Aklų fanatikų užkurtos laužo

būtų pagirtinos naudos.
Va, “Lietuvių Enciklopedijo- ■ PADUODA 

jė” IX-me tome apie pirmąjį lie-'* ŽINIAS 
tuviškų kalendorių sumanytoją

Į JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS^ 
InATVTT^A '^’^NGIAUSLAS 

[ALSIUS.waiy

. . A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS 

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

16
Kažkodėl tas mano akiratis, rodos, taip 

savaime plėtėsi iki mūsų aukštojo kaimy
nėlio Medvėgalio, kuris yra dešimties kilo
metrų atstu ir pakilęs nuo jūros lygio 234 
metrus, o nuo savo gražiojo slėnio pako
pęs visu šešiasdešimt metrų ūgiu. Užkopęs ’ 
i viršūnę, galėjai matyti visą plačiąją Že- i 
maičių žemę. Galėjai matyti ežerus, upes, 
sodybas, miškus, kalvų kalnelių virtines 
ir pro visas tas žalumas išsikišusius bažny
čių bokštus, kurių galima buvo priskaityti 
ir be žiūronų pagalbos net septyniolika. 
Dar arčiau, jau mūsų pačio valsčiaus ribo 
se, tik penkių kilometrų nuotolyje, buvo 
tas senųjų dievų padovanotas perlas — 
Dyvyčio ežeras. Jis savo žydro dangaus 
mėlynumo veidu sužavėdavo net poetų 
širdis, ir jie prabildavo nemirštamo grožio 
žodžiais.

Mūsų mažoje miestelio istorija didelė ir 
siekianti gilius amžius. Jau Mindaugo 
krikšto metu ši vietovė buvo gausiai že
maičių apgyventa. Juk ir krikšte atmini
mui dovanas dalydamas, karalius Min
daugas menamai pusę Laukuvos žemių' 
buvo užrašęs pirmajam popiežiaus skir
tam vyskupui Kristijonui. Ir kita pusė pa
gal tą pačią krikšto intenciją buvo atiduo
ta kryžiuočiams, bet lik 1257 metais, ži
noma, tada Laukuva buvo didelė ir vcr-.

tinga dovana. Deja, tos duodamos dova
nos ir 'pats karalius Mindaugas nelaikė 
tvirtai savo rankose. Ją valdė nors ir Min
daugo’ giminaičiai, bet buvo neklusnūs 
jam Žemaičių kunigaikščiai. Taip tos do
vanos negalėjo riteriško kardo padeda
mi kryžiuočiai užvaldyti. Neturėjo čia sa
vo pirmosios rezidencijos nė vyskupas 
Kristijonas. Dėl tų žemaičių laisvės bran
ginimo, prisirišimo prie savo senųjų die
vų, vyskupas nebuvo nė kojos Į ši kraštą 
įkėlęs. Mirė net- tos dovanos nepamatęs.

Kitas Įdomus, istoriniai prisimintinas 
faktas, kad pro Laukuvą, pro DyvytĮ ėjo 
kryžiuočių keliai, vedą Į Žemaičių gilumą, 
Medininkus ir Kražius. Vienas toks kelias 
iš Prūsų per Karšuvos žemes ateidavo pro 
Balsius, o kitas nuo dabartinio Tūbiniu 
bažnytkaimio. Tie abu jų keliai iš Prūsų 
susibėgdavo prie Dyvyčio ežero ir esančio 
pietinėje jo pusėje kalno buvusios švento
vės.. Toje vietoje kryžiuočiai , prieš tęs
dami savo kruviną žygi, stovyklavo. Pas
kui veik pačiu ežero pakraščiu traukdavo 
toliau Į šiaurė* pusę.

Tas kryžiuočių kelias, nuo Dyvyčio 
ežero už dviejų kilometrų, šakojasi Į dvi 
puses. Tiesioji ėjo Į Medininkus Varnius, 
o kitas nuo toš kryžkelės suko jau į rytų 
pusę ir vedė Į Medvėgalį ir Kražius. Įdo
miausia, kad šis kryžiuočių kelias visai 
sutampa su nuo Šilalės per Balsius atei
nančiu vieškeliu ir kaimų keliais nuo Tū
binių. Ir toji kryžkelės viela ir dabar lebe- 
atitinka besišakojantiems iš tos vietos 
vieškeliams šiaurės ir rytų kryptimi. Tik-

rai nuostabus tas sutapimas veik kai .kur 
žingsniu, kitur sieksniu teiškrypdaraas. 
Kito tokio senųjų kryžiuočių kelių sutapi
mo jau sunku kur beatrasti, lyginant tuos 
kryžeivių kelialapių braižinius su esamais 
Lietuvoje keliais. Tai lyg leidžia spėti, jog 
tokie keliai galėjo būti toje žemaičių apgy
ventoje vietoje, ir jie nepasikeitė todėl,■, 
kad toje vietoje visą laiką buvo gyvenama, 
kai Suvalkija ir didžioji Karšuvos žemių 
dalis dėl tų kruvinų karų buvo visu paprū-, 
siu pavirtusios vadinama dykuma, apau
gusia sunkiai pereinamais miškais.

