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DAR APIE KINIJA IR LIETUVĄ l
“El Universal”, Caracas mieste, Venecueloje, leidžiamas dien

raštis praėj. metų gruodžio 21 d. paskelbė dar vieną Vieri Lo- 
dovico Pericoli straipsnį apie Kiniją bei jos dėmesį ne tik Ukrai
nai, bet ir; Baltijos valstybėms. Pirmasis straipsnis buvo įdėtas 
1971 m. gruodžio 14 d. ir Elta jau buvo paskelbusi jo santrauką. 
Antrajame straipsnyje, Venecuelos žymaus dienraščio įdėtame 
antrame puslapy ir pažymėtame, kaip “Exclusive”, daugiau at
kreipiamas dėmesys į Kinijos propagandą ukrainiečių tarpe, be 
to, keliose vietose kalbama ir apie tris Baltijos valstybes.

Autorius Pericoli pažymi, kad 
Kinija, vykdydama Sovietų Są
jungos skaldymo politiką, mora
liai bei materialiai pradėjo rem
ti įsikūrusį Tautinį Ukrainos 
Frontą. Jiš kurstąs visus ukrai
niečius tiek į Sibirą deportuo
tus, tiek ir savo krašte gyvenan
čius — atsipalaiduoti nuo Mask
vos bei sukurti Socialistinę uk
rainiečių, visiškai nepriklausomą 
nuo Maskvos valstybe.

Autorius mini to Fronto išleis
tą Manifestą, kuriame iškeliamas 
reikalas visiškai atsiriboti nuo 
Maskvos. Ten. dar nurodoma, 
kad imperialistai rusai buvo už
ėmę (ękupąvę) Suomiją bei sa
vo tikrom kolonijom pavertę ei
lę Europos tautų, sunaikindami 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos ne
priklausomybes. Be to, rašo Pe
ricoli, sovietai nė negalvoja grą
žinti Kinijai rusų carų okupuo
tas žemes. Manifeste dar teigia
ma, kad Rusija tylomis ruošia 
naujas agresijas prieš Rumuni
ją, Albaniją ir Jugoslaviją. ,•

Toliau pažymėta r per vieną 
pal^gėlį lietuvį,, kuriam pavyko 

jam ištisus metus keliavus so
vietų teritorija, pavyko patirti, 
kad ne rusiškos Sibiro tautybės 
žvelgiančios į Kiniją kaip į sa
vo išsigelbėjimą, tuo tarpu, kai 
Sovietijos rusai reiškią nerimą. 
Be to, Lietuvoje, kaip ir kitose 
Baltijos valstybėse, pastebima 
auganti simpatija,.net ir komu
nistų partijos narių tarpe, Ru
munijai, lygiai, kaip prieš tai 
buvusios reiškiamos simpatijos 
Čekoslovakijai bei buvusi rody
ta pagarba Jugoslavijai. Atrodo, 
kaip teigia Pericoli Venecuelos 
dienrašty, kad Rytų Europa (čia 
turima galvoje komunistiniai 
kraštai — E. Inf.) šiandien žvel
gia į Kiniją su augančiu nepasi
tikėjimu, lygiai kaip toji Euro
pos dalis panašiai žiūrėjo į po
karinę Europą bei JAV-bes, ve
dusias šaltąjį karą. (E)
i ----------------------

Domininkonuose
t

vėl neramumai
SANTO DOMINGO. — Domi

ninkonų respublikoje, kuri dar 
neseniai pergyveno įvairius su
krėtimus, įvyko susišaudymas 
tarp kairiųjų marksistų gaujos, 
apiplėšusios banką ir policijos 
jėgų. Banditai buvo įsitvirti
nę netoli Santo Domingo esan
čiuose kalnuose, sunkiai prieina
moje oloje. Policija ir kariuo
menė tą olą apsupo. Susišaudy
me žuvo keturi banditai ir 8 po
licininkai.

Dar kovai tebevykstant, sos
tinės studentai išėjo į gatves, 
paremdami banditus. Riaušėse 
išdaužyta daug langų. Mokyklos 
valdžios buvo uždarytos. Atkirs
ti keliai, kurie eina pro banditų 
tvirtovę. Apsupime dalyvauja 
ir keturi tankai. Šiai komunis
tinių banditų grupei vadovauja 
vienas Domininkonų advokatas 
Plinio Matos Moquete. Jis dar 
nebuvo suimtas.

< Lenkija irgi pripažino nau
ją Bengalijos valstybę.

IŠ VISO PASAULIO
♦

TOKIJO. — Japonija paskel
bė ateinančių metų biudžetą, 
kuris yra 21% didesnis už bu
vusį. Gynybos reikalams sumos 
padidintos 16%. Numatoma sta
tyti daugiau namų ir mokyklų;

Dalias. —’Jaunas vyras ban
dė priversti lėktuvą skristi į Pie
tų Ameriką ir reikalavo už įgu
los paleidimą vieno mil. dol. Pi
rato dėmesį aerodrome nukrei
pus, įgulos nariai iš lėktuvo pa
bėgo, o po to-ir piratas pasida
vė. Jis sakėsi" buvęs mari j uanos 
įtakoj e.' 

TAIPEJUS. — Tautinės Kini-. netrukus savo darbovietėje, Cook Apskrities Slaugių mokykloje, 
jos užsienio reikalų ministeris mirė viena judriausių Čikagos lietuvių kolonijos asmenybiii —
pareiškė, kad jo vyriausybė ieš
kos glaudesnių ryšių su Rytų 
Europos šalimis ir Sovietų Są
junga.

ČIKAGO.—Neseniai “Chicago 
Tribune” rašė apie žmogų, kuris 
mirė, užtroškęs nuo valgomos 
mėsos, kuri įstrigo gerklėj ę, An
tradienį- šarkos -restorane viena 
moteriškė pietaujama sukrito. 
Daug kas galvojo, kad ji gavo 
širdies ataką. Vienas vyras, ku- * 
ris buvo skaitęs straipsnį apie 
užtroškimą užspringus, šoko pa
galbon ir ištraukė moteriai iš 
gerklės du gabalus mėsos. Mote
ris atsigavo.

ČIKAGA. — Policija ir miesto 
vadovybė planuoja perkelti po
licininko garbei pastatytą Hay
market statulą į policijos būsti
nę. Paminklas- buvo, jau du kart 
susprogdintas. Jį dabar saugo 
trys policininkai visą parą, kas
miestui kainuoja per metus 67,- 
440 dol. Statula norima pastaty
ti 11 ir State st. policijos štabo 
prieangyje.

SPRINGFIELDAS. — Illinois 
gubernatorius Ogilvie, kalbėda
mas apie administracijos.laimė- 
jimus, pažadėjo, kad šiais metais 
mokesčiai Illinois valstijoje ne
bus keliami. Valstijos biudžete 
parama mokykloms beveik dvi- 
gubai didesnė, negu buvo prieš niuose darbuose. Jo energija ir
3 metus.

— Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems jį sveikinusiems 
Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių 
proga. (E)

Neleidžia šelpti 
privačių mokyklų 
NEW YORK AS. — Federali

nis trijų teisėjų konstitucinis 
teismas paskelbė, kad New Yor- 
ko valstijos įstatymas, numa
tęs šelpti lėšomis parapines mo
kyklas, yra nekonstitucinis. Tei
smas uždraudė valstijai duoti pi
nigus mokykloms, surištoms su 
religinėmis organizacijomis. New 
Yorko įstatymas numatė skirti 

33 milijonus dolerių privačių 
mokyklų paramai.

šis sprendimas reikšmingas 
ir tuo, kad panašius, kaip New 
Yorko, įstatymus yra priėmu
sio^ ir kelios kitos valstijos.

Amerika ir Kanada bendromis jėgomis išbando naują lėktuvu nusileidimo būdą — oro pagalvės 
arba hoverkrafto principu. Kairėje lėktuvas nusileidžia be ratu ant pelkėtos vietos. Dešinėje 

ant vandens pastatytas plaukiojantis nusileidimo takas ar platforma.

VAKAR MIRĖ ANTANAS GINTNERIS
ČIKAGA. —.Trečiadienio naktį Čikagoje iškrito pirmas di

desnis šios žiemos sniegas. Jį bekasdamas širdies smūgį gavo ir

Antanas Gintneris. Velionis prieš keleris metus jau buvo turėjęs 
širdies negalavimų, tačiau buvo pasitaisęs ir vėl ėmė dirbti ne
sunkų darbą. Paskutiniu metu jam teko dirbti naktimis. Jis mi
rė vakar ape 6 vai. ryto. Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 
W. 71 St.

Antanas Gintneris
Antanas Gintneris gimė 1901 

m. vasario 9 d. Meištų km. Bū- 
blelių vis., šakių aps. Baigęs K. 
Naumiesčio progimnaziją kelis 
metus mokėsi Seinų kunigų se- 

į minarijoje, vėliau mokytojavo, 
i ilgą laiką iki 1944 metų dirbo 
įvairiose Lietuvos vietovėse paš
to viršininko pareigose.

Antanas Gintneris tremtyje 
buNo labai veiklus vįsuomeni- 

darbštumas įvedė jį į ne vienos 
organizacijos vadovybes. Pasku
tiniu metu jis buvo Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos Čikagos sky
riaus pirmininkas, Balfo direk
torius. Aktyviai dalyvavo Šau
lių sąjungoje, paštininkų, suval
kiečių draugijose, Lietuvių Ben
druomenėje. Visoms organizaci
joms surašyti reiktų atskiro 
straipsnio.

Velionis Gintneris buvo ilga
metis, aktyvus spaudos bendra
darbis. Jau gavus žinią apie jo 
mirtį, Naujienų redakciją pasie
kė jo reportažas apie Suvalkie
čių klubo darbus. Paskutiniu me
tu A. Gintneris daug dirbo prie 
kelių knygų.

Čikagos lietuviai neteko darbš
taus, visur suspėjančio, visiems 
padedančio savo kolonijos nario. 
Lietuviškoji spauda neteko uo
laus bendradarbio.

♦ Kipras pripažino Kiniją ir 
nutraukė santykius su Taivano 
vyriausybe.

vėliausios žinios

♦ Prezidentas Nix on as vakar 
paskelbė,;kad iš Vietnamo .iki 
gegužės l-mos bus išvežta dar 
70,000 amerikiečių■> kareiviu, v

. Egipto prezidentas Sadat,.’ 
kuris grasino dar pernai pradėti 
karą prieš Izraelį, pasiaiškino, 
kadjis savo žodžio netęsėjęs dėl 
netikėtai kilusio Indijos-Pakista- 
no karo.

Sovietų kariuomenės laik
raštis “Krašnaja Zvezda”. rašo, 
jog amerikiečiai mokslininkai 
treniruoja įvairius gyvūnus ka
ro veiksmams. Delfinai ruošia
mi laivų sprogdinimui, žuvėdros 
— povandeninių laivų sekimui, 
net- šikšnosparniai amerikiečių 
siunčiami padegti pastatų. ■ .

0 Alabamos gubernatorius 
Wallace pareiškė, kad jis pirmi
niuose rinkimuose dalyvaus kaip 
demokratas. Jis ragino atimti 
demokratų vadovybę iš “intelek
tualinių snobų”.

+ Bengalijos prezidento ir 
premjero priesaikos ceremoni
jose Daccoje Amerikos konsulas 
Spivack-nedalyvavo, lygiai ir Ki
nijos diplomatai.

♦ Maltoje premjero Mintoffo 
šalininkai puolė britams palan
kaus laikraščio redakciją, pri
mušė opozicijos vado parlamen
te sūnų ir apspiaudė karalienės 
Viktorijos paminklą.

Perversmas Ganoje
LAGOS. — Ganoje, kur nese

niai lankėsi ponia Nixoniene, 
valdžios perversme buvo paša
lintas premjeras Kofi Busią. Ra
dijo pranešimai skelbia, kad val
džią paėmė grupė karininkų. Vi
si gyventojai įspėjami laikytis 
ramiai, situacija esanti stiprio
se rankose. Nauja vyriausybė 
būsianti sudaryta iš karininkų 
ir civilių.

TEL AVIVAS. — Arabų mi
nosvaidžiai apšaudė Izraelio kai
mą, kelios minos nukrito ant vai
kų darželio, tačiau nieko nesu
žeidė.

Randa vis daugiau 
suklastojimų

ČIKAGA. — Nepriklausomieji 
Illinois Balsuotojai vis dar ieš
ko padirbimų ir suklastojimų 
pirminių rinkimų kandidatij no
minacijose. Čikagos spauda skėl- 
bia, kad demokratų teisėjo Ray
mond Berg nominavime vienas 
peticijos lapas yra alfabeto tvar
ka surašytomis; pavardėmis, ly
giai taip, kaip jos surašytos pre- 
cinkto registracijos lapuose.

Kitas peticijų lapas tūri 25 
asmenis, tačiau-visų adresas tas 
pat — 6217 -S. Calumet st., kur 
yra negrų apgyventas dangorai
žis. ; Patirta, kad viena moteris 
is to namo išsikraustė dar gruo
džio pradžioje. Kitas parašas 
yra ’ žmogaus, kuris • pernai ru
denį-mirė;' ; . ■

Valstybės prokuroro įstaiga 
atleido, iš darbo vieną tardytoją, 
nes jiš atsisakė bendradarbiauti 
su prokuroru, tikrinant peticijo
se atsirždušiūs suklastojimus.

WASHINGTONAS. — Užsie
nio paramai agentūra AID pri
pažino, kad ji Domininkonų res
publikai davė 126,522 dol. plau
kymo baseinui ir restoranui 
įrengti. Tie dalykai esą reikali- 
n- ‘‘turizmo praplėtimo” reika
lams.

MADRIDAS. — Amerikos am
basadorius Ispanijoje Robert 
■Hill atsisveikino su Ispanijos 
vyriausybe. Jis pasitraukia iš 
diplomotinės tarnybos. Franko 
jį apdovanojo “Izabelės, Kata
likės, Ordino Didžiuoju Kryžių- 
mi .

New Yorko atstovas kongrese Benja
min Rosenthal kritikuoja "Better Bu
siness' biurą, kad jis daugiau rūpinasi 
vartotoją reikalais, pamiršdamas biz

nierių reikalus.

PAIEŠKOMAS RONALD KAUFMAN, 33 M.
WASHINGTONAS. — Teisingumo departamentas ir FBI 

paskelbė, kad jau nustatytas asmuo, kuris Įtariamas padėjęs 
bombas devyniuose Amerikos bankuose. Tai Milwaukee gimęs 
Ronald Kaufman, 33 metų amžiaus, universitetą baigęs, net dak
taro laipsnį iš filosofijos turįs kareivis, kuris antrą kartą pa
reiškė norą, įstoti kariuomenėn svetima pavarde ir dokumentais, 
tačiau paskirtą dieną nepasirodė kareivinėse. Kaufmanas buvo 
aktyvus “Youth International Party” — jipių narys, dalyvavo 
Čikagos 1968 m. riaušėse, dalyvavo įvairiose radikalų jaunimo 
grupėse ir jų suvažiavimuose.