Būtų galima ir daugiau tų istorinių nuo
trupų papasakoti, bet tai užimtų -daug't 
vietos. Tik prisimintina, kad nuo keturio
likto šimtmečio ‘Laukuva jau nebebuvo 
laikoma sritiniu centru. Ji ar jos dalis bu
vo priskiriama prie Karšuvos ar prie Medi
ninkų rajoninių vietų. Daugiausia ji pri
klausė Šiauduvos ar Pajūrio valsčiams. At
rodo, kad ir šios vietovės giminingos savo 
pavadinimais, jų galūnėmis, kaip antai: 
Karšuva, šiaudava, Laukuva.

Taip pirmajai mindauginei vyskupijai 
šioje vietovėje nebeįsisteigus tos vietos že
maičiai, užkietėję sayo senųjų dievų tikė
jime, nebegreit susilaukė katalikų bažny
čios. Pirmoji katalikų bažnyčia buvo pa
statyta tik 1621 melais. Ją pastatė savo lė
šomis Jonas Talutis. Man taip kažkodėl 
peršasi prielaida, kad tas Jonas Talutis 
bus protėvis, priklausąs Taliai — Kelpšų 
čia nuo neatmenamų laikų gyvenančiai 
bajorų šeimai. Gal vyskupas Valančius ar 
kas kitas bus tą pavardę daugiau versda-

mas iš lotynų ar gudų kalbos sulietuvinęs, 
nes gilioje senovėje ši šeima tebuvo žino- ? 
ma kaip Tallatai.

Dabar esančioji švento Kryžiaus atra
dimo bažnyčia, pastatyta devynioliktame 
šimtmetyje pačių parapiečių lėšomis ir tal
ka. Jos planą paruošė -ir statybą prižiūrėjo 
žemaitis arch. Kalėda. Pamatus pašventi
no 1852 metais vyskupas Motiejus Valan- > 
čius. Jos statybai buvo naudojami stam
būs aptašyti akmenys, suliejant, sutvirti-, 
nant degintų kalkių vapna. Tų sienų sto-t 
rūmas yra apie vienas sieksnis. Ta vieta, 
kur buvo statoma bažnyčia, dumblina, 
vandeninga. Pamatams nepasiekus tvirto 
grunto, buvo panaudojami milžiniško sto
rumo ąžuoliniai, kirviu aplyginti rąstai., 
Bet praslinkus daugiau kaip pusšimčiui 
metų tie ąžuoliniai rąstai, spaudžiami to
kios akmeninių šienų masės, ėmė giliau 
grimzti ir jos sienos keliose vietose suskilo! 
Deli to teko jos pamatus iš naujo sustiprin-- 
ti. )

Tallatai, paskui žinomi kaip Tallat-• 
Kelpšai, žemaičių bajorai, yra totoriškos 
kilmės ir jų giminės pradžia siekia Vytau
to laikus. Galimas dalykas, kad ir jų atsi
radimas Laukuvos apylinkėse siekia, tur 
būt, tuos pačius laikus. Jų protėvis pri
klausė D. L. Kunigaikščio dvarui ir buvo 
gavęs pagal anuos laikus aukštą garbės ti
tulą, nes buvo dvaro sąrašuose laikomas 
arklininku, tuo pačiu įeidamas į D. L. 
Kunigaikščio karų ir medžioklių palydos 
eiles. Tais laikais savo valdas, dvarus tu
rėjo D. L. Kunigaikštis ir Laukuvos apy--

ruošė ar kitus nuopelnus Lietuvai Didysis 
Lietuvos kunigaikštis apdovanojo Tallatus

apylinkėje esančiais dvarais. Ir taip per 
D. L. Kunigaikščio malonę čia apsigyvenę 
Tallatai sužemaitėjo, susirišo *rr kraujo 
ryšiais su žemaičiais ir -patapo tikraisiais 
-to krašto gyventojais, suaugdami -su šia ? 
apylinke ne tik kalba,. bet ir papročiais, 
tradicijomis Net ir lenkų krtftūrai Ir kai- I 
bai įsigalint -dvaruose, jie visą -laiką -save 
laikė žemaičių bajorais ir mokėjo gerai ir 
žemaitiškai kalbėti. Jų dvilypės pavardės 
vartojimas prasidėjo jau daug vėliau, po 
įsikūrimo šioje apylinkėje. Tai atsitiko to- | 
del, kad bajorijos tarpe buvo Įsigalėjęs 
paprotys, kad kuomet išsibaigia vyriškos B 
linijos Įpėdiniai, dukrai ištekant buvo su- t.

šeimą jaunavedžiai turi vadintis abiem pa
vardėm. Tokių jungtuvių dėka ir yra alsi- | 
radusi dvilype Tallat — Kelpšų pavardė.

, (Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo
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M. ANNA BALIONAS 
AKIU, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
pritaiko akinius 

2*58 W. 
Ofiso telef.; 
Razid. tolef.;

Kasdiea nuo

Tai tokios mano naujienos ib 
Rockfordo lietuvių kolonijos.

deginimo apei

63rd STREET 
RRospect 8-3229 

WAIbrook 5-5076
10 iki 12 vaL ryto, 
vak. Tree, uždaryta

Kez. tek 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

T«Iof4 PRospect 8-1717

DR. S. BlEIiS 
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. G K. BOBELIS
IR ''

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO iTAKŲ 

tt 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: ' HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: ' 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

. . . . ir šeštad. tiktai susitarus.

. . ; Rez.: GI 8-0873

DR. W, EISIN - EISINAS 
*1 'AKUŠERIJA'IR'MOTĖRŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
.ub So- Kedzia Ąve., WA 5-2670
v Valandos pagal. susitarimą. Jei 'neat

siliepia,'skambinti MI ,3-0001.

č Dik a. Lenkins
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^^4 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:,

Lietuvių rūpesčiai
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Rockfordo skyriaus pirmininkas, 
Petras šernas, sušaukė visų lie
tuvių organizacijų pirmininkus 
pasitarti dėl Simo Kudirkos rei
kalo. Ta proga atsinešė ir pluoš
tą peticijų parašams rinkti. Pe
ticijos su parašais bus pasiųs
tos Nixonui, reikalaujant Lie- 
tuvais laisvės bei paliuosavimo 
Simo Kudirkos iš sovietų kalė
jimo. Parašai po peticijomis bus 
renkami ne tik tarp lietuvių, bet 
ir amerikiečių.

Peticijų blankai buvo išdalin
ti susirinkusiems, kurie pasiža
dėjo su atsidėjimu parašus rink
ti. Kiek man žinoma, parašų 
rinkimo darbas labai gerai seka
si.

Pirmininkas Petras šernas 
pasiūlė susirinkimui aptarti Va
sario 16-os minėjimą. Buvo iš
rinkta komisija, kuri tuo rūpin
sis, ypač suradimu kalbėtojo mi
nėjimui, nes meninė programa 
jau lyg ir sudaryta. Jai atlikti 
pakviestas muzikas Strolia su 
jaunuolių grupe iš Chicagos. Pa
kviesti taip pat ir Chicagos lie
tuvių jūrų skautai. Džiugu, kad 
Altos skyrius iš anksto rūpinasi 
viską tinkamai sutvarkyti ry
šium su minėjimu.

Naujuosius Metus sutikome 
Lietuvių klubo puošnioje salėje. 
Viskas praėjo gražiai, kultūrin-

GRADVNSKAS
NET 150 DOL
PIGIAU

-* " MOKĖSITE DABAR
IŠPARDAVIMO METU

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

Tree, ir šeštad. uždaryta? 0
Ofiso hąk: Portsmouth 7-6000/ 

. Rezid. jtelef.: GArden 3-7278 . e-i 7 /į - į- ,/ , r » —
<_Ofis© ^t .HE/4-18l8 arba’ RE<7-9700 
...^Rezidėncijos:. PR^:980]f t v

Mk 4; MEŠKAUSKAS
. ’ <GYDYTOJAŠ<1R CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. ‘ '
l7 f2454 WEST 71st STREET

VAItANDOS^ Pirmad., antrad., r ket- 
" vittad. ir penktadieniais nuo 3 iki 

’p;/' popiet. Ketvirtad. ir šešta-
elniais nuo,9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus?' 
Treciadieniaisr ‘uždaryta.

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA .
U ? R, 4ERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

MOVING
r Apdraustas perkraustymas 

iš {vairig atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

M FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS ' 

-?-''K:ALBA: IJETtAMŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737^5149 
Tikrina 'akis. Pritaiko akinius ir

\ “contact lęnsesT', 
FiL pagal susitarimą. Lždaryta treč

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

2 . PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd_.STREET -

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų. 
.. • ketvirtad. nuo 5—;7>.val. vak.

,,, Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rex. telef.: 448-5545

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .—
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Tek: HEmlock 4-2413
7TJ9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
-------------------------------------- --------------•_ _

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

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

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

uždaryta.
Rex. telu WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*endr» praktika,- spec. MOTERŲ ligoj 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR, 8 1223
OFISO VAL.J pirm., antrad., trečiad 
tr penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie- 

" aiais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
R«zid. te Glbson 8-6195 

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ba> 
dažai. Specie Ii pagalba ko|om- 
(Arch Supperti) ir t t

Only Tya e*«

U50 We«t 63rd St., Chicago, HI. 60629 
Telef.: PRotpect 6*5084

ringai ir, Žinoma, triukšmingai 
Lietuvių ir kitataučių susirinko 
gana daug, ir jie linksminosi iki 
2 valandos ryto.

Vadinasi, baigėsi senieji me
tai, bet nepasibaigė visokios bė
dos. Per pereitus metus mūsų 
nedidelė lietuvių kolonija nete
ko net 19 lietuvių. Tiek jų mir
tis išskyrė iš mūsų tarpo. Dau
gelį kankino ir dar tebekankina 
įvairios ligos, štai tik man ži
nomi ligoniai: Jonas Rumčikas, 
chorų dainininkas ir organiza
cijų veikėjas, sunkiai susirgo (ji 
kamuoja širdies liga) ; nekaip 
jaučiasi ir jo žmonelė, kurią vis 
tenka j ligoninę vežti. Dabar ji 
yra namie. Stella Aliuauskienė 
vis skundžiasi širdies negalavi
mu. Vargsta, bet nepasiduoda. 
Su širdimi turi nesmagumų ir 
Petrė Ulinskienė, plačiai žino
ma lietuvių kolonijoje. Mūsų 
energingasis Bruno Nekrošius, 
su lazdele pasiremdamas, suki
nėjasi ir ūpo nėra netekęs. Se
nosios kartos Margarita Ander- 
son-Jokubauskienė kankinasi su 
savo koja: vaikščiojo pasirem
dama su trikoju. Ji nuvežta j 
paliekėlių namus. P. Vilimas, 
naujosios kartos lietuvis ir klu
bo narys, buvo nuvežtas Į ligo
ninę. Fiziškai ten kiek pasitai
sė, bet protiškai pakriko, tad 
buvo nugabentas j vyrų palie
gėlių namus. Seno Lietuvių klu
bo veikėjo, Kaz. Barzduko žmo
na jau kuris laikas nesveikuoju. 
Dabar ir pats Kazimieras klube 
nebepasirodo.