JAV kongreso narys
Maskvos milicijoje
MASKVA. — JAV kongreso 

narys James Scheuer iš New 
Yorko, žydų kilmės, nuvyko į So
vietų Sąjunga susipažinti su žy-. 
du padėtimi. Jis tą padėtį pa
matė iš labai arti, nes jam pie
taujant su sovietų žydų grupe 
privačiuose prof. Aleksandro 
Lerner namuose, į vidų įsibro
vė du civiliai apsirengę sovietų 
saugumo valdininkai ir nusivedė 
profesorių ir jo svečią kongres- 
maną į milicijos būstinę, kur iš
laikė juos 40 min.

Pasitaikė, kad viena Čikagos 
žydė tuo pačiu metu ilgų dis^ 
tancijų. , telefonu paskambino į 

-Maskvą prof. Lerneriui. Jis tik. 
ką milicijos išvestas su kongr. 
Scheueru. Pasikalbėjus su 
Lernerio bute likusiais svečiais, 
čikagietė ponia Pollack tuoj pra
nešė “Sun Times” laikraščiui, o 
šis susirišo su kongresmano įs
taiga New Yorke. Įsikišus Ame
rikos ambasadai Maskvoje ame
rikietis ir sovietų žydas prof. 
Lerner buvo paleisti. Milicija jų 
net atsiprašė.

Kongresmanas Scheuer su 
Lerneriu susitikti susitaręs iš 
savo viešbučio telefonu. Matyt, 
milicija ta pasikalbėjima “išgir
do”.'

Prof. Lerner buvo Maskvos 
universiteto kompiuterių specia
listas, profesorius. Kai jis pa
reiškė emigruoti į Izraelį, iš dar
bo buvo atleistas. Jo sūnus, 
elektros inžinierius irgi buvo at
leistas ir dabar dirba prie sta
tybos. Jaunasis Lerneris, nuėjęs 
į milicijos būstinę kartu su su
imtaisiais,. buvo ilgiau išlaiky- 

i tas ir tardytas: “Ką tu pasakei 
tam amerikonui?”.

Išvedamas iš profesoriaus bu
to amerikietis pasakė- “begali
mas daiktas. Jo!:’.. : MI ’ :br- 
čiau patikėjęs, kad tokie daly
kai gali įvykti”. Į tai bute buvę 
žydai atsakė: “Tau, gal, taip, bet 
mums — tai įprastas reiškinys”.

Kinija Įsileis 
80 korespondentų 
WASHINGTONAS. — Baltų

jų Rūmų spaudos sekretorius 
Ziegleris, sugrįžęs iš Kinijos, 
pranešė spaudai, kad Kinija įsi
leis kartu su prezindentu Nixo- 
nu ir jo patarėjais apie 80 ko
respondentų, tris televizijos sto
tis, fotografus ir televizijos tech
nikus.

Bus Kinijoje pastatyta spe
ciali televizijos bangoms per
siųsti stotis ir amerikiečiai ga
lės matyti prezidento Nixono vi
zito kai kuriuos įvykius. Į Kini
ją važiuoti nori 2,000 korespon
dentų. Baltieji Rūmai iš to skai
čiaus išrinks 80.

Ponia Nixoniene važiuos kar
tu su vyru ir vasario 21 d. bus

Kaufmanas svetima pavarde 
įstojo kariuomenėn, reikalauda
mas, kad jis būtų paskirtas tar
nybon į užjūrio bazes. Jis turė
jo pristatyti į Fort Jackson sau
sio 9 d. Jo. paliktame kariuome
nei adrese, Milwaukee,; jis jau 
seniai nebegyvena. Paskutinis 
-jo žinomas adresas, buy o Ber
keley, Kalifornijoj, kur jis gy
veno iki 1971 liepos mėn. ; . :

. “Chicago Today” paskyrė 10,- 
000 dol. tam asmeniui, kuris pa
dės FBI surasti asmenį, padėju
sį bombas Čikagos bankuose. Ki
ta 10,000 dol. paskyrė vieno res
torano savininkas.’: 17 •; -

“Chicago Today” leidėjas, pa
skelbdamas apie piniginę 
ją, sako,..kad kartais’ įvairūs iš
sigimėliai su savo-bombomis pri
verčia visuomenę jiems paklus
ti. Kartais jiems pasiseka, kaip 
pasisekė bolševikams Rusijoje, 
kur jie vėliau įvedė Stalino te
rorą. Mes negalime leisti, kad 
tas įvyktų.čia. Turime sustab
dyti bombomis grasinančius iš
gamas. Negalima k jlė igno
ruoti”.

Leido išvežti 
gruziną Kurašvilį 
NEW YORKAS. — Valsty

bės departamento ir imigracijos 
valdininkams po ilgų ginčų so
vietai leido pasikalbėti su nusi
žudyti bandžiusiu jaunu studen
tu iš Sovietų Sąjungos, kuris, 
vežamas namo, persipiovė savo 
kaklą ir rankų riešus. Kurašvili 
aerodrome pareiškęs amerikie
čiams, kad jis savo noru grįžta į 
Sovietų Sąjungą. Amerikiečiai 
turėjo su Kurašviliu pasimatyti 
antradienį rytą, tačiau jis į pa
skirtą vietą sovietų diplomatų 
nebuvo atvežtas.

Amerikiečiai pareiškė, kad 
Aerofloto lėktuvas nebus išleis
tas. kol valdininkai neįsitikins 
patys, kad Kurašvili važiuoja sa
vo noru, neverčiamas. Trečia
dienio vakare sovietų pareigū
nai pabandė Kurašvilį įsodinti į 
lėktuvą. Amerikiečiai pagaliau 
gavo progą pasikalbėti su Kura
šviliu. Samuel Zutti imigracijos 
pareigūnas, po pasikalbėjimo su 
Kurašviliu pareiškė: “Aš nu
sprendžiau, kad jis iš tiesų nori 
grižti į Sovietu Sąjungą. Mano 
nuomone, jo noras buvo laisvai 
ir savanoriškai man pareikštas”.

Po to vakar rytą lėktuvas su 
gruzinu Kurašviliu išskrido iš 
Kennedy aerodromo.

NEW YORKAS. — Nesibai
giant ginčui apie milijonieriaus 
Howard Hughes autobiografijos 
teisingumą, dar viena leidykla 
paskelbė, kad ir ji spausdins jo 
biografija “Ladies Home .Jour
nal” puslapiuose.

Kinijoje. Kai kurie amerikie
čiai technikai išvažiuos i Kinija 
vasario 1 d. Prezidentui išvažia
vus, visus atominius ginklus 
kontroliuos gynybos sekretorius 
Melvin Laird.



VL. BAKŪNAS

Dykos pastabos Kalifornijos dykumoje
Betai turiu progos paspruk

ti iš triukšmingo Los Angeles 
didmiesčio gyvenimo, kai tu
riu ypatingų darbo įsipareigo
jimų, kurie apima ir savaitga
lius, paprastoje darbo rinkoje 
laikomus “laisvalaikiu”. Betgi 
mano kalendoriuje tokia puiki 
proga kaip tik pasitaikė Naujų
jų 1972 metų išvakarėse ir to
dėl visai nedvejodamas, padė
kojęs už kvietimus dalyvauti 
lietuviškuose Naujųjų Metų su
tikimuose Los Angeles mieste, 
ankstų Naujųjų Metų rytą lei
dausi į Kalifornijos dykumas, 
kur jau prieš porą metų turiu 
“surėmęs” bakūžę senatvei, kai 
išeisiu pensijon. Tai kurortinis 
miestukas Desert Hot Springs, 
kuriame dar tik apie trys tūks
tančiai su viršum gyventojų (jų 
tarpe keli lietuviai) su apie pus
antro šimto motelių ir hotelių. 
Bet kaip ilgai miestukas išliks 
“miestuku”, sunku pasakyti, nes

dieną, vos 10 mylių tolyje nuo Į 
mano bakūžės (tame pat dyku- j 
mų slėnyje vieši vicepreziden-, 
tas S. Agnew (F. Sinatros vilo- j 
je), o ir šiaip čia dabar “žiemos” I 
metu privažiavo daugybė “di
delių” ir “mažų” turistų, kurie, ■ 
besidžiaugdami šiltu ir tyru oru, 
šiltais plaukiojimo baseinais, ne
paprastai gražiais dykumų slė- Į 
nio ir snieguotų kalnų vaizdais, 
turi progos atsigaivinti, pailsėti' 
ir nepaprastai ramioje nuotaiko-1 
j e peržvelgti ne tik praėjusius, 
bet ir (kad ir netolimos ateities) 
būsimus įvykius. Žiūrint — 
kam, kas ir kiek rūpi. Vienu to
kiu mažų turistų čia esu ir aš, Į 
skirtingas tik tuo nuo kitų, kad j 
“svečiuojuosi” jau savoje bakū
žėje ir dėl to man nereikia “gū
žinėti” motelių ir hotelių labi
rinte, kuris šiuo metų laiku čia 
dažniausiai perpildytas. Čia ir 
pradedu savo dykas pastabas 
dykumose.

gerbiami sukilimo dalyviai, lai
mėjimo didvyriai. Bet... kaip ir 
audringa Baltijos jūra, skalau
janti Klaipėdos krašto gintaru 
nuklotus, taip ir to krašto aud-

mo vertinimų iš tų, kurie taria 
mai Mažajai Lietuvai čia atsto 
vau j a.

Dabar, čia dykumose pergal
vodamas, net stebiuosi, kaip ta-

Florida
SL Pel ersbui*g-GuIfport

Šiame St. Petersburg-Gulf
port gražiame pajūrio ruože 
sparčiai kuriasi nauji ateiviai, 
antrojo pasaulinio karo trem
tiniai. Kai kurie jų labai puikiai 
yra įsikūrę, kaip, pvz. Bacevičiai 
ir Jakušovai — gražus motelis, 
Jurgėlai — apartmentai, Karai- 
čiai — gražus motelis, J. I. Ka
činskai — apartmentai, Valaus- 
kai — apartmentai ir Radvilai 
—- valgykla. Visi St. Petersburg 
Beach.

K. L. Dakniai — apartmen
tai, A. B. Urbonai — apartmen
tai, J. Tarnai — motelis ir K. 
Temple — apartmentai. Visi 
Gulfporte. i

St. Petersburge ir Gulfporte 
jau daug lietuvių šeimų ir pa
vienių asmenų yra pirkę namus 
ir gana pavyzdingai susitvarkę. 
Eidamas g-vėmis nesuklysda- 
mas gali drąsiai pasakyti, kad

Šitame ar kitame name lietuvių 
gyvenama.

Miestų pareigūnai labai pas
lankūs lietuvių kūrimuisi, nes 
jie puikiai mato, kad lietuviai 
darbštūs, tvarkingi ir daug pri
sideda prie miestų pagražinimo.

Kas pirko nuosavybes prieš o 
metus, šiandien už tai jau dvigu
bai reikia sumokėti ir kainos 
vis kyla, nes Florida yra su daug 
žadančia ateitimi. Kas numa
to persikelti gyventi Floridon, 
nuosavybes pirkite dabar.

Įkurtuvės
Ona Bernotienė, gyv. 2925 53 

St. So. Gulfport, gruodžio men. 
17 d. savame name buvo suruo
šus! įkurtuves savo giminai
čiams, prieteliams. Įkurtuvėms 
buvo atvykę giminaičiai Ena ir

Prantk IšganaiČild su sūnumi K 
Melrose Park, ŪI. Ona Berno
tienė, gyvenusi Melrose Park, 
UI., po a. a. vyro mirties 1971 
m. lapkričio mėn. ten namą par
davė ir giminėms A. B. Urbo
nams bei L. K. Dakniams pade
dant įsikūrė Gulfporte. Nors 
Ona vieniša ir nebe jaunystė, 
bet įkurtuves puikias paruošė. 
Namo vidus ir kiemas pavyz
dingai sutvarkyta. O. Bernotie
nei namą čia užpirko ir jai iš 
Melrose Parko persikelti padėjo 
A. B. Urbonai. J. J.

SKAITYK ’’NAUJIENAS" - 

TOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS *7NIAS

Dr. KAZYS GRINIUS

kiekviena karta, kai čia atva
žiuoju — matau visose pusėse 
“išdygusius” naujus namus. Gi- 
ventojų skaičius nuolat didėja, 
turistų skaičius gausėja, ir sun
ku dėl to pasakyti, kaip ilgai ir 
čia išliks sąlygos, teikiančios po
ilsi didmiesčio gyventojui. Ma
no amžiui; greičiausiai; xtb? Są
lygos bus palankios, gi kas nu
tiks vėliau — rūpestis kitų.... Bet 
kol kas, čia vis dar labai ideali 
vieta ramybei ir poilsiui. Kad 
taip yra — liudija faktas; jog 
ir štai šiandien, Naujųjų Metų

Saūsio 15-toji — įkvėpimas 
laisvės kovos tęstinumui

Prieš 49 metus labai neskait
lingas Mažosios Lietuvos patrio
tų būrelis, remiamas irgi ne
skaitlingų, bet lygiai ryžtingų 
'brolių būrių iš Didžiosios Lietu
vos, mūsų istorijoje surašė auk
so lapą, jį užantspauduodami 
Klaipėdos sukilimo laimėjimu. 
Ilgainiui — sausio penkioliktoji, 
ypačiai Klaipėdos krašte, virto 
beveik valstybine švente, kuria 
proga būdavo prisimenami ir pa-

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazarfpuskaę .Pręsideot . Phone 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
i f? OF $10,000-. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum a ‘

REGULAR 
PASSBOOK 

o , ACCOUNT 
Per Annutn (

Paid and ’ < * 
Compounded —
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000.

- —-

I Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieru- 

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai irz 
Į intymus duomenys apiė bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
I Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
I Kudirkos pabėgimu ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra-
■ darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie
f besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol. .

Jurgis Gliaudą, AGONIJA; Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap-
■ rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos ha- , 
1 nu elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios , 

I rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- 
I nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- j 
I džiaut Lietuvą, bėgimą -nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 1 

lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.
j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta i 

paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra
I įsryškejęs nesi keičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir t 
3 asmenis. 270 psL, Š4,00.

CIKAGIETRS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. . 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat i 
išversta i anglų kalbą.

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu- ! 
I vą Įspūdžiai. Ilitrstruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- J 
I lomus pastabumą neapgauna mtunsto ir agitpropo propaganda bei 

užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi. I
V. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 į

I psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
rim gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju<r 
I kingi. Pasijuokime visu skaitydami Križo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 

i 52 psl., $1.00.

į Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

I
 NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$ 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
-čeki ar piniginę perlaidą.

ringą istorija nepasibaigė nei 
su lietuvišku laimėjimu (1923 
m.) ar vokiška okupacija (1939 
m.) ir nei su sovietiniu siautė
jimu (1945 m.). Mūsų amžiuje, 
mūsų kartoje, mūsų atmintyje 
ir išmintyje — Klaipėdos kraš
tas, labai nedidelė Mažosios Lie
tuvos dalis, išgyvena labai aud
ringą istorijos laikotarpį: kraš
to gyventojai, jėga išvaryti 
(1944 m.) iš savo gimtinės, ne
turi vilčių grįžti — bent mūsų 
kartoje. Jų vietoje įkurdinti so
vietiniai rusai, niekada ir nie
kur neturėję jokių istorinių tei
sių į tą kraštą. Klaipėdos kraš
to klausimas yra lietuvių-vokie
čių santykių istorija, su kuria 
per tūkstantį metų nieko bendro 
neturėjo ir neturi rusas.

Dabar, nuo 1945 m., jis, ru
sas, tame krašte vaidina režisie
riaus vaidmenį. Ir gana sėkmin
gą, nes jo rblė paremta raudo
nosios armijos durtuvu. Arba 
su rusu — arba prieš rusą. Ten 
dabar tik su rusu... nes kitaip 
ten neįmanoma. Prieš rusą kel
ti balsą yra mūsų, laisvajame 
pasaulyje atsidūrusių pareiga. 
Taip, kelti balsą Klaipėdos kraš
to ir iš viso Mažosios Lietuvos 
reikalu. Juo labiau, kad Klai-- 
pėdos krašto ir Mažosios Lie
tuvos atveju turime reikalo ne 
su vienu, bet su dviem priešais: 
rusais ir vokiečiais. Dėl to da
bar, čia dykumų ramybėje per
bėgdamas labai neseną istoriją, 
stebiuosi kovos už Mažąją Lie
tuvą balso subtilumu ar net jo 
nutildinimu... Sausio 15-tosios 
minėjimai čia, Amerikoje, Ka
nadoje ir Australijoje, buvo re
to išimtinumo šventės. Jose ma
tydavome žmonių, kurie išimti
nai vertindavo tą sukaktį (turiu 
prisipažinti, kad vienas tokių 
“fanatikų” buvau ir aš. V. B.), 
ar buvo pakankamai susipažinę 
ir susidomėję ne tik Klaipėdos 
krašto, bet ir iš viso Mažosios 
Lietuvos istoriniu klausimu.

Bet laikui bėgant, kaip jau 
anksčiau esu pastebėjęs, emi
gracijos gyvenime akivaizdiniai 
istorijos įvykiai nublanksta, jų 
minėjimai pasidaro nereikšmin
gi. Lygiai taip atsitiko su sau
sio 15-tąja. Suretėjo emigraci
joje tų minėjimų parengimai, 
nutilo reto patriotingumo kal
bos, išnyko straipsniai tuo rei
kalu mūsų spaudoje. Nutilo Ma
žosios Lietuvos laisvinimo veiks
niai (Mažosios Lietuvos Rėžis- L •tencinis Sąjūdis bei Mažosios 
Lietuvos Taryba), emigracinio 
gyvenimo vėžys pakirto juos 
greičiau negu buvo galima lauk
ti. Kai prieš maždaug metus 
laiko I»s Angeles Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugijos val
dyba paskelbė Amerikos lietu
vių spaudoje viešą pareiškimą, 
kad “kova dėl Mažosios Lietu
vos neturi būti nei sustabdyta, 
nei sulėtina” — susilaukėme
milžiniško pritarimo iš plačio
sios visuomenės, besidominčios 
Mažosios Lietuvos klausimu, bet 
taip pat ir įvairių to pareiški-

registruotų bendruomenininkų 
skaičiui ir labai nežymiai (skai
čiumi) apylinkei San Francisko 
mieste) yra užsimojusi dideliam 
kultūriniam (su dar didesnėmis
politinėmis- pasekmėmis) žygiui 
— lietuviško liaudies meno de
monstracijai Los Angeles mies
to kultūrinio gyvenimo centre — 
Music Center. Esą reikalą ap
tarus ir Rūtai Lee-Kilmonytei 
pritarus . (čia nelabai norėčiau

da buvome “pataikę”. Bet da
bar išeivijoje jau vos 1972 m. 
angoje matome, kad nutilo sau
sio 15-tosios pergalės maršo tri
mitai. Tačiau tai nereiškia, kad 
sausio 15-tosios dvasia būtų nu
stojusi įkvėpimo tolesnei nė tik 
Mažosios, bet ir iš viso Lietii- .sutikti šų jos pritarimu. V. B.) 
vos laisvės kovai. Prie to, ypa- svarstomos galimybės parengi- 
čiai Mažosios Lietuvos klausi- mui sakytame centre, kuriame 
mo, aš grisiu vėliau ir pakai- programai atlikti numatyta kvie- 
bėsiu plačiau. • ‘' i. sti develando “Grandinėlę”.
Rūta Lee-Kilmonytė milijonierių 
kurorto Palm Springs raitosios . 
policijos metinės šventės parado 

karalienė ’ ,

Vien' kelionės išlaiddš 'esą sūdą-. 
rytų 8'000 dolerių.' Kad būtų ga
lima išeiti1 bent7 “lygiomis”, esą, 
reikėtų išplatinti bent 1,000 bi
lietų • amerikiečiams... Iniciato
riams linkiu pasisekimo, bet iš 
tios, kad ir puikios liaudies me- 

_ ' no demonstracijos, lietuviškam 
kūmoje dykumų laikraštį “Thė ’ reikalui 'nelaukiaJokios apčiuo- 
Desert Sentinel”. Stamboka ant-į piamos‘naudos.- •• '■> • - ■ * ■
rašte sako: “Star Rūta Lee ' ' : i u. ■ ■ ,

Džiaugiuosi, kad Rūtai Lee- 
Kilmonytei sekasi jos, kaip akto
rės, karjeroje. Skaitau čia dy-

Iš~ ilgoko'aprašymo nesunku su- • 
sigaudyti, kad kalbama apie Rū
tą Lee-Kilmonytę, lietuvišką 
žvaigždutę Hollywood© filmų bei 
televizijos horizontuose. Nežiū
rint, kad ilgokame jos, kaip ar
tistės, biografiniame aprašyme 
nei žodžiu neužsiminta apie jos 
lietuvišką kilmę, esu tikras, kad 
ji mažiausiai progai pasitaikius, 
kaip iki šiol, taip ir ateityje, ne
praleis nepademonstravusi .savo 
lietuviškumo..

Labai charakteringa tame I 
straipsnyje smulkmena, parem
ta jos pačios pareiškimu, kaip 
tame laikraštyje sakoma^ kadį 
jos “vienintelis siekimas” tai: 
“...laimėti dešimt Oskarų (atžy- 
mėjimų už vaidinimą V. B.) ir 
vieną vyrą”. Matykite, mūsų 
Rūtelė dar tebežaliuoja, dar ne
ištekėjusi... Laimės Rūtai — Vi
suose vėjuose, prie vandenyno 
Holly woode ir dykumų sausumo
je bei šilumoje... puikiame pa
rade Palm Springs sausio 22 ir 
23 dienomis.

Ar ne per didelis užmojis?
Teko nugirsti, o dabar apie 

tai ir pagalvoti, kad Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Vakarų 
Apygarda (praktiškai teatsto- 
vaujanti Los Angeles miesto ir 
jo apylinkių labai neskaitlingam

today’s FUNNY

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H lomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Or. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima, 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti.
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago K, 1H.

I RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

j knygų spintą ar lentyną: -į \ -

K. Bielinis; PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi/ $6.00 
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi. ................ ..$6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. _....____ ......-----------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. Įrištą — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusi., įrišta —-• $3,00, 
minkštais viršeliais —* ________________________—

L ... D^riC^rmius^-ATSIMIN1MAI Ig^MlNTYS^J-tomas,-300-lh
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrištą, 416 p.---, 
Juozas Liūdžius/ RAŠTAI, 250 pūsL i..r.......
P. Liūdžiuvienė, ‘ATSIMINIMAI ; APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ____ _________________ ______
S. Michelšonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE; 297 p.

Į ... . . įrišta — $5.00 . minkštais ...viršeliais.—____ :_______

$7.50

$2.00 
$2.00 
$5.50

P. - Liūdžiuvienė, ‘ATSIMINIMAI ' APIE JUOZĄ LIŪDŽIU^
$1.00

Įrišta — $5.00 . minkštais ...viršeliais. —____ ■._______  $4.00
Dr. V. Sruogienė;LIETUVOS ISTORIJA, "gražiai įrišta 963

* pusk,; dabar tik -....- - - - “ - • $10.00

1739 So. Halsted St., Chicago .8, Ill. Telef. HA 1-6100
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The end of work,

of worry?

Most people look: toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be

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 wotkin£.

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, 5H % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

(4% the first ye^r). That extra 
M %, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds 
issued since June l, 1970... wit 
a comparable improvement for 
all older Bonds.

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

retirement just what you want

Bortds arc H lot, rfofei, or 
we replace them. WSen nreded, tbeF cm be 
eatfccd it ywr bank. Tax may be dHcrtei

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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Dabartinis lietuvių tautos pasipriešinimas 
sovietinei okupacijai ir jo reikšmė

Lietuvos suverenumui atstatyti
» Algirdo J. Kasiulaičio pranešimas Vyriausiojo 

Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seime 
1971 m. gruodžio mėn. 4 d. Detroite
(Tęsinys)

Gilaus skerspiūvinio žvilgsi 
nio reikalinga ir vidinė sfera.

A. šioje srityje pirmuoju už 
daviniu laikyčiau VLIKo ir Lie 
tuvos Pasiuntiniu konferenci
ją, šaukiamą kuo skubiau New 
Yorke ar Washingtone, šioje 
konferencijoje patariamuoju 
balsu galėtų dalyvauti ir 
ALTo bei PLB pirmininkai. Ji 
turėtų iš esmės išsvarstyti ir 
priimti atitinkamus nutarimus 
keliais pačiais pagrindiniais 
klausimais. Tarp jų:

(1) . Diplomatinių postų iš
laikymo, modifikavimo ir stip
rinimo.

(2) Lietuvos Fondų raciona
laus naudojimo ir eventualaus 
papildymo.

(3) Pasiruošimo eventualiai 
Europos saugumo konferenci
jai-

(4) Politinių ir valstybinės 
reprezentacijos gairių nustaty
mo Baltijos kraštų politinės 
tarptautinės padėties galimo 
pakitimo atveju. •

šie klausimai yra ypatingai 
svarbūs ir jautrūs. Gal toje są- 
veikloje glūdi ir

neišsprendžiamumas. Vienok, 
jau pats'laikas i juos pažiūrėti 
kaip galint realiau.

Diplomatiniai postai yra 
mums nepaprastai svarbūs. 
Per 30 m. išeivija bei jos insti
tucijos kaip ir VLIKas darė 
visa, kad šie postai netik iš
liktų, bet galėtų funkcionuoti 
ir tarnauti laisvės siekiui. Su 
didžiausiu liūdesiu, tačiau rei
kia pastebėti, jog tie postai 
juo toliau,- juo mažiau pajau
čia realybę, ypač tie, kurie tu
ri daryti raktinius sprendimus.

Lietuvos Fondų neraciona
laus naudojimo ir jų mažėji
mo faktas yra jau vieša pas
laptis. Apie tai lyg susitarę 
(greičiausiai tam tikrų institu
cijų remiami ir talkinami) jau 
rašė kai kurie JAV ir Prancū
zijos dienrašciąi. Labai jau 
keistos interpretacijos iš mūsų 
kai kurių atstovų susilaukia ir 
apskritai kai kurie politiniai 
pareiškimai turi ryšio su lais
vės byla, bei pačiais svarbiau
siais lietuviškosios diplomati
jos reikalais.

j Palikti šią labai svarbią sri- 
jii tariamas'tį^ir toliau “niekieno žemėje”

Londone Įvyko "Sustabdyk trafiką ir vaikščiok" demonstracija, kurios dalyviai užpylė Fleet St. 
tūkstančiais oro pripūstu balionu. Policija demonstraciją išardė ir surinko -balionus, kuriuos 
paveiksle saugo du Londono "Bobbies". Demonstracija siekė, kad Londono centre būtu uždraus

tas automobilių judėjimas ir gat/ės būtų paliktos tik pėstiesiems.

NEW YORK. N. Y.
Spudienė nusilaužė ranką

Nenuilstančių lietuvių būrelis 
sutiko Naujuosius Metus Bronės 
ir Prano Spūdžių bute, Wood
haven. Visi atrodė jaunatviško
je nuotaikoje, bet teko pareikš-

YRA GERIAUSIA. DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - 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
suoliu gyvenimu ir ju kieta, 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

1..■■■■■■■■.EI
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris,- kuris pradžioje pro tirpstantL sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu 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 S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
R išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anvkščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. S1.00.
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. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50
21. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienr 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi.

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

už VLIKo kompetencijos ribų | tos pusės net JAV jai jau pra- 
Kėlimas šių proble- PLB kurti, taip ir šiandien deda

nėra už jo ribų tarti autorite
tingą žodį ' ir tais klausimais, 
kurie jo pavesti kitiems.

A. Būtų ypatingai prasmių j 1 
ga, kad VLIKas ateityje imtų
si pastangų (gal kartu su PLB) 
įtaigoti jaunimo auklėtojus, 
organizacijas, laikraščius, pa
galiau pačius tėvus kreipti 
daug daugiau dėmesio į jauni
mo idėjinį švietimą ir auklėji
mą. Tai sakau matydamas 
tiek jaunime, tiek jo auklėtuo- 
juose aiškias nuokrypas i prag 
matistinį ir materialistini pa
saulėvaizdį. Pirmieji yra gož- 
te užgožti čia vyraujančios gy- 
venimožiūros, pastarieji, gi, 
pataikaudami jaunimui, tai 
filosofijai neoponuoja. Kudir
kos heroizmo akivaizdoje idė
jinis mūsų jaunimo kvalitetas 
turėtų; būti kreipiamas tik Į 
idealistini kelią.

B. Noriu čia vėl pakartoti 
savo ankstyvesni siūlymą. VLI 
Kas turėtų pasirūpinti sukūri
mu institucijos, kuri pagrindi 
niu uždaviniu pasiimtų demo
kratinės akcijos ir antikomu
nistinės veiklos sritį. Komu
nistinis analfabetizmas vyres
niuose yra skaudžiai primity
vus, gi jaunime tragiškai aki
vaizdus. Betgi komunizmas, 
net nežiūrint mūsų tėvvnės 
okupacijos, ir toliau yra pati 
didžioji grėsmė krikščioniš
kajai Vakarų civilizacijai. Jis 
buvo yra ir bus, kol gyvuos, 
didysis ir baisusis šių laikų vė
žys, ėdąs ir religiją, ir vaka
rietišką kultūrą, ir tautas, ir 
žmogų. Kovoti prieš komuniz
mą reiškia kovoti ne tik už Lie
tuvos laisve ir broliu teises, bet 
ir už patį žmoniškumą, už žmo 
gaus įsięlą.