ryti, kad teks jau gyvenimas.
u žvalgas

MIRĖ JUOZAPINA 
KONDRATIENĖ

Trisdešimt metų 
kentėjusi, mirė

sirgusi
Juozapina 

Koudratienė, pagal tėvus Kve
darai tė. Vincas Kondratas ta
po našliu, o Pranė Stogienė 
neteko sesers.

ir

ir tiktai pas-
— Billings li-

husisirgusi ir

Juozapina buvo gimusi Či
kagoje Ji ištekėjo už Vinco 
Kendra to. Pagyvenusi su juo 
12 metų ji susirgo. Beveik iš
tisus 30 metų ji praleido slau
gymo namuose, 
kutinės savaites 
goninėje.

Ji buvo taip
sumenkėjusi, kad visai nebu
vo panaši į Kondratienę. Vy
ras ir sesuo todėl nutarė viešų 
laidotuvių ir budėjimo neruoš 
ti, bet iš laidojimo įstaigos vež 
ti tiesiai j krematoriumą.

Pirmadieni, sausio 10 dieną,

Sunkiai susirgo sena Rockfor
do choristė ir dainininkė Stella 
Statkus. Martynas Sinkevičius, 
senas rockfordietis, irgi nesvei- 
kauja. Mūsų klubo sena dar
buotoja Petronėlė Savickienė, 
beruošdama klube Padėkos die
nos pietus, kaip sakoma, “paga
vo šalti” ir sunegalavo: skaus
mas įsimetė į nugarą. Ji skun
dėsi, kad per Kalėdų šventes ji 
buvo pamiršta. Nejaugi toks 
jai atpildas už jos didžiausi pa
siaukojimą, nuolat dirbant klu
bo virtuvėje? .

Sunkiai serga naujosios kar
tos jauna P. Petraitis. Serga ji 
namie. > . ■:

Beveik visi mano suminėti li
goniai yra Naujienų skaitytojai. 
Beje, šia proga noriu prisiminti 
ir Albiną Petronį, apie kurio mir
tį prieš kelias dienas buvo pra
nešta laikraščiuose ir kuris buvo 
palaidotas Lietuvių tautinėse ka
pinėse. Velionį iš dalies aš lai
kau rockf ordiečiu, ir - štai ko
dėl: iš Lietuvos jis atvyko į 
Rockfordą, kur ir jaunystę pra
leido bei sukūrė šeimą, susilauk
damas dviejų sūnų, buvo žva
lus ir apsukrus kupiškėnas. Iš 
pradžių vertėsi maisto . krautu
vės bizniu, o vėliau urmu par
davinėjo alų. Jis buvo nuvykęs 
į okupuotą Lietuvą, iš kur su
grįžęs pasakojo, kaip jis su ku
piškėnais gėręs samogoną ir net 
dainavęs. Atrodė, jog jis savo 
vizitu buvo lyg ir nusivylęs: ne
atrado tokios Lietuvos, kokią 
buvo įsivaizdavęs.

Vincui Kondratui , ir Pranei 
Stogienei dėl žmonos ir sesers 
kančių bei mirties nuoširdžių 
užuojautą reiškia

Juozas Šmotelis

KOREKTŪROS KLAIDA
“Naujienų” nr. 1, 1972 m. A 

GistaiČio straipsnyje pirmame 
sakinyje turi būti: Ypač užsie
niuose atsidūrę lietuviai...

SKAITYK "NAUJIENAS0 - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMA!

— Chicagos Lietuviu Našliy, Našliu- 
Wų klubo metinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 14 d. 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 West 43rd St. 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti, nes turėsime daug reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

M. Urbe lis

AGNĖS RAUDIS - MATUTYTE 
Pagal pirmą vyrą Yanas

m. sausio mėn. 10 dieną, 11:20 vaL vak., sulaukusi 81 
Gimusi Lietuvoje, Šiaulių aps., Tryškių vai., Kairiškių 

išgyveno 65 metus.

Mirė 1972 
/metų amžiaus, 

kaime.
Amerikoje _ _____
Paliko nuliūdę: vyras Joseph, sūnus Stanley Yanas, marti Bernice, 

3 anūkai — Patrice Traub. Bonnie Brousil ir Georgia Stabosz, 4 pro- 
anūkai — John Traub, Thomas, Timothy ir Tamara Stabosz, sesuo 
Petronėlė Mosgers. Taip pat paliko pusbrolio žmona Barbara Slemon, 
sesers duktė Stella Gedart, seserų 
Mosgers su šeima ir kiti giminės, 

Velionė buvo motina mirusios 
Julia Balsis.