Konsekventiškai mes turime 
sąmoningai ugdyti savyje ir 
savo ypač jaunojoje aplinkoje 
demokratijos vertvbes. Demo
kratija nėra dovana. Jos reikia 
užsitarnauti, ją reikia gerbti, 
ugdyti, jai tarnauti. Nepuose- 
lėjama ir neginama ji nyksta, 
vysta ir žūva. Gyvenant Ame
rikoje susidaro apgaulingo 
saugumo jausmas. Rodos kito
kia valdvmosi forma net nei- * c
manoma. Tačiau tik nedidelė 
dalis žmonijos geba gyventi 
demokratijos rėmuose. Iš ki-

‘rėsli pavojus.

X. ATSAKYMAS
KOVOJANČIAI TAFTAI

VLIKas galėtų' ir turėtų 
savo svarų žodį socįali- 
politinės, visuomeninės 

klausi-
Emigracinei pulverizaci-

būtų mažų mažiausiai nesusi
pratimas.
inų viešumon tebūna paliktas 
pačiam paskutiniam eventua
lumui. VLIKo — Pasiuntinių 
konferencija tebūna tas gremi- 
jųmas, kur šios problemos te
būna sprendžiamos. Jų jaut
rumas neleidžia nei jas var
dinti, nei gvildenti net ir šia
me garbingame forume. (Nėra 
ir šio pranešimo tikslas tai da
ryti). Tačiau esamos padėties 
tolesnė tolerancija būtų nusi
kaltimas prieš Lietuvos valsty
bę ir lietuvių tautą.

B. Mano giliu Įsitikinimu, 
VLIKas turėtų imtis visų gali
mų priemonių ir panaudoti sa
vo didį autoritetą padėti išspręs 
ti visai eilei problemų, kurios 
trukdo Lietuvos laisvinimo 
darbo atskirus aspektus. Truk
danti rivalizacija dėl lėšų, dėl 
reprezentavimo teisės, dėl 
darbų pasidalinimo yra nesvei
kas ir nepageidaujamas reiški
nys, 
tarti 
nės,
struktūros skaldvmo 
mu.
jai sustabdyti negailčtinos jo
kios pastangos.

C. VLIKui būtina pasitikinti 
lėšų minimumą savo darbui fi
nansuoti ir atskiriems ne jo 
paties -vykdomiems darbams 
remti. Įprastoms priemonėms 

j nesant pakankamai prasmin
goms ir vaisingoms, gal iš tik
rųjų pusmilijoninio fondo su
kūrimas sudarytų bent žmo
nišką kasmetini finansinį pa
grindą.

D. VLIKo išlaikomos radijo 
programos yra aiškiai pras
mingos ir veiksmingos paverg
tuosiuose lietuviuose. Į jas to
dėl kreiptinas dar didesnis dė
mesys. Jų valandos dauginti- 
nos, programos gerintinos. 
Dar daugiau. VLIKas turėtų iš 
naudoti ir kitas informacijos 
priemones pavergtai ai Tautai 
informuoti ir jos kiek galint 
bendresnei antikomunistinei 
nuotaikai formuoti.

Aktyvaus pasipriešinimo ap
raiškos pevargtoje Tėvynėje 
verčia daryti kai kurias išva
das ir tose mūsų veiklos srity
se, kurios yra šalia tiesioginio 
laisvinimo darbo ir politinės 
veiklos. Tiesiogine tad prasme, 
šios sritys būtų šalia VTJKo rū
pesčių, ypač Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei esant sufor 
muotai. Tačiau kaip nebuvo

*• Iš tikrųjų Kudirkos tragiš- 
tkoji odisėja, jo tyro ir drąsaus 
Į patriotizmo demonstracija bei 
kitų mūsų tautiečiu aktvvus 
pasipriešinimas nėra tik be
vardės demonstracijos mūsa- 
jai retorikai praturtinti. Siu 
broliai žygiai ir kančios yra 
visų pirmiausia jų giliai asme
niška auka savo žmoniškumui 
ir lietuviškumui liudyti bei 
tautiniam nusistatymui pa
reikšti. Tuo pačiu jie sukonkre
tino laisvės kovą ir ją suasme
nino. Išeivijai, kuri laisvini
mo akciją pamažėli suakadę- 
inino bolševiku smūgiai i Ku
dirkos galvą ir kun. Zdebskio 
veidą grąžino kovos realybę ir 
konkretybę. Iš tikrųjų šioje 
asmeninėje brolių aukoje ir jų 
politiniuose aktuose kaip tik ir 
glūdi šio pasipriešinimo reikš
mė. ši jų auka ir kova bus tik 
tuomet reikšminga išeivijai, 
kuomet ją išeivija prisiims 
kaip išsiskaistinančią ir atnau
jinančią vertybę. Tik šitą 
prasmę turi ir čia pateikti pa
siūlymai mūsų darbui modifi
kuoti. Kai pati tauta žiauriau
sioje vergijoje rodo toki išskir
tini prisirišimą prie laisvės ir 
nepriklausomybės, kaip kitaip 
mes galime Į jos pasipriešini
mą ątliepti. jei ne atvira min-

liini, aktyvesne veikla ir didės 
uiti asmeniniu ' pasiaukojimu 
tiems patiems siekiams.

Tačiau galutinėje išvadoje 
tautos pasipriešinimas pkupan 
lai yra .reikšmingiausias visų 
pirmiausiai pats savyje. Tarp
tautiniai santykiai, didžiųjų 
valstybių politika, išeivijos 
darbas yra didelės svarbos fak
toriai tautos kovoje už laisvę. 
Tik pats svarbiausias visuomet 
buvo, yra ir bus pačios tautos 
nusistatymas. Tol, kol tas nu
sistatymas gimdys toki pasi
priešinimą, tol tauta bus gyva, 
tol bus gyvas ir valstybin- 

'gumo gemalas. Dabartinis lie
tuvių tautos pasipriešinimas 
yra tokios gyvybės 
klausias ženklas ir 
mirtingumo laidas.

Pabaiga

ti užuojautą Bronei Spudięnei 
dėl kairės rankos susilaužymo.

Bronė Spudienė buvo ir tebė
ra didžiausia New Yorko mote
rų veikėja, bet ją ištiko nelaimė. 
Ji pataikė užminti ant slidaus ša
ligatvio ledo, kas ir buvo rankos 
sulaužymo priežastimi. Nelai
mė ištiko gruodžio 18 d. Dakta
ras pasakė, kad ant rankos gipsą 
teks pasinešioti 6 savaites. Ran
kos kaulas lūžo aukščiau riešo, 
o pats riešo sąnarys buvo išsi
narinęs.

Bronė jautėsi taip pat links
ma dažnai juokavo, bet nusiskun
dė, kad gipsas sunkus. Be to, 
nusibosta nešioti sugipsuotą 
ranką, pakabinus ant kaklo. Jei
gu B. Spudienė būtų buvusi 
sveika — Naujųjų Metų sutiki
mas būtų buvęs irgi kitoks.
. Bendrame N. Metų sutikime 

veikliai reiškėsi: V. ir O. Za- 
veckai, P. Akelis, D. ir J. čiur- 
levičiai, A. Jančia ir kiti. Ska
nių lietuviškų valgių patiekė šei
mininkės M. Akelienė ir M. Wo- 
silka. Algis Vytis

tautos ne-
AJK

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENA?

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau , kaip žaidimai ar 
(rykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:-------- L___________________________ ;

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

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS^ pasaka
mažiesiems.-^Jūratės Sdukąitęs iliustruota. -Didelio Tonnatd;-24-pSl., gra
žus leidinys. r *~-

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 paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
osl., kaina 5 dol. ■? / , ?

5. Maironis, JAUNOJI L1 ETŲ V Ar 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 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. 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., SI.00.

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

" NAUJIENOS, ;
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

I J

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

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 orderi tokiu adresu:

today’s FUNNY

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais TeL 421*3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
Today'! FUNNY vili pay $1 00 for 
each oriflinol "fwn.y" Sand goat 
to; Today'! FUNNY, 1200 Third 
Sr., Cleveland, Ohio 44113.

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. T

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608
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trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _________
pusei metų _____ _
vienam mėnesiui 

$6.00
$2.00

$12.00
$3.00

Dienraščio kainos: 
Chicago j e ir priemiesčiuose 

.metams_____________
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trims mėnesiams  
vienam mėnesiui ______
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metams ______
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metams _____

pusei metu 
$20.00
$11.00
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Orderiu kartu su užsakymu.

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS
Į

šio kalendoriaus vardas vėliau 
buvo pakeistas ir jis vadinosi: 
“Biržų Kalendorius”. Jis, be
rods, ėjo iki 1915 m. Tas “Biržų 
Kalendorius” atliko Biržuose ir 
jo apylinkėse panašų vaidmenį, 
kaip Lauryno Ivinskio prieš tai 
leistieji kaletndoriai“ ypačiai že
maičiuose”. Mat, “Biržų Kalen
doriai” taip pat buvo almanachi
nio pobūdžio: jame gausiai kas
met buvo dedama žinių iš medi
cinos, žemės ūkio įvairiausių ša
kų, patarimų, tautosakos; bele
tristinių dalykėlių ir poezijos. 
Šias pastarąsias vertybes parū
pindavo biržiečiai poetai; “auš-

PABIROS
rininkas “Stanislovas Dagilis ir 
Julius Janonis (Vaidilos Ainis).

O apie Liudo Jakavičiaus leis
tus kalendorius “L. Enc.” IX t. 
255-6 psl. tariama: “...1919 grį
žo Lietuvon, įsikūrė Šiauliuose 
ir čia vėl įsteigė savo knygyną^. 
Taip pat jis varė ir leidėjo dar
bą, daugiausia leisdamas įvai
rius kalendorius (nuo 1920), 
ėj usius dideliu tiražu... Daugiau
sia pats prirašė savo leidžiamus 
kalendorius”.

Populiariausias L. Jakavičiaus 
leidžiamų kalendorių buvo var
du: “Juokų Kalendorius”.

Jame skaitytojas įasdavo įvai-

riauaių juokų, juokingų apra-. kartinis Keleivio bendradąr^s 
šymų, o visų svarbiausia: kiek
vienais metais išleidžiamame ka
lendoriuje būdavo ilgesnės ar 
trumpesnės apimties humoristi
nis scenos veikalėlis — komedi
ja, kuriuos labai mėgdavo kaimo 
vaidintojai ir žiūrovai. Tuo at
žvilgiu L. Jakavičiaus “Juokų 
Kalendorius” yra suvaidinęs ne
mažą vaidmenį kaimiško tea
tro plėtotėje ir veikloje.

Amerika. Kol kas dar

NAUJIENŲ ofisas atdaru kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL rektorius, reikalauja, kad ateinančiais metais šitas rei

kalas būtų sutvarkytas. Jeigu nebus nustatytos vienodos 
lenktyniavimo taisyklės visame krašte, jeigu nebus krei
piamas dėmesys į pasunkėjusias darbo sąlygas, mašinų 
stoką arba medžiagų stoką; pagaliau, jeigu lenktynia
vimo rezultatai nebus skelbiami viešai, kad kiekvienas 
galėtų juos palyginti, tai lenktyniavimas bus bepras
mis. Jis reikalauja, kad būtų nustatyti įvairūs rodik
liai tiksliam lenktyniavimui matuoti. Jis rašo:

“Kiekvienas sportininkas žino ribą, kurią jis tu
ri įveikti, kad taptų nugalėtoju. Taigi įmonės gali ir 
privalo turėti apribotus kriterijus — ribas, kurių 
siekdamos ir kurias pasiekusios, būtų vertos gar
bingo įvertinimo. Kaip rezultatai sumuojami dabar? 
.Pasigilinus į šį klausimą, nesunku pastebėti, kad 
dažnai, įvertindami lenktyniaujančių kolektyvų pa
stangas, apeiname pagrindinius, rodiklius”. (Tiesa, 
1972 m. sausio 7 d., 2 psl.).
0 kiek tolėliau jis dar šitaip aiškina:

“Tuo labiau, kad šiandien svarbu pasverti ne 
tik tai, ką pasiekei, bet ir kaip, kokiomis sąlygomis, 
o tos sąlygos ir yra tai, ką mes linkę vadinti pagal
biniais rodikliais. Be to, nereikėtų suteikti ypatingų 
privalumų už planinių rodiklių viršijimą, tuo la
biau, jeigu planai mažesni už galimybes... Galuti
nius rodiklius galima paskelbti spaudoje, socialisti
nio lenktyniavimo lentose, tai sukeltų didesnį susi
domėjimą.” (Ten pat.).
Keramikos direktorius Janavičius, reikalaudamas! 

įvesti pataisas visoje lenktyniavimo sistemoje, pripa
žįsta, kad lietuviai praeitais metais vykusiomis lenkty-

Dabar atsigręžkime į savo 
“panamę”. Ne Lietuvoje, kurią 
palikome vieni prieš I-jį, kiti po 
II-jo Pasaulinio karo. “Panamė” 
ten, kur ilgesnį ar trumpesnį lai
ką gyveni. Taigi, mums toji ’’pa
namė”
nemažai mūsų toje “panamėje” 
esame. Vienur glausčiau, kitur 
išretintai išsibarstę. Kad ir 
taip, vis vien ‘lietuviais esame 
gimę” ir lietuviais save tebelai
kome.

Ir lietuvišką Žodį tebetausoja- 
me periodiniu leidinių pavidale. 
Tie leidiniai, kaip į drėgmės iš
troškusią žemę skalsus lietus, 
gaivinančiai krenta į mūsų min
tis ir širdis. Tai tikra atgaiva. 
Jos gausiausiai esama “pasaulio 
lietuvių sostinėje” — Chicagoje; 
netrūksta tolimoje Kalifornijoje, 
New Yorke. O “lietuviškuose 
Atėnuose”, kaip kadaise kaž
koks smagios nuotaikos intelek
tualas— inteligentas yra išreiš
kęs, Bostone tik vienų vieninte-' 
lis nepavargstantis Keleivis kiek
vieną savaitę jį laukiančius lie
tuvius aplanko. Jau daugelį me
tų jis reguliariai iš čia iškeliau
ja; jau 66 metus jis tas savai-' 
tines išvykas tęsia ir kartoja. 
.Vis naujomis žiniomis nešinas; 
naujais skaitiniais juo domin
čius apdalindamas. Nuo 1905 
metų vasario mėnesio 9 dienos.

1 Skaistus ir šaunus “pensinin
ko”, ne nemanančio amžio slė
giui pasiduoti, jubiliejus. Ir dar 
kartą pasitvirtina tiesa: ne am
žius žmogų ar periodinį leidinį 
daro seną. Todėl Valio! nepa- 

į vargstančiam ir visada jaunys
tę išlaikančiam Jubiliatui: Bos
tono Keleiviui! O-kokį Valio! ir

Suktas lenktyniavimas
Rusų okupuotoje Lietuvoje praeitais metais visi bu

vo verčiami lenktyniauti. Buvo organizuojami lenkty
niavimai ir anksčiau, bet jie nebuvo toki smarkūs, kaip 
praeitą pavasari pradėtasis.. Prieš porą metų pravestas 
lenktyniavimas buvo tiktai vieneriems metams, tuo tar
pu dabar vedamas lenktyniavimas turi apimti mažiau
siai bent keturis metus.

Praeitais metais kiekvienas darbininkas buvo ver
čiamas lenktyniauti su greta dirbusiu darbininku. Vie
nas kolchozininkas turėjo lenktyniauti su greta dirbusiu 
kitu žemės ūkio vergu, ir vienas kolchozas buvo verčia
mas lenktyniauti su gretimu ar toliau esančiu kolchozu. 
Lenktyniavo traktorininkai, šienpiūviai, melžėjos, par
šų augintojos ir vaikų gimdytojos. Lenktyniavo moky
tojai, mokslininkai, studentai ir propagandistai

^^^Rusų pavergtoje Lietuvoje nęlenktyniavo tiktai ko
munistai. Jie buvo tie botaginihkai, kurie lenktyniauto- 
juš prižiūrėdavo. Jeigu kuriame kolchoze darbininkai 

'neisitraukdayo Į.lenktyneSj^ten važiuodavo propagandis
tai, komunistų partijosjeentroįkomiteto nariai ir-bandy- 

-davd'itikintis o vietų, imperijos vergus pradėti tarpusavį 
lenktyniavimą.

Komunistų partijos centro komitetas. džiaugėsi pra
eitais metais vykusiomis lenktynėmis. Okupuotoje Lietu
voje atlikta žymiai daugiau darbo, negu' kitose misų oku
puotose srityse. Didžiausiu lenktynių laimėtoju vis dėlto 

; išėjo rusas. Iš-Lietuvos maisto sandėlių jis .išvežė dau
giau ir greičiau, negu .ankstyvesniais metais. Niekad 
rusai taip .greitai neišvežė Lietuvoje iškultų rugių, iš
kastų bulvių ir užaugintų paršų, kaip praeitais metais. 
Išvežimą rusai geriau organizuoja, negu lietuviai lenk- 
tyniautojai. Lietuviai daugiau pagamino javų, mėsos ir 
riebalų, bet rusai juos dar greičiau išsivežė.

Lietuviai lenktyniauto jai daugiau pagamino, .bet jie 
nepatenkinti lenktyniavimu. Jiems nepatinka, kad juos 
verčia dirbti daugiau, .negu kiekvienas.doras darbinin
kas pajėgia dirbti. Lenktyniauto jai taip pat nepatenkin
ti, -kad *pats lenktyniavimas nevienodai (matuojamas. Į didesnio atlyginimo. Jiems buvo prižadėtas didesnis 
Vienur lenktyniaūtbjai daugiaii p^‘^nilffd,"’bet jie lenk- maisto ir apavo kiekis, bet praeitų metų lenktyniavimas 
tynių nelaimėjo. Jie net nepateko į antrą ar trečią vietą, prižadėto atpildo lenktyniavusiems darbininkams -neat- 
Tuo tarpu krašte buvo atsitikimų, kad-kelios įmonės lai- nešė. Lietuviai yra įsitikinę, kad praeitų metų lenkty- 
mėjo lenktynių pirmenybes, nors jos mažai arba visai niavimas buvo suktas. Direktorius Janavičius reikalau- 
nepralenkė kitų įstaigų. ja, kad komunistams būtų atimta privilegija primeta- " Vargu

Enrikas Janavičius, Rokų keramikos gamyklos di- mu lentyniavimu sukčiauti. Naujienų-“pabirininkas” ir ret-

nėmis nesidomėjo. Lenktynių laimėtojai buvo parenkami kokiu .garsiu sūksmu turėtume
tarti Keleivio nepailstamam vy
riausiam „bendradarbiui — ju
biliatui, Stasiui Michelsonui, 

Nei viename pasaulio krašte joks lenktyniavimas' praeitų (1971) metų prieškalė- 
nesukėlė darbininkų susidomėjimo. 'Lenktyniavimasodinėmis .dienomis 'sulaukusiam 
įdomus sportininkams, kur jie tikisi laimėti premiją, bet;90 mėty amžiaus!?
jis-neįdomus darbininkams, kurie lenktyniavimo metu! Juk jis ir šiandien nepailsta- 
verciami sparčiau arba ilgesnes valandas'dirbti net r be :puliarupju “Pasikalbėjimu Vai

kio su Tėvu” teberemia Keleivį. 
Kas savo ir veiklos bei rašto jau
nyste drįstų lygintis sukaktuvi
ninkui Stasiui Michelsonui? Tai 
unikumas mūsų raštijoje, mū
sų • periodinės spaudos lankose!

_ L toks prabėgėlis —

slaptai, komunistų partijos centre, bet ne pagal nusta
tytas viešas, visiems žinomas ir matomas taisykles.

galėtų surągsti Jubiliatui ver
tingą sveikinimą. Todėl tą, svei
kinimą, išreikštą J. Pakalkos 
žodžiais, šioje vietoje drįstu pa
kartoti: . ,

“Garbingas Jubiliate, 
mielasai drg. Michelsonai,

Jus -čia sutikti 90 metų am
žiaus sukaktį minint -ir sveri 
kinti Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos, jos 
Centro Komiteto bei visų są
jungos narių vardu laikau la
bai garbinga privilegija.

Šia mums visiems socialde
mokratams, o ypatingai ke- 
leiviečiams, reikšminga pro-' 
ga neįmanoma nors .sutrauk
tai apžvelgti Jūsų darbus, at
liktus čia, Amerikoje, per 60 
su viršum metų. Svarbiausia, 
ką šiandien čia, Jus labai ku
kliai pagerbiant, būtinai rei
kia atžymėti — tai Tamstos 
nepaprastai didelį įnašą į jau
nų, žaliukų kaimiečių ateivių 
kultūrinį-tautinį susipratimą.

Per visą su viršum kapą 
metų Jūs, garbusis sukaktu
vininke, stovit, kaip “ąžuols 
drūts...”, nors ir ne prie Ne
munėlio, bet kitame Atlanto 
krante, lietuviškų reikalų sar
gyboje.

Jūs, devynioliktametis jau
nuolis, apleidotegimtąjįkraš- 
tą, nes Jus viliojo socialisti- 
nės-demokratinės idėjos; to
dėl, apsistojęs čia, Bostone, 
įsijungėte į laikraštininko dar
bą ir, būdamas 26-rių metų 
jau perimate redaguoti .Ke
leivį. Tuo "metu jis~buvo vos 
3-jų metų “kūdikis”; gi dabar 
jau yra 66 metų. O devintąjį 
dešimtmetį bebaigiąs mūsų 
gerbiamas Stasius Michelso- 
nas dar labai energingai pa
deda jam vykdyti savo paskir
tį.

Keleivio “trejukė” — Mai- 
kis-Tėvas-Michelsonas — te
bekeliauja į skaitytojų namus 
su savo šaržuotais pokalbiais. 
Tur būt, tik nedaugelis juos 
skaitančiųjų, tuose pašneke
siuose įžiūri lyg ir laikraščio 
vedamąsias mintis ir todėl pro
testuoja. Bet gi iš tikrųjų 
laikraštininkas, kaip ir daili- 
ninkas-karikatūristas, ' kuriąs 
“kartūnus”, turį teisę kolum- 
nose kam nori “pailginti” no
sį arba “perkreipti” zgalvoji- 
mą.

Mūsų sukaktuvininkas savo 
šypsniams ima medžiagą iš šių 
laikų žmogaus ir jo aplinkos..:' 
Ne be to, kad kai kuriais at
vejais, — kai temos perteikia
mos mažiau šaipokišku sti
lium — jos tampa .kontrover
sinės...

Mums, jūsų vienminčiams, 
žinantiems visą ligšiolinę 'Jū
sų veiklą, atrodo, kad dideliu

mu JQs, garbusis Jubiliate, 
gąhte -.žvelgti į 45-70 
metų atgal jr pe tik-mjntimis, 
bet ir visai -realiai pajusti sa
vo intensyvaus dąrbo rezul
tatus. Ten /lūdi ir mūsų so
cialdemokratinės sąjungos už- 
uonuuga ir plėtote.

Josios vąribkkąjp pirminin
kas, prašau priimti, drauge 
Jubiliate, giliai nuoširdžius lin-

rėti tiek -sveikatos ir .energi
jos kaip šiandie, įžengus į,de
šimtoj į dešimtmetį”. (Sutrum
pintai paimta .iš Keleivio nr. 
49, .1971 m. gruodžio-iinėąeaio 
•21 _d,).
Jubiliatas. Stasys;Miehelsonas 

per įlgus metus yra dirbęs, ne tik 
laikraštininko ir redaktoriaus 
darbą, bet kartu parašęs ne vie
ną knygutę ■ (“Ar ‘-buvo .visuoti
nis tvanas”.ir kt.) Ikso -slapy
vardžiu. šiuos žodžius-rašantis, 
prieš.,daugelį metų gyvendamas 
nuošaliame Lietuvos kaime,.-yrą 
nuolat skaitęs ;>ne iįk Keleivyje 
buvusius “Pasikalbėjimus Mai- 
kio su “Tėvu”, bet ir auąs;&so 
knygutes ir iš jų pasiėmęs -Jie 
vieną jo pasaulėžiūrą formuojan
čią mintį. Todėl šia proga tebū
nie jam leista,pareikšti.Jubilia
tui Stasiui Michelsonui sveikini
mą ir padėką už visus Jo .rašto 
darbus! Ilgiausių. Metų!

Stasys Michelsonas ilgoje ir 
gausioje savo .rašytinių .darbų 
pynėje turi jki.iiol kasmet rjš- 
.leidžiamą tarpinį kūrinį — “Ke
leivio Kalendorių”. a

šiemetinis “Keleivio Kalen
dorius” savo viršelyje .turi įra
šą: “Keleivio Kalendorius, 1972 
metams.; Eina nuo 1919 metų. 
Redagavo * S. Michelsonas. šie 
metai turi 366 dienas. Kaina 
$1.50”.

“Keleivio Kalendoriaus”švie
siai žalsvos, spalvos viršelyje .esąs 
įrašąs vienu .punktu yra; labai 
reikšmingas: “Eina nuo .1919 
metų”. : ' " ' '

Pirmasis lietuviškų kalendo
rių sumanytojas,, redaktorius ir 
paruošėjąs, Laurynas Ivinskis iš
tesėjo išleisti .22 ..almanachinio 
pobūdžio kalendorius; kiti: jo pa
sekėjai (kun. P, Jakubėjias, Liu
das Jakavičįus), 'dėl įvairiausių 
priežasčių, išleido .po mažesnį 
skaičių. Ir tai buvo Lietuvoje 
— lietuviškos visuomenės kom- 

. paktinėje aplinkoje.
:Tuo ^arpu^-iš^yijeję, ..Ameri

koje, . spaudos darbuotojas Sta
sys ^Michelsonas šitoje srityje 
.pasiekė nesumušamą rekordą: 
nuo 1919-metų iki šiandien ište
sėjo paruošti ir .išleisti '52-rą 
taip pat almanachinio pobūdžio 
tarpinį leidinį. Tai tikra „dova
na mūsų, literatūrai.

.(Bus .daųgiąu)

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRDIZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS
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Ir šis įvykis bus jau prieš šimtmečius atsi
tikęs. nes Laukuvos apylinkėse gyveno dvi 
Tallat — Kelpšų šakos. Viena turėjo dva
rą, vadinamą Kelpšaičiais, prie pat Lau
kuvos miestelio, o kita, tos giminės šaka, 
gyveno prie pat Dyvyčio ežero. Abu dva
rai buvo nestambūs, teturėję tik po šimtą 
hektarų. Nors, savaime aišku, viena ir 
antra šaka buvo kilusios iš to paties ka
mieno, bet giminėmis vieni antrų net ne
laikė. nes ir tas išsiskyrimas jau buvo 
įvykęs anksčiau, prieš kelias kartas, bren
dant i šios giminės praeitį. Tačiau abi šios 
šakos turėjo vienodą nusiteikimą gimtojo 
krašto atžvilgiu. Daug pasitarnaudavo šios 
vietovės ūkinei kultūrinei pažangai ir net 
sutapdamas su Lietuvos atgimimo sąjū
džio nuotaikomis. Abi šios šakos ir Lietu
vos valstybės atstatymo darbe turi nemaža 
nuopelnų. Dėl tos Lietuvos laisvės neapsi
eita ir be aukų.

Agronomo iVaclovo Tallat — Kelpšos 
tėvas Bronius, miręs tremtinių kančios ke
lyje, buvo, berods, gimęs 1873 melais sa
vo dvarelyje Kelpšaičiuose. Atrodo, kad 
norėdamas pasilikti dirbti savoje Lauku
vos apylinkėje ir mokslo šaka pasirinko 
mediciną. Baigęs Kijevo universitete me
diciną. jis neilgai trukus grįžo į Lietuvą ir 
vertėsi medicinos praktika. Jau prieš I pa

saulinį karą čia dirbo,, vadovavo įsteig
tam Laukuvos vartotojų kooperatyvui. Jo 
pastangomis, berods, 1912 metais buvo 
pastatyti vartotojų bendrovei dideli dvi
aukščiai namai. Jis daug laiko praleido 
toje vartotojų krautuvėlėje, nes tai buvo 
įmanoma forma caristiniais laikais santy
kiauti su vietos gyventojais, keiti jų tautinį 
ir ūkini susipratimą. Lietuvai atstatant 
savo nepriklausomybę, jis 1919 metų ru
deni suorganizavo milicinio pobūdžio ap
saugos būrį iš 60 asmenų. Iš jįj vėliau ne
mažas skaičius išėjo Į Lietuvos kariuome
nę savanoriais. Ūkinei pažangai kelti jis" 
gebėjo deramai reikalus organizuoti per 
kooperacijos junginius. Mokėjo apie save 
suburti pažangius apsišvietusius ūkinin
kus, kaip tai: Izidorių Strauką, pirmąjį 
Laukuvos viršaitį, Kundrotą, buvusį 1917 
metų Lietuvių konferencijos Vilniuje da
lyvį, Gudauską iš Rensčių, Margevičių, 
Ruplaukį, Lietuką, Rickų, Petkų ir daug 
kitų. Neapleisdamas kooperatyvo vado
vavimo suorganizavo ir vadovavo Lauku
vos pieninei, kuri tos kooperacijas tinkle 
užėmė trečiąją vietą. Iš pieno ūkio Lau
kuvos ūkininkai turėdavo stambias paja
mas. Paskutiniųjų metų laikotarpyje me
tinė pajamų suma siekdavo virš pusės mi
lijono litų. Ne be jo talkos atsirado ir kre
dito bankelis bei vystėsi ir kiti ūkinio pa
kilimo darbai. Jo Įnašas ūkine kultūrine 
prasme nelengva apibūdinti. 1936 metais 
jis buvo nuo šios apylinkės išrinktas ir į 
Lietuvos seimą. S»į laurų lietuvi, liek 
daug nusipelniusį vietos žmonių ir Lietu

vos reikalui, bolševikai 1941 metais ištrė
mė i Sibirą. Pokario metais buvo grįžęs į 
Laukuvą, bet vėl greit buvo ištremtas. 
Nebepakeldamas kelionės kančių mirė 
1956 m. ir buvo palaidotas Kolyme, kur 
giminiij pastangų dėka kapas yra atžymė
tas kryžiaus genklu ir aptvertas lietuviško 
stiliaus tvorele.