Trečiadienį, 6 vaL vak. kūnas 
r koplyčioje, 2424 W. 69 Street.

Penktadienį, sausio 14 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima iš koply
čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi4 a. a. Agnes Raudis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 

' ir atsisveikinimą. ** ' ‘ ~ -
Nuliūdę lieka:
i Vyras, sūnus, marti, anūkai, giminės.

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

sūnūs — Bruno Balsis ir Thomas 
draugai ir pažįstami.
Albinos Brousil ir sesuo mirusios

bus pašarvotas Lack (Lackawicz)

K. .

JOSEPHINE KUKŠTA,
Pagal tėvus Stanavich

Gyv. 6555 So. Talman Ave.

m. sausio mėn. 11 dieną, 8:15 vai. ryto. Gimusi Lietu- 
Padaučių kaime. v
43 metus. . > '

Mirė 1972
voje, Kvėdarnos parap.,

Amerikoje išgyveno
Paliko nuliūdę: sūnus Norbert, marti Joanne, duktė Dolores, Ge- 

rut, žentas Edward, 5 anūkai, sesuo Bernice Ašmutis, jos Lyras Frank, 
švogeris Anthony Kukšta, švogerkos — Hariet Bartkus, jos vyras Jo
seph ir Mary Weber, jos vyras Dr. Norbert. *

Lietuvoje liko 3 broliai — Aleksas, Ottonas ir Bronius, taip pat 
3 seserys — Kazė, Stasė ir Elena.

Priklausė St. Therese Society.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 

Street.

Penktadienį, sausio 14 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į šv. P* Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų^ bus laidojama Lietuvių . Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Josephine Kukšta giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti-laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
* Sūnus, duktė ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

JUOZAPLNAI KONDRATIENEI
mirus, jos vyrui Vincui Kondratui ir 
seseriai Pranei Stogienei nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Michalina Baronienė 
Elena ir Bob Burdners 

, Lillian ir John Burns
Antoinette Čepaitienė 
Juzė Gulbinienė 
Marė Pažarskienė 
Barbora Smolelienė ir 
Juozas Šmotelis

PirJOTE JAV TAUPYMO BONOS

G £ L I N I \ K A 8 
(PDTRAMENTAS) 

Usksmomo arba liūdesio valaiwlo** 
gražiausios gėlės ir vainikai 

piu papuošimui ir sezonini 
kapams gėlės.

fcOY R. PETRO (PUTRAMiMT/?}
5525 S©. Ava. — S46-1220

-nir i mr- į “wmn.. . i ir -mra—n w

GUŽAUSKŲ 
G2XŽS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefone!; PR &-0S33 Ir PR 8-0834 . — —-....

HOME 
Street 
6-2345*6

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA J

• , . 5 L 5 . " * *’ 4 v. ‘ J? ? . • *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
r, r..,..;. -

DOVYDAS P. GAIDAS i GERALDAS F. DAIWUD
4605-07 So.' HERMITAGE AVENUE

• s i

Tek: YArda 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONED KOPLYČIOS I

£ _ NAUJIENOS, CHICAGO «, H.U— TJTCBSDAT, JAKVAKT 1B, 102



Nauja Lietuvių Fondo valdyba

.. Gruodžio 6 d. Lietuviu Fon- das kaip finansinė institucija i 
“none profit’’. . . orgam

s nu
<1<> būstinėje įvyko senosios ir kaip

' .. * i..-.’

••Htujosios valdybos bendras zacija turi laikytis valdžios 
posėdis, kuriam vadovavo LF 
Tarybos pirm. dr. K. Ambro- 
zaitis. Senajai valdybai buvo 
pareikšta padėka už gražų ^t-

< liktą darbą, naujajai palinkė
ta sėkmės, ištvermės ir naujų 
idėjų. Dr. Ambrozaitis atkrei-

pateiki 
» plan;

kitus

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Tailandijoįe filmus reklamuoja didžiuliai plakatai, kuriuos paiso dailininkai. Bangkcke ty skel
bimu tiek daug, kad yra net cenzorių komitetas, kuris prižiūri ju padorumą. NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

REAL ESTATE
stalvtu taisvkliu.

Vieepirm. A. Rėklaitis pa 
tikslino, kad LF 10-ėio vajau 
planas jau atiduotas spaustu 
vei. Jis bus išsiuntim tas vi 
soms Lietuvių Bendi uoiiHm 
institucijoms. m
planą gaus

ir

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, PreddentM

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

<l\ir svarstomiį
b<-gainieji reikalai su-l 

.u *»reiln sprendimu iri . . . inu. Pirm. dr. J. Valaitisj 
ii pravedė posėdi iri 
visus nuoširdžiai dirbti, 

nes naujoji valdyba mėgins at
likti savo pareigas geriausiai 
parai šių dienu esamas sąlygas.

1972 metu Fondo valdybą su
daro: dr. J. Valaitis, pirm., A. 
Rėklaitis, I vicepirm., J. Kucė- 
nas. H vicepirm., St. Džiugas, 
III vicepirm. Lietuvių spau
dos ir radijo informacijos va
dovas, Kl. Girvilas, sekreto
rius, K. Barzdukas — iždinin
kas ir P. Želvys iždo globėjas.

risti DETROIT, MICH
Trumpai

LF valdyboje yra išbuvęs nuo 
pat Fondo įsisteigimo ir'Fon
dui yra atida\ęs savo dideli 
įnašą. Buvo išreikšta padėka 
J. Yiluciui, H. Barui, kuris 
per 4 metus tvarkė Fondo fi
nansinę atskaitomybe, i vedė 
tinkamą sistemą neimdamas

* jokio atlyginimo. Dr. J. Valai
tis pasidžiaugė, kad Daras yra
sutikęs ir naujam iždininkui,L/

* reikalui esant, padėti savo pa-
- tariniais. Taip pat padėkota pž 
'darbą tiems, kurie buvo seno- 

' je valdyboje ir sutiko įeiti į 
n^ująją.

/ Posėdyje dalyvavo ir naujo
sios revizijos komisijos nariai: 
P. Kilius, K. Grina. V. Orentas 
*r LF teisinis patarėjas adv. S. 
P- Žumbakis. Revizijos komi
sija pasiruošusi greitu laiku

; pradėti tikrinti LF veiklos ir 
finansinę atskaitomybę. 
kusiju metu buvo iškelti
kurie *buvę organizaciniai trū
kumai, kurie dar nėra paša
linti, ar įsipareigojimai už-

|Baigti. Naujoji valdyba turės i
* tai atkreipti rimtą 
daug ką peržiūrėti,

Dis-

dėmėsi.
aptarti ir

Dr. ' Ambrozaitis
3cad LF Tarybos suvažiavimas 
"Įvyks š. m. gegužės mėn. 6 — 7 
dienomis Jaunimo Centre.

Bendrąjį posėdi užbaigus, 
čia pat įvyko naujosios valdy-

, bos pasitarimas — posėdis. Dr. 
J. Valaitis, valdybos pirminin
kas, trumpu žodžiu pasveiki
no naująją ir, remdamasis sta
tuto taisyklėmis, išdėstė kiek
vieno- valdybos nario pareigu
reikšme ir atsakomvbe. Fon- tos žiniaraščio.

C v

pranese.

PROF. J. KASELIŪNAS
LEIDŽIA RAŠTUS

Kolumbijoje gyvenantis mu
zikos prof. Jonas Kaseliūnas 
prieš keletą mėnesių išleido is
panų kalba istorini leidinėli apie 
Lietuva, parašytą Algirdo Gus
taičio LITUANIA QUIERE SER 
LIBRE (Lietuva nori būti lais
va).

Leidinėlis jau išbaigtas. Pas 
leidėją beliko vos keletas egzem
pliorių, saugomų specialiai lie
tuviškos informacijos prašan
tiems.

Kodėl tokius informacinius lei
dinius nespausdina Vlikas ar 
Bendruomenė? Paskutiniu laiku 
Vilkas nebeturi ispanų kalba El-

Kas tik turi gera skonį

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 621 1 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. L1EPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

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

Didelis pasirinkimas [vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVA1, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
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

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

M" 1 1 111 ... ......■— i
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
į įrankiai. Hgų metų patyrimas.

Šių metų sausio mėn. 9 d. A. 
L. Balso Radijo Klubo Valdy
bos posėdyje nutarė šaukti vi
suotini metini nariu susirinkimą 
kovo mėn. 19 d. Lietuvių na
muose. Radijo klubo parengi
mas įvyks ne sausio mėn. 23 
dieną, kaip buvo skelbta, bet nu
kelta į vasario mėn. 27 d.

— Sausio mėn. 9 d., sekma
dienį, Lietuvių namuose buvo 
pristatytos dvi naujos knygos: 
poetės Marijos Sims-černecky- 
tės “Ant kryžkelių senų” ir ra
šytojo Anatolijaus Kairio “Išti
kimoji žolė”. Knygas ir jų au
torius pristatė rašytojas Vytau
tas Alantas ir ponia Lilė Gra- 
žulienė. Iš' pristatytų knygų 
paskaitė Vytautas Ogilvis, pade
klamavo Giedrė Sirutytė.

Iš poetės Marijos Sims-Čer- 
neckytės eilėraščių, dainų (St. 
Sližio ir B. Budriūno muzika) so
listė D. Petronienė padainavo 
tris daineles.

Į kultūrinį pobūvį atsilankė 
virš šimtas publikos.

Po meninės dalies publika bu
vo pavaišinta pyragaičiais ii* ka
vutė. Pristatymą suruošė LSS 
St. Butkaus kuopos kultūrinė 
sekcija, Jono Švobos vadovau
jama.