Ne kitu, ne siauru keliu nuėjo ir. jo 
sūnus Vaclovas Tallat - Kelpša, dabar ^y-L 
veliantis toje westsaides lietuvių kolonijo
je. Jis gimė Ukrainoje, bet pakrikštytas- 
Laukuvos parapijos bažnyčioje. Pakrkšty-^ 
tas jbu sulaukęs, berods, dviejų metų -am
žiaus, kada jau vaikščiojo, kalbėjo ir, 
jei būtų supratęs krikšto sakramento reikš
mę, būtų galėjęs jau pats jo pasiprašyti ir 
pasakyti savo krikšto vardus. Tas suvėlin
tas krikštas ivvko dėl to lietuviškumo rei
kalo. Negi žemaičių bajoras katalikas leis 
savo sūnų krikštyti stačiatikių apeigomis, 
kai loji stačiatikybė turėjo tikslą ne tik;pa
keisti religiją, bet siekė ir gimtojo krašto 
surusinimo. Jis, baigęs medicinos moks
lus, ryžosi grįžti ir dirbti savųjų žmonių 
tarpe. Gal būt, buvo dar ir sentimento 
priedas: juk Laukuvos bažnyčia ir mieste
lis buvo įsistatęs ant jų dvaro žemės.

Taip Vaclovas Tallat-Kelpša augo sa
vo tėvų pastogėje, žemaitiškoje aplinku
moje, ten jo tėvui besidarbuojant ir ke
liant vielos žmonių susipratimą ūkiniai ir 
kultūriniai. Baigęs Šiaulių gimnaziją, jis 
pasirinko specialią mokslo šaką — agro
nomiją. Įstojo į žemės Ūkio Technikumą 
Dotnuvoje ir ji baigė 1923 metais, gauda

mas agronomo diplorhą. Gal sutapimo dė
ka ir šeimą kurdamas vedė agronomę, ta
da buvusią Rietavo mergaičii] namų ruo
šos mokyklos vedėją. Ilgesnį laiką jis ir 
dėstė toje mokykloje daržininkystę ir, be
rods, tuo pat laiku buvo ir to rajono .agro
nomas.

Apie 1926 — 7 metus buvo paskirtas. 
Telšių apskrities agronomu. Rūpestin
gai atlikdamas tas pareigas žemės ūkio-kė- 
lime, jis ūkiškuose reikaluase nesiriboja 
vien tik to apskirties ribomis, ūkinio pa
kilimo siekė ir per. kooperątyvines bendro
ves, būtent, Pieno Centrą ir Lietūkį. Ak
tyviai juose veikdamas, buvo išrenkamas 
ir i jų centrinius organus. Ilgą laiką, iki 
pat bolševikų okupacijos, įBuvo Lietūkio ir 
Pieno Centro tarybos nariu.

Ir kiti tautiniai bei kultūriniai reika
lai jam rūpėjo. Vertino ir.buvo suaugęs su 
skautiškomis idėjomis. Jau nuo 1928 metų 
visą laiką išbuvo iki okupacijos laikmečio; 
Telšių rajono skautų tunto tuutiuinku. 
Skautybės reikalų nepamiršo ir į Ameriką 

atvykęs ir čia yra uolus skautų rėmėjas ir 
veikėjas. Atlikdamas tokį platii darbo ba
rą, agronomas Vaclovas Tallat - Kelpša 
nemėgo tuščiai kalbėti ar ieškoti sau efek
tingo pasigarsinimo. Tur būt, jau tokia 
Įgimta savybė jų visoje giminėje. Jie nie
kada nesididžiavo savo sentėvių atliktais 
darbais, o rūpinosi tuo, ką patys gali gero 
padaryti savai apylinkei ir kraštui. Gal 
toji aplinkybė bus lėmus, kad kiti-apie jų 
giminės kartas žinojo daugiau, negu kad 
jie patys. Taip andai Varnių klebonas

Juozapavičius .kruopščiai -rinko medžiagą 
apie žemaičius ne .tik etnografine jnjąsnje, 
bet ir apie žemaičius nusipelniusius asme
nis. Tos labai vertingos medžiagos, jo ar
chyvuose buvo suteikta gana apsčiai.-Daug 
medžiagos buvo ..aptikęs .ir apie TCallat - 
Kelpšus, čia gyvenusius šimtmečiais, rjįų 
įnašą-vietos apylinkei, Jdlmę, yaĮctytas že
mes, ko, rodos, ir patys Taiia .- Kelpšai 
nieko arba labai mažai .ką .bežinoję. 'Atro
dė, kad jie pagal savo 'būdą tenkinosi- ta že
maičių bajorų jgarbe ir laikė savo ^pareiga 
pasidarbuoti savo, apylinkės žmonių-nau
dai.

šioje kolonijoje agr. tVadovas'lTailat - 
Kelpša jau gyvena daugiau 'kaip dešimt 
metų. 'Ir prekyboje, atrodo, verčiasi ne
blogai, nors žinoma, ^milijonų nesikrauna. 
Dalyvaudamas ir -paremdamas ’lietuvišką 
veiklą, jis ^gausiai .prenumeruoja ir.lietu
višką spaudą. Jų tarpe ir'-Naujienas, ku
rias mėgsta skaityti ®uo pagavo atvykimo 
j J.'A. Valstybes.

(Bus rda ųgiau)

Y ■ .

Skaitykite i ir ^platinkite
.Die n r a š tj
“N.A U.J ii E N A S’

Jos visad rašo
.TEISYBE
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OR. ANNA BALIONAS
. AKIŲ, AUSŲ. NOSIM >
v , ir gerklės Ligos 
/?*'' ' * PRITAIKO AKINIUS

- 2858 W. 63rd STREET
■VI-' 1 Ofiio telef.: PRojpect 8-3229

Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 

eno 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta

K. STRIKAITIS

KANADOS NAUJIENOS
Religija, apleistos ir išniekintos bažnyčios

(Tęsinys)

: - Rez. Hl. 239-4683

OR. 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

Iš E. šarauskienės aiškinimo 
nesimatė, kad okup. Lietuvoje 
religija būtų persekiojama. Iš 
jos nupasakojimo atrodo, kad 
ten vyksta viskas normaliai, žmo 
nes laisvai gali melstis ir nie
kas jų už tai nepersekioja. Iš 
parodytų bažnyčių spalvoti pa
veikslai labai gražūs, tik trupu-

Talof.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Roz.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7863

DR. C K. BOBELIS 
IR

OR. B. B. SE1T0N 
Inkstų ir slapumo takų 

CHIRURGIJA
Tolof. 695-0533 

Fox Valley Medical Cantor 
z' ; 860 Summit St

<■ n ROUTE ELGIN, ILLINOIS 

' ■ OR. PETER BRAZIS 
: / -PHYSICIAN AND SURGEON 

. . 2434, WEST 71 »t STREET
Ofisas; HEmiock 4-5849 :

Rezid.: 388-2233 
J - OFISO VALANDOS:

>:? Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7’ vaL, 
’. aiįtrad., penktadieni nuo, 1—5, tree: 

■ ir ' tįstai susitarus.

cinkas paaiškinta, kad pradžio
je okupacijos komunistai baž
nyčias buvo pradėję griauti. Į 
griovimo darbą buvę paleisti ir 
traktoriai, bet vėliau suprasta 
šių istorinių pastatų reikšmė. 
Nuo to laiko tie brutalūs darbai 
lyg ir sustoję.

Įdomu, kad skaidrių rodytoja 
neparodė nė vienos bažnyčios, 
kurios jau tarnauja komunisti
niams reikalams bei jų propa
gandai. Dabar žvilgterėkime ir 
į kitų ekskursantų pasakojimus 
apie religijos persekiojimą ok. 
Lietuvoje bei jų pasisakymus 
mūsų išeivijos spaudoje.

Išleistoje knygoje “Už Lais
vą Lietuvį” kun. M. Valadka ra
šo, kad rusams7 okupavus Lietu
vą 1940 metais ten buvo 14-ka 
vyskupų ir archivyskupų, 1,646 
kunigai, 1,586 vienuoliai, kartu 
su broliukais ir seserimis, 1,202 
bažnytiniai pastatai, 4-rios ku
nigų seminarijos su 470 teologi
jos studentais.

Kitoje spaudoje rašoma, kad
' GI M873

DR, W. -jHSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

” GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
' 6T31: šoi KedzižAve., WA 5-2670
Valandos pagal'susitarimą. Jei neat- 

skambinto3-0Q0i.'->

šiuo: metu okup. Lietuvoje be-

GRADIUSKAS
NET 150 1)01.

DR. A. JENKiHS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET-;
4 ?.OĖisd VALANDOS: ’.« :■ 

Kksdiennuo 1—4 popiet ir 6—8 .
-Trėč. ir šeštai* uždaryta. *

Ofiso teL: P0rtsmput^.j-6000 
. Rezid. tęleĘ: GArdęn i?278

vai

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU 

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

ujo -Razidenojps:. PR. 6-9801..,., •■' •p t

r;; ^YbvfOJAS IR CHIRURGAS 
^'9*: hk VIDAUS LIGŲ SPEC. ‘ ; i 

į-2454 WEST 7]$t,STREET 
^VĄLA?fP0S: : Pinnai, _antra<L» ket- 
' t virtai ir penktadieniais nuo. 3 iki 

7-'val. popiet; Ketvirtad.-ir š.ešta- 
: į ctoęiais nuo 9 iki 11 vai., ryto tik

Trečiadieniais  ̂uždaryta'.' ;

DR.fRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS 

KALBA..LIETUVIŠKAI 
■'■■■ 737-51492618 Wl 71st St.

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
. r-il-HV “contact lenses’

. i f VaL- pagal susithrimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS ŠEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR ' 

V-PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bondr« praktika ir chirurgija

PERKRAUSTYMAI

MOVI N G 
Leidimai — Pilna . apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
f. 1490 kii. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

i Of i si s 2750 West 71 st St. 
( TeL: 925-S296 v
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 

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

uždaryta.
Ret. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ figos 
Ofisas: 2652 WEST 59|h STREET 

. .... TeL: PR 6-1223
(OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad Į 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. §eštadie-j 
uiaii 24 vai. po pietų ir kitu laiku * 

pagal susitarimą.

TeL: HEmiock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO. ILL. 60629

FOREST FTRES HURT 
CUR FOREST FRIENDS

Oar ▼ildlife bes no defease 
ugainsr the careJesj use of fire.

So please foBow Smokey's ABCs: 
Alwsys hold snatches till ookL 
Be sure to drown ill campfires, 

stir the ashes, and drown 
them tgaio. Crush all 

smokes deed out.

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

2454 WEST 71st STREET 
OfHo telef.- HEmiock 4-2123 
Rezid. t»l»>.. Glbton 8-6195

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

. P. ŠILEIKIS, 0. P.
įrt OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

9^ Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali paęalba kojom*

* (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i. 
U50 West 63rd St, Chic/go, 10. 60629 

\ Telef.: PRospect 6-5084

Please! Only you caa

liko tik 630 veikiančios bažny
čios, kurioms aptarnauti jau n&t 
beužtenka kunigų. Kai kurios 
bažnyčios dar turi nuolatinius 
kunigus, o 50 bažnyčių jau be- 
aptarnauja kunigai, atvykę iš 
kitų bažnyčių,

1970 metais tik 8 klierikai be- 
įšventinti į kunigus, nors tuo 
pačiu metu jau 15 kunigų mirė. 
Kunigų skaičius okup. Lietuvon 
j e mažėja ne dėl pašaukimų sto
kos, bet kad rusų valdžia apri
boja j seminarijas stojančių skai
čių. šiuo metu okup. Lietuvoje 
beveikia tik viena kunigų se
minarija, o kitos trys jau užda
rytos. Vienintelė seminarija 
veikia Kaune, bet ir ta pati pri
siglaudusi buvusiame vienuoly
ne, nes Kauno buvusios semina
rijos rūmai jau komunistinės 
valdžios nusavinti.

^ci 1969 metų Į kunigų semi
nariją buvo leista per metus pri
imti tik 5 kandidatus, o nuo 1969 
metų šis skaičius padidintas iki 
10-ties. Virš šimtas bažnyčių 
okup. Lietuvoje esančios sunai
kintos arba paverstos tarnauti 
kitiems komunistinės valdžios 
tikslams. Vienos bažnyčios re
montuojamos, x> kitose remon
tas nepradėtas. Ten buvę eks
kursantai, kurie apie-šiuos isto
rinius pastatus daugiau nusi
mano, grįžę iš Vilniaus rašo: 
“Visos Vilniaus bažnyčios rei
kalingos remonto, atnaujinimo^ 
Pusė visų Vilniaus bažnyčių ne
veikia. Dalis iŠ jų apstatytos 
štalažais — būsfą restauruoja
mos.. Ilgą laiką jos stovėjo kiau
rais stogais, išmuštais langais”.

Toliau nupasakojama apie at
skiras Vilniuje esančias bažny
čias.

Vilniuje išniekinimo susilau
kusi šv. Mykolo bažnyčia, kuri 
esanti švietimo ir Biliūno g-vių 
kampe. Ji esanti paversta Lie
tuvos istorijos — etnografijos 
muziejaus skyriumi, šioje XVII- 
me šimtmetyje statytoje bažny
čioje' taip pat Įkurtas architek
tūros muziejus, kur dabar tel
kiamos senovės graviūros, pieši
niai, planai, kokliai, apkaustai, 
plytos bei kitų statybinių me
džiagų pavyzdžiai.'

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 
atrodanti neblogai. Bažnyčia ne
maža. Jos puikios skulptūros ir 
vidaus išpuošimai rodomi atvu- 
kusiems turistams ir pamaldų 
metu. Į ją atkeltas šv. Kazi
miero karstas. Ta bažnyčia lai
koma valdžios kaipo architektū
rinė įžymybė.

Viduramžinė šv. Dvasios baž
nyčia su 20 altorių, turistas sa
ko, yra aptamsėjusi, apdulkėju
si be valdžios lėšų restauracijai 
taip ir merdi, nors esą pažymė
ta, kad tai yra architektūrinis pa
minklas. Bažnyčios, kurias tvar-' 
ko lenkai, esančios labai apgai
lėtinoje padėtyje.

Dabar okupantai susiprato 
kokia atrakcija yra turistams 
senasis Vilnius, apie ką nema
žai rašo ir Vilniaus “Mylasny- 
kų” laikraštis. Daugybę svetim
šalių patraukia Vilniaus senie
nos su savo senosiomis bažnyčio
mis. Tad komunistinė valdžia ir 
padariusi nutarimą atnaujinti 
užgrobtas ir pasaulietiškiems 
reikalams pavestas šventoves, 
kurios stovi reprezentacinės 
miesto dalyse arba prie žymes
niųjų gatvių. Tad lenkų komu
nistinis laikraštis “Czerwony 
Iztandar” ir rašo: “Buvo laikas, 
kai gėdytasi tų mūsų miestą 
puošiančių bokštų, kryžių ir ko
lonadų ir net stengtasi užtušuo
ti, perdažyti, priduoti jiems ki
tą pavadinimą ir prasmę”.
Atnaujinamos Vilniuj bažnyčios

šiuo metu atnaujinama Vil
niuje vėl visa eilė bažnyčių, iš 
kurių paminėtinos: šv. Kotry
nos bažnyčia, kur įrengtas Baro
ko muziejus.

šv. Trejybės bažnyčia, kur 
baigus ją restauruoti, bus isto
rijos-etnografijos muziejus. (Ne 
skyrius, kaip anksčiau jau rašy
ta).

Šv. Pilypo ir šv. Jokūbo baž

nyčia, kurioje įrengta teatro, 
dekoracijų sandalai, šv. Jono 
ir šv. Pranciškaus bažnyčios taip 
pat atnaujinamos, tik nežinia 
kas juose bus įrengta.

Vilniaus katedra taip pat su
silaukė išniekinimo. Joje jau 
įrengta paveikslų galerija, tik 
apleista jos padėtis kelianti susi
rūpinimą, nes sienos ir pamatai 
reikalingi didelio remonto, šioje 
meno galerijoje rengiami vargo
nų koncertai ir garsių lietuvių 
dailininkų parodos.

Dar buvo parodyta kažkur už 
Vilniaus miesto ribų nutiesta 
naujųjų gyvenviečių gatvė, kur 
vienoje pusėje matėsi visa eilė 
mūrinių pastatų. E. šarauskie- 
nė aiškino, kad tie blokai ten sta
tomi moderniškiausiomis prie
monėmis, o jų sienos, specialiais 
kranais, subudavojamos iš ga- 
tavaį jau ant žemės paruoštų 
blokų. Gyvenviečių g-vės vidu
ryje (Blvd.), atrodo, lyg jau pra
deda želti žolė, bet pasodintų 
medelių niekur nesimatė.
'Kaip iš grįžusiųjų jau girdė

jome, buvę ūkininkai labai ne
noriai apleidžia savo buvusias 
sodybas ir nenoromis kraustosi 
į kolchozinius blokus. Kad taip 
yra, nėra menkiausios abejonės, 
ir net tas pats komunistinis laik
raštis “Literatūra ir Menas” 
birželio 5 d. štai ką rašė: “Nuo 
kolūkių spartaus augimo tempo 
gerokai atsilieka kultūrinis kai
mo gyvenimas. Gerai dirbantys 
kultūros namai — ne taip jau 
dažnas reiškinys. Rengiami va
karėliai paprastai tampa prie
danga masiškai pasigerti. Nau
juose, gražiai baldais apstaty
tuose kolūkiečių namuose retai 
kur pamatysi knygų lentyną. 
Sako, nėra laiko knygoms skai
tyti. Ir tai, matyt, tiesa. Ir dėl 
to kalti ne kūlokiečiai, o jų darbo 
organizatoriai. Kai karta pa
klausiau, kodėl kolūkiais - savo 
naujos sodybos gyvenvietėje ne- 
ąpsi sodina medžiais, j is man abei 
jingai atsakė; Medis dabar ne- 
mada. Tur' būt, todėl dabar kai
me daugiau kertama, negu so
dinama, arba visai nieko neso
dinama. Vidurlaukėse, kaip ko
kiose' štepėsfe, stovi prašmatnūs, 
bet nejaukiai pilki pastatai. Į 
kelmus ^atidaužytą kirvį galima 
nesunkiai pagaląsti. O kaip ir 
kuo išgaląsti žmogaus estetinius 
pojūčių aštrumą? Kaip jam grą
žinti nuo seno būdingą, jautrią 
meilę'gamtai, jos grožiui? Tai 
didelė, sudėtinga ir, matyt' ne 
taip jau lengvai sprendžiama 
problema”.

Bendras kiemas

Aukščiau paminėtą straipsne
lį rašė kažkoks A. Bernotas, o jį 
“Komjaunimo Tiesoje” birželio 
6 d. papildo Ignolinos rajono, 
Daugėliškio sovehozo mechani
zatorius B. Jaksebagos laiškas: 
“Per visą gyvenimą taip pripra
tau prie tikro kaimo, kad se
natvėj nėpritampu gyvenvietėj, 
ir tiek. Mažąja Ukraina vadin
davo mūsų kaimelį. Pavasarį, 
būdavo, kad sužydės vyšnios, 
obelys, kriaušės — kvapą gniau
žia. Galukaimy — ievos, jazmi
nai. Kur dar varnėnų švilpe
sys, gandrų kalenimas. Ir nei 
tau barniai, nei pykčiai su kai
mynais. Visiems vietos užteko. 
O dabar atsikeli rytą, išeini iš 
trobos ir lauki, iš kurios pusės 
aprėks. Vienam tavo vištos dar
žą iškapstė, per kito ežias vai
kas perbėgo. Kurgi dėsis ir tos 
vištos, ir tie vaikai, jeigu na
mas namą šonais remia? Vidu
ry kaimo pastatė aštuoniaaukš- 
tį, o sklypus va kilometro davė. 
Gyvulius ganyk, kur išmanai. Į 
tą namą žmonės atsikrausto ir 
vėl išsikrausto. Per dvejus me
tus gal dvidešimt šeimų. Apsi
prasti negali. Mums ir karvutę,

ir paršą, ir vištas reikia lai
kyti. Q vištos nežiūri, tavo čia 
daržas ar kaimyno. O kas neno
rės sodo užsiveist, medžių, krū
mų pasisodinti? Negi sodą už 
kilometro sodinti ?”.„

Tai ir matome, kaip savo trum
pų straipsneliu kolehozininkas 
išreiškia savo ilgesį ’kaimui. 
Tai skundas buvusio Lietuvos 
ūkininko, kurį okupantas išme
tė iš savo numylėtos žemės..

Apleistas namelis

Toliau, kur tai Vilniaus apy
linkėje, buvo parodytas apleis
tas ir beveik baigiantis griūti 
vienas buvusio ūkininko sody
bos namelis. Namelis visai ap
augęs įvairiais krūmokšniais 
bei ilgomis pikžolėmis. Namelis I 
visai sukrypęs ir beveik pusiau 
sulindęs į žemę ir dėl apipuvusių 
sienojų visai susmukęs, šalia 
jo lyg tai žmogysta griovio vi
duryje ką tai lopeta krapštinė
ja. E. šarauskienė apie minimą 
namelį klausytojams paaiškino 
gana žiaurokai. Tai esąs name
lis, kokių Vilniaus krašte esą 
dar gana daug užsilikusių. Anot 
jos, jeigu įeisi į jo vidų, tai ten 
pamatysi aslos viduryje ant že
mės gulintį .žmogų, kuris išpū
tęs pilvą raitosi samagono pri
sigėręs. Tokie tai esą krašto pa
razitai, kuriuos valdžia dabar 
tvarkanti... Bet ji nedrįso pa
aiškinti, kad tai komunistų au
kos, kad tai Lietuvos buvę ūki
ninkai, kurie ilgisi savo žemių, 
kurie nenoriai laukia eilės, kada' 
bus išvaromi į kolchozus. Sody
bos apleistos ir visai baigiančios 
griūti, nes okupantas jiems ne
duoda namų remontui statybi
nės medžiagos, o, be to, dar ap-. 
krovė žiauriais mokesčiais. Tad 
ne be reikalo ir kalbama, kad
daugelis senų kaimų vardai jau 
yra dingę. ;

žmonės'gimsta, miršta ar tuo
kiasi sovietiniais rusų ar lietuvių 
komunistų vardais pavadintuose 
kolchozuose, ūkininką iš savos 
sodybos išvarius, kartu dingsta 
ir jų kaimelių pavadinimai. Ir 
taip buvęs Lietuvos ūkininkas 
apiplėštas ir lieka beviltiškoje
padėtyje, kol okupantas galuti
nai jį sunaikina. Juk ne be rei-
kalo net ir okup. Lietuvos “Vals
tiečių laikraštis” Nr. 113 rašė, 
kad “statistikos duomenimis, 
mūsų tėviškėje tebėra 247,000 
vienkiemių. Intensyvinant že
mės ūkio gamybą, jie tampa vis 
didesne kliūtimi; Todėl pasta-- 
raišiais metais ypač sparčiai ima
ma statyti naujos gyvenvietės.. 
Tačiau kaimo gyvenviečių sta
tybos patirtis mūsuose dar ma
ža. Daug neaiškių, neišspręstų1
statybos, architektūros, plana
vimo problemų. Dar niekam ne
pavyko sukurti idealios, univer
salios gyvenvietės etalono. Gal 
jo niekada ir nebus, nes daž
nam rajone, o kartais ir toje pat 
apylinkėje skirtingos tradicijos, 
kitokios darbo ir buities sąlygos. 
Vis tiktai bendri visiems bū
dingi principai turi būti”...

(Bus daugiau)

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE-

Susirinkimų ir

PRANEŠIMAI
*

— Amerikos Lietuviu Piliečių Pa
šalpos klubo metinis narių susirinki
mas Įvyks sekmadieni, sausio 16 diena, 
1:00 vai. po pietų, Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai, ma
lonėkite atsilankyti. Aptarsite klubo 
reikalus, kurių yra daug. Be to. jau 
laikas mokėti savo nario mokesti.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— S.‘ L. A. 260 kuopos narių meti
nis susirinkimas Įvyks sekmadieni, 
sausio 16 diėną, 2:30 vai. popiet, 
2549 Wcsf 7Lst Street. Kviečiam na
rius ir norinčius SLA apsidrausti.

Valdyba

PLEASE! (PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valando*- 
gražtausios gėlės ir vainikai antx*- 

papuo&nui ir iezūnix.ėi 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/?)
5523 So. HarUm A,s. — SM-'IZŽC

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS I

GUŽAUSKŲ 
GEL2S VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

T«l«fonal; PR 84)833 Ir PR 3-0834

tėvas ir sūnus

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

_____________________ ■ L - - -L - - --- - - 4

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 

REpubHc 7-8600 REpublie 7-8601

Laidotuvių Direktoriai

A. A.
Prof. VIKTORUI RUOKIUI 

mirus, J
Jo sūnui Juozui su šeima reiškiame mūsų gi-
lią užuojautą.

B. ir H. Morkūnų šeimos

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 
■wmTTTrmrnrrrw ir mmiinniiinn ttunnnmuimt»»nnmn»Mnniiiu>nuinKiHUUWUMWUWiiiiiiini

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
V ?' : - h >

T

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

< .j .• ; ■
Tel.: Y Ards 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos -
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

J-

Associacijos
■ hrfmrf a M

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArn. 7-340)

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 59th Ave., Cicero, Iii. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 so: LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

24Ž4 WEST 69th STREET . REpublic 7-1213
2.^14 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

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

S — NAU-MtwOS, CHICAGO 8, H.L.J* FRIDAY. JANUARY 14, 1571
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Pasaulio Lietuviu Jaunimo dino posėdyje dalyvavusius 
Kongresui ruošti komitetas pra
ėjusį sekmadienį sukvietė į 
"Margučio” būstinę spaudos ats
tovus ii* jiems išsamiai papasa- Į susidarė įspūdis, kad 
kojo apie savo darbus ir planus., darbas buvo pradėtas gerai pra-į 
Spaudos konferencija atidarė matant visus darinis, suplanno-į 
Šlajus, informacinės komisijos Jani programą ir 
pirmininkas, supažindino jauni-!kompetentingus 
mą su spaudos atstovais ir pri-'vauli 
statė kitus komisijos narius J. KomHcl 
Šoliūną, R. Giedraitytę, R. Kvik-, 
Ivtę, E. Juodvalkvtc. K. Girnių ir i 
dr. K. Juciu. V

Platesnį pranešimą apie jau-j 
nimo kongresą padarė koiiiitetoĮpirm 
pirm. Romas Sakodol 
nimo kongresas prasidės birže
lio 30 d. ir tęsis septyniolika die
nų iki liepos 16 d. Kongresas 
vyks Conrad Hilton xiesbutyje

■ atJ irus kongreso darbų punk-, 
j lūs, kad jie turėtų tęstinumą., 

su pieši k ryži uotų, sklandžiai praei- 
ten buvusiais rengimo komitctopO- Palaikomi ryšiai su viso pa-j 
nariais. j šaulio jaunimu. Iki šiol tik iš;

Iš It. Sakodolskio pranešimo, Anglijos dar negauta atsakymo, 
j Dr. A. Norvilą pripažino, kad) 
lyra nelengva surasti tinkamų: 
kalbėtojų, jiems statomi aukšti 

pakviečiant i •vikalavimai: nepageidaujami ; 
asmenis vado- pamokslautojai, suakmenėjusių!

ĮKizicijų žmonės. Norima rasti, 
jaunimui artimų žmonių, k u-i 
rie palaiko su jaunimu ryšius, ji!

bus vykdomos Jauninu Centre 
ir Maria HS. .Studijų dienos 
-įvyks Kent State Universitete, 
Ohio, o stovykla bus Kanadoje. 
“Romuvoje”, Ontario valstijoj.

Papasakojęs apie jau atliktus 
darbus, R. Sakodolskis supažin-

atskiroms darbo sritims, 
as palaiko rysiąs su viso

► lietuvių kolonijomis, 
su 13 lietuviško jaunimo <n-ga-1suPra!lta ir nusimano apie jam 
nizaci j ų.

JK l^ticijos komisijos
. A. Kizlauskas savo pralie

jau-Išima išdalino raštu ir dar paaiš
kino komisijos uždavinius. Pe
ticija bus priimta 
komiteto posėdyje.
ti memorandumai, 
lietuvių politinėm
jom. Bus iškelti sovi< tų nusi
kaltimai Lietuvai ir kitoms Bal
tijos tautoms.