— Šių metų sausio pradžioje 
atsitiktinai užėjau į Onos ir sū
naus Rimo Sadeiku “Parama De- 
lekatassen” krautuvę 1791 John 
Avė. Abu radau gerai nusitei
kusius, tur būt, ir biznis gerai 
einasi. Prieš dešimt ar daugiau 
metų O. Sadeikienė buvo veikli 
visuomenininke, labai aktyviai 
darbavosi AL Balso Radijo klu
bo veikloje. Ji nepasitraukė iš 
visuomeninio darbo ir dabar. 
Tik spėjau peržengti slenkstį, 
tuoj pakišo pasirašyti Amerikos 
Lietuvių Tarybos paruoštą pe
ticiją. šadeikų šeima taip pat 
daug dirba Balfo, L. Bendruo
menės ir kitose organizacijose. 
Apsipirkęs užklausiau jauną 
verslininką Rimą Sadeiką,. kaip 
jam sekasi biznis. Atsakė, kad 
neblogai. Sprendžiant iš prekių 
gausumo, atrodė, kad neblogai. 
Paklaustas, kokios daugiausia 
tautybės klientai, atsakė, kad 
įvairūs: italai, lenkai bei lietu
viai. Neapsieinama ir be spal
voti! jų. Paklausiau, ar nema
noma savo biznį plėsti. Atsakė, 
kad taip, bet. esą, pirmą 
sutelkti daugiau kapitalo, 
reikia daugiau laiko, 
krautuvėje dirba trys.

Palinkėjau O. Sadeikienei ir 
jaunam verslininkui sėkmės.

A. Miežis

reikia 
o tam 
Dabar

Ispaniją, Prancūziją, Italiją, 
Šveicariją ir Austriją keliaus 
ikj Bavarijos sostinės Miunche 
no, taikydami patekti i olimpi
ados atidarymą. Laivą jiems 
apmoka Meksikos valdžia.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

PHYSICIAN’S FAMILY
INCOME. TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Milijonas imigrantų

needs live in housekeeper. 5 day 
week. Own room. 3 children. Refe
rences. Good salary. Some English 

necessary River Forest.

PR 1-7119

LAIMINGI NAMAI

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9205

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina S1.50

Iš Meksikos pėsčiomis 
į Olimpiadą Miunchene 
Meksikos Miestas (dpa). De

šimt Meksikos studentų šį 
penktadieni sausio 1 1 d. iške
liauja pėsčiomis 
Vokietijoje, 
sąrą įvyks 
Olimpiada,
to jie pėsčiomis
Cruz uostą ir nuplauks i Ispa
nijos uostą Cadiz, o iš ten per

i Miuncheną, 
kur ateinančią va 
Pasaulinė Sporto 

Iš Meksikos niies- 
nueis i Vera 

C

Gave pinigus, tuojau knyga pasiųsime.

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

$ — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------THURSDAY, JANUARY 13, 1572

Jeruzalė, (dpa). — Izraelis 
tikisi iki 1980 metų turėti visą 
milijoną žydų imigrantų iš vi
so pasaulio ir tuomet Izraelio 
gyventojų bu^ keturi milijonai. 
Planuojamoji imigracija kaš
tuosianti Izraeliui apie 18 mi
lijardų (bilijonų) dolerių, pa
reiškė imigracijos įstaigos ge
neral. sekretorius Arie Dultzin, 
bet jis tikisi, kad pusę tų iš
laidų palys žydai apmokės

šiuo metu Izraelyje gyvena 
jau virš 3 milijonų žmonių, iš 
jų 2 milijonai ir 575 tūkstančiai 
žydų. 70,000 krikščionių, 326, 
(XX) mahometonų ir 36,000 ki
tokiu tikėjimų. r

Anglį kasa mašinomis
West Virginijos šiaurinės da 

lies kalnuose anglis pradėta 
kasti nebe angliakasių ranko
mis, kinkomis ir semtuvais, o 
didžiulėmis mašinomis, kurios

žia 6 pėdų aukščio ir 9 pėdų 
pločio tunelius į ■. visas puses, 
kai]) informuoja ' Consolida
tion Coal Co. Tos kompanijos 
anglis išvežti pastatyta 7 my
lios geležinkelio bėgių. Apie 
100 vyrų su $5 milijonų vertės 
mašinomis pasidalinę po 8 vy
rus grupėmis trimis pamaino
mis kiekviena grupė per 6(4 
valandos pamaina pagamina 
daugiau kaip po 
anglies. Didžiulės 
vadinamos 
nei
3 pėdas per minutę. Kad nedul 

apšvirkščiama

1,000 tonų 
mašinos, 

continuous mi- 
griaužia anglies sieną po

vandeniu.

Washingtono Kapitelio apšviestas 
bokštas atsispindi netoli esančiame 

tvenkinyje.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės; pareiškimai ir 

kitoki blankai. ;

AUTOMATIC
TABBING MACHINE 
O P E R A T O R — 

Experienced paper products.
Must be able to set own cutting dies 
and maintain stock of merchandise 
to be tabbed. Permanent position. 
Major medical insurance. Exc. trans
portation. Must read and speak 

English.
BARKLEY CORP..

1220 W. VAN BUREN
Call 666-7061 — Mr. BOEDEKER

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

GERAI IŠDIRBTAS senas biznis lie
tuviu rajone. Cicero: geromis sąlygo

mis IŠNUOMOJAMA UŽEIGA. 
Teirautis tel. 652-5121.

MARQUE 1TE PARKE parduodama 
maisto'krautuvė. Gera proga perimti 

pelningą biznį.
t Tel. PR'8-6916

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

SEWING MACHINE
Never used. All automatic, embroi
dery. button holes, blind stich, zig

zag etc. Original cost S350.
Sacrifice.
S135.00. *

Call 267-2910

— Dr. Bronė Motušienė yra 
išrinkta į LB Cicero Apylinkės 
valdybą. Jos pavardė, buvo pra
leista antradienio “Naujienų” 
žinutėje.

— Chicagoje 16 Vasario minė
jimo globos komitetą sudaro: 
Vysk. Brizgys, Lietuvos Genera
linis konsulas p. Juzė Daužvar- 
dienė ir senat. Frank Savickas. 
Minėjimas įvyks 1972 m. vasario 
20 rieną. Auditorium teatre, 70 
E. Congress Street. Visų lietu
vių pareiga minėjime dalyvauti.

čhieagos Lietuvių Taryba

— Milda Lenkauskienė. Cle
veland, Ohio, yra Jaunimo kon
greso Atstovų komisijos pirmi
ninkė. JAV atstovai renkami 
LR apygardos. Numatyta iš
rinkti 90 atstovų: Vid. Vakarų 
apygardoje — 43. New Yorko — 
13, Detroito — 7. Hartfordo — 
7, New Jersey — 7, Pietryčiu — 
7, Cleveland© — 6. Bostono — 5 
ir Vakarų apygardoje 1. Ren
kamieji ir rinkėjai yra 16—30 
metų amžiaus. Kanadoje rinki
mai pravedami LB apylinkėse 
ir jaunimo organizacijose.

— Tom Ulozas dalyvavo Los 
Angeles pirmose golfo varžybo
se. Jo žaidimo, rezultatai yra 
291, tik 21 tašku žemesni už 
tris pirmąsias vietas laimėju
sius ir atrinkusius vienodą taš
ku skaičių. V 4-

— Vytautas Kasniūnas pak
viestas redaguoti Lietuvių žur
nalistų S-gos centro valdybos 
leidžiamą periodinį informacinį 
žurnalą “Lietuvis žurialistas”. 
Iki šiol Detroite buvo leidžia
mas tokios apimties leidinys 
vardu “Pranešėjas”.

LAIKRODŽIAI ]R BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas " 

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

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

nos nebrangios. 7' y 
3518*24 W. 63rd Street, Chicago, III.

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

V

| HOMEINSURANCE !
Call: Frank Zapolis 
320314 W. 95th St.

GA 4-8654

9tm fAMI

msviAMB
t/

I

State Farm Fire and Casualty Company

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi, auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. ‘ TEL. VI .7-9327

SIUNTINIA1 i LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 406$ Archer
Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5980

— Domas Velička, Pedagogi
nio Lituanistikos» Instituto* di
rektorius, pakviestas į LŽS cent
ro valdybos posėdį, kuris įvyks 
sausio 19 d. Institute yra mo
koma žurnalistikos pagrindai. 
Posėdžio metu bus aptariama 
dr. Petro Daužvardžio stipendijų 
fondo reikalai.

— D. Brazytė - Bindokienė, J. 
Jonikaitė, V. Toliušis ir A. Pu- 
pelis priimti nariais Į LŽS Cen
trinį skyrių Chicagoje.

— Jonas Valauskas, Lemont, 
Ilk, veiklus lietuviškoje visuo
menėje ir darbuose už Lietuvos 
laisvę, įstojo nariu į Respubli
konų partijos centrinį skyrių, 
Washington, DC. Gavęs teigia
mą atsakymą su pasveikinimu ir 
kitais formalumais, jis savo 
narystę panaudojo Lietuvos rei
kalams, pasiųsdamas Amerikos 
Lietuvių Tarybos paruoštą peti
ciją, prašydamas, kad ją pasira
šytų skyriaus sekretorius su sa
vo štabu ir skyriaus nariais. 
Šiam skyriui priklauso prez. Ri
chard M. Nixon, Valst. sekr. Ro
gers ir kiti aukštose valdžios vie
tose asmenys. Dabartiniu metu 
Ida ir Jonas Valauskai atosto
gauja Floridos valstijoje.

2 BUTŲ 11 metų mūras. , 
naujau garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDĖT JS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų • vir
tuvė, gazu šildymas. / Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonią*, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas,-arti par
kas. Priims rimtą pasiūlymą.

2.J3UTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 ąuto ~garažas. $29,000.
‘ ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400. <

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19.000. 5 ..

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

t $42.700.-,

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4MŪRINIS, sKiepas ir pašto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh 
ton Parke. : • ?

- 2 PO 5 MEDINIS ir’■> šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell, ' • J-

PUIKUS ? ■ BUNGALOW, >' Įrengtas 
skiepas,, garažas. Tuoj galima, užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke. .. . .. ,

3 BUTATir--biznio' patalpa* -Mar-

rimais. Judri vieta.

436-7878 l

APYNAUJIS 2-jų butų, gražus -mūr^ 
tx> 3 mieg., Palamini langai, -karštu van
deniu šiluma gazu.. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500. N-« t * -

6 KAMB.«*M0R., moderni virtuvė-ir 
vonia... alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500. 
r APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai. Šiluma gazu, įrengtas irūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke: : $36.500. -,

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel;: 471-0321''

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-eonditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie 
karnas 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

t

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
464$ So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

NAUJIENAS
T"' ■ Tnmt UITI—- -----

Ltahrnei peria ir perdmb
r pro<*» atžino tirtai per

NAUJIENAS