Toliau įdomiai pakalbėjo kon- 
g reso p rogra i n os komisijos 
pirm. dr. Algis Norvilą. Jo ko
misijos. uždavinys yra suderinti

Bus paruoš- 
taria utis su 

organizaci-

LIETUVIŲ PROFESORIŲ 
DRAUGIJA AMERIKOJE

Šventėms artėjant sveikina tautieti - skaitytoją ir linki jam 
ramios sąžinės ir geros nuotaikos Kalėdų metu, o sėkmės ir ga- 

• .limos laimės 1972 metams.
Geras darbas paskaidrina sielą, ramina sąžinę, gerina savi

jautą ir taiso sveikatą. Laimingas yra tas, kuris, galėdamas 
artimą paremti, greit teigiamai apsisprendžia ir duoda nedels
damas. Nes, kas greit padeda, — tas dvigubai gelbsti. Geras 
darbas yra malonus ir naudingas abiem: davėjui ir gavėjui.

Todėl, artėjant 50-ties metų sukakčiai nuo pirmojo, tikrai 
lietuviško universiteto Įsteigimo 1922 m. vasario 16 d. jau Lais
voje valstybėje, kviečiame Tamstą maloniai parameti išleidimą 
ilgus amžius išliksiančio ir savo vertės neprarandančio veikalo 
apie tą ir ankstyvesnius Lietuvos universitetus nuo 1579 iki 
1944 metų.

Užsakant knygą iš anksto, jos prenumerata yra tik 15 dol. 
Už rimtą, apie 900 puslapių kietais viršeliais tomą. Knygai
leidus rišyklą, jos kaina turės būti pakelta. Todėl nedelskite ir 
tie, kuriems ir keli doleriai sudaro skirtumą, čekius ar money 
orderius siųskite:

Lietuvių Profesorių Draugija
% Prof. St. Dirmantas 
6616 So. Washtenaw 
Chicago, III. 60629..U.S.A.

PASTABA: Nemažai užsakytojų, suprasdami knygos reikš
mę mūsų tautos kultūrai ir prestižui, o ir leidėjų, veteranų - pro
fesorių silpną finansini pajėgumą, — dažnokai prie 15 dol. pri
deda aukas nuo 5 iki 60 dolerių (garbės prenumeratoriai čia ne
turimi galvoje: jie mokėjo net iki 250 dol.). Malonėkite pasekt 
tų geradarių pavyzdžiais. Protingas yra tas, kuris moka protin
gai naudoti savo gyvenimo - darbo santaupas.

Ačiū!

ap-

skirta kalbėti teina, nors nebū
tinai turi būti specialistas jnoks- 
lininkas.

Konferencijoje apie savo dar
bu sritis kalbėjo Romus Kaspa
ras, atidarymo komisijos pirmi
ninkas, S. Lukauskas — tvarkos 
komisijos pirm.

Savo susirūpinimą išreiškė 
nakvynių komisijos Daiva \ ąit- 
keviciūtė, prašydama Čikagos 
lietuviu pęįinti i savo pastoges 
jaunus lietuvius iš užsienio ar 
kitu Amerikos miestu. Visi, ku- 
rie galėtų birželio 30 liepos 
1 dienomis suteikti nakvynes 
jaunimo atstovams, prašomi 
skambinti tiesiog Daivai Vait
kevičiūtei tel.: 737-5803 arba i 
kongreso būstinę tel.: 737-3300.

Trumpai dar kalbėjo G. Kazė
nas, kuris tvarko kongreso va
karines programas: teatrinius 
pastatymus, estradinės muzikos 
vakarą, šokius ir pan. Dalia 
Juknevičiūtė vadovauja teatri
nei spektaklių pusei.

R. Sakodolskis dar pastebėjo, 
kad kongreso išvakarėse ir jo 
metu bus dvi dailės parodos, 
viena jų jaunųjų dailininkų 
konkursinė, kita vyresniųjų — 
reprezentacinė. Numatoma ir 
pritaikomojo meno, foto, liau
dies meno, jaunimo leidinių 
nuo pirmo iki antro kongreso 
paroda.

Kongrese turėtų dalyvauti 
250 atstovų. Pusė jų iš Ameri
kos ir Kanados, kita pusė — iš 
kitu kontinentu. Iki 
žiausiai tvarkosi ir 
ruošiasi Australijos, 
Argentinos lietuvių
Amerikoje kol kas Bendruome
nės apygardos nejuda su atsto
vu rinkimais. Vidurio Vakaru 
Apygardoje, kai]) painformavo 
J. Jasaitis. Apygardos pirm, ats
tovai bus išrinkti iki vasario 7 
dienos. Atstovų amžius nuo 18 
iki 30 metų. Australijoje pats 
jaunimas susitarė atstovus ap
riboti 25 metu amžiumi. Rinki
muose gali balsuoti nuo 16 iki 
30 metų lietuviai. Kiekvieni 
penki gali išstatyti kandidatą, 
tačiau Čikagos apygarda tercn- 
ka 34 atstovus.

Apie kongreso lėšas trumpai 
kalbėjo Saulius Mikaliukas, nu
rodydamas, kad teks surinkti 
nemažą sumą, apie 150.000 do
leriu. Tenka todėl viską labai 
taupiai dirbti. Daugiausia išlai
dų pareikalaus atstovų kelionės 
iš kitų kraštų. Jis pareiškė Įsi
tikinimą, kad, nežiūrint išlaidu, 
toks kongresas duos daug nau
dos.

Bendras Įspūdis, praleidus po
rą valandų su kongreso organi
zatoriais, labai geras.- Kiekvie
nas žino, ką jam reikia padaryti 
ir nusimano, kaip tą darbą at- 
linkti. Susidomėjimas kongre
su jaunimo tarpe labai didelis. 
Margučio patalpos buvo pilnos 
Įvairių talkininkų ir jaunimo 
vadų. Nereikia abejoti, kad šis 
kongresas, jau II-sis. bus gerai 
suorganizuotas, tik reikia vy
resniesiems ištiesti, kur galima, 
paramos ranką. A. P.

šiol gra- 
kongresui

jaunimas.

Pagarbiai prof. St. Dirmantas
LPDA administratorius
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas [vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

* II ■ HI . .........  ...... ...................... Ill

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S
/

<

<
Nei vienas žmogus, noris 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 
laikotarpi 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 persiusti $1.50-Čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina SI.50

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

f _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, JANUARY 14, 1972

PHYSICIAN’S FAMILY

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATEneeds live in housekeeper. 5 day 
week. Own room. 3 children. Refe- 

| fences. Good salary. Some English 
necessary River Forest.

PR 1-7119

RELIABLE, 
REFINED WOMAN

i for light housekeeping and child care.
i 5 days a week, 8:00 to 5:30. Referen

ces required Basic salary.
CALL

-661-5140

Aktorius Vince Edwards, pagarsėjęs 
TV serijoje apie 3r. Ben Casey, vėl 
ieško naujos programos : 
riaus vietos, bet jam nelabai < 
ją gauti. Neseniai jis vaidino TV fil
me "Do not Fold, Spindle or Mutilate".

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

AUTOMATIC 
TABBING MACHINE 
OPERATOR— 

Experienced paper products.
Must be able to set own cutting dies 
and maintain stock of merchandise 

Permanent position.
Exc. trans

speak

serijos akto- Į.0 be tabbed.
sekasi medical insurance.

valdo Čiurlionio Galeriją, pasta
rieji per savo advokatą pristatė 
lietuviškai surašytus dokumen
tus. .Bylos vilkinimu ir laiko 
gaišinimu suerzintas teisėjas 
atskaitė "pamokslą'’ dėl oficia
lios teismo kalbos ir pareikala
vo pristatyti tikslius tų doku
mentų vertimus Į anglų kalbą.

M.

KLAUSIMAS
Jaunas chemikas giriasi sa

vo Įmonės direktorių tarvbai, 
kad jis išradęs toki chemikalą, 
kurs gali jų Įmonę pakelti a'ukš 
čiau visų Įmonių. "Išradau to
kią rūgštį, kuriai niekas neat
silaiko", giriasi jaunasis che
mikas. “Rūgštis sunaikina 
medi, visus metalus, stiklą, kau- 
čuką. plastiką... ’’

— Tai kame tamsta tą rūgštį 
laikai? paklausė kažkuris klau 
sytoj ų ?

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, PreridenUa
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

portation. Must read and 
English.

BARKLEY CORP-
1220 W. VAN BUREN

Call 666-7061 — Mr. BOEDEKER

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

DOUBLE 
YOUR PRESENT INCOME! 

Part time.
Earn $200 to $1,200 per mo. 

Call 338-4549 
Between 5—7 P. M.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

mis IŠNUOMOJAMA UŽEIGA. 
Teirautis tel. 652-5121.

MARQUETTE PARKE parduodama 
maisto krautuvė. Gera proga perimti 

pelningą biznį.
Tel. PR 8-6916

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Jveirvs Pardavimai

1 J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

M. A . š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

LAIMINGI NAMAI

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

/

t

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
--Tel.: REpublic 7-1941 V Į

12 METŲ 2 butų geriausias mūro 
namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37 700

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

DIDELIS 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 vonia, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimtą pasiūlymą.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.

ŽEMĖS — 30 pėdui su garažu prie 
pat parko. $10,400-

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

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

■< b f

— Gediminas. Kazėnas, buvęs 
Chicagos Lietuvių .Operos pir
mininkas, sutiko vadovauti Jau
nimo kongreso Vakarinių pro
gramų ir kultūrinių pramogų 
komisijai. Birželio 30 — liepos 
4 d. i kongresą Chicagoje suva
žiuos 250 atstovų iš įvairių pa
saulio kraštų taip pąt iš Ame
rikos ir Kanados lietuviškų apy
linkių. Tuo pačiu metu Chica
goje Įvyks Tautinių šokių šven
tė.

VINGIAI
ČIURLIONIO GALERIJOS 

BYLOJE

■— Juozas Stempažis, Cleve
land, Ohio. Tėvynės Garsų radi
jo programos vedėjas, sausio 
11 dieną supažindino Shaker 
Heights aukšt. mokyklos senjo
rus su Clevelando lietuviais ir 
jų istorija, savo paskaitą pailius
truodamas tautodailės darbais 
ir muzikos kūriniais. Jis ir inž. 
R. Kudukis dalyvauja Tautybių 
sąjūdžio komitete, kurio pirm, 
buvo ir yra nesenai išrinktas 
miesto meras Ralph J. Perk.

— Tolius Siutas. Lietuviai te
levizijoje programos vedėjas, 
pakvietė Lietuvių žurnalistų są
jungos centro valdybą dalyvauti 
sausio 16 <1. programoje.

— BAIA'o apskr. valdybos 
posėdis įvyks sausio 16 d. 12 
vai. "Laisvosios Lietuvos“ pa
talpose.

Bail. Giedrės 2umbakie~ 
nės emalio darbu paroda ati
daroma sausio 15 šeštadie
ni, 7 vai. vak. Čiurlionio gale
rijoje. Paroda tęsis iki sau
sio Zi d. Visi kviečiami atši
lo nk v ti.

Čiurlionio Galerijos steigėjo 
dail. Z. Kolbos jėzuitams iškel
toje byloje jau yra Įdomių “per-1 ris įvyks sausio 1(’>d. 3 vai. Mar- 
liukų’’. Pirmiausia jėzuitai teis- quette Parko parapijos salėje, 
me ginčijo, kad nėra gavę rei
kiamo šaukimo. Kiek nustebęs 
teisėjas viešai pasakė, kad šiuo 
atveju jis labiau tikįs šaukimą 
Įteikusiam policininkui kaip jė
zuitams.

Vėliau teisėjo paprašyti nu-, icoM.uvu<u. kj.>,

rodyti, kokiu pagrindu jėzuitai |dys dokumentinę filmą su pasi-

Prel. Mykolo Krupavičiaus 
mirties metinių minėjime, ku-

inž. Pranas Razgaitis iš Cleve
land, Ohio, skaitys paskaitą. 
Trumpas kalbas pasakys Dr. K. 
Bobelis, J. Jasaitis ir M. Macke
vičius. Jūratė Jasaitytė skaitys 
ištraukas iš M. Krupavičiaus 
testamento. A. Kezys, SJ, paro-

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

zag etc. Original cost S350.
Sacrifice.
$135.00.

Call 267-2910

RENTING IN GENERAL 
N u o m o $

zig-

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

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

TEL. - 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

į'. 2 PO 4 MŪRINIS, sziepas ir pašto 
centrinio šildymas, garažas, 

ton Parke.e.

sklypas. 41-ma ir Campbell.'

skiepas, garažas. Tuoj galima
d. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2
Brighton Parke. - -

3 BUTAI .ir biznio patalpa 
quete-tparte. ' t s . d <

VALGYKLA ra namu ir visais tree 
rimais. Judri yteta. _ ~ y '

< 2?PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias

POTKUS BUNGALOW, įrengtas 
’ ~ t užim-

butai

Mar-

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIU nau
jai dekoruotas butas su baidais 2 vien
gungiam Brighton Parko apylinkėje. 

Tel. 847-6393.

State Farm Fere and Casualty Company

Į HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoiis 
3208V2 W. 95th St.

GA 4-8654 _

nm

H

j

■M

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

t0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. . 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

K. ĖRINGI S
CALIFORNIA SUPER SERVICE’.^
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824' So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

2951 WEST 63 STREET
436-7878

kalbėjimu. Visuomenė kviečia
ma minėjime dalyvauti.

— Stanley Yaspelkis, St. Leo
nard, Pq.. Canada, ilgametis 
Naujienų skaitytojas, išvyko il
gesniam laikui atostogų i Miami 
Beach, Fla.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
1972 metų parengimai

Balandžio 22 d. Pavasario 
spaudos balius Marquette 
ko parapijos salėje.

Gegužės 29 d. gegužinė 
Bruzgulienės sodyboje.

Rugsėjo 4 d. gegužinė 
Bruzgulienės sodyboje.

Spalių 29 d. rudens balius 
Marquette Parko parapijos sa
lėje.

Par-

Onos

Onos

Stasys Patlaba

Vilniečių metinė vakarienė 
— šokiai rengiama š. m. sausio 
29 d. šeštadieni, 7:30 vai. vak., 
B. Pakšto svetainėje, šaltą, šiltą 
vakarienę paruoš p. Norvilienė. 
Veiks turtingas gėrimų baras, 
o šokiams gros pilno sąstato 
B. Pakšto orkestras.

Visi Vilniečiai ir jų bičiuliai 
maloniai prašomi jau dabar įsi
gyti kvietimus. Staliukus pra
šoma rezervuoti pas Joną Vin- 
čiūną — tel. 778-0549 rytais iki 
12 vai. ir vakarais nuo 6 vai.

Valdyba (Pr).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 406$ Archer 
Chicago, HI. 60632. TeL YA 7-5980

— V. Narbutas, Santa Monica, 
Calif., išrinktas naujai Įsisteigu
sios Tautinių šokių grupės se
niūnu. -Grupei vadovauja ir 
moko L. Zaikienė, vietos litua
nistinės mokyklos mokytoja.

♦ Lietuviu Tautiniu Namu 
(6422 So. Kedzie Avė., Chicago- 
je, telef. 778-9878) pastogės 
patalpos atdaros vakarais: dar
bo dienomis nuo 5:30 vai. p. p., 
šeštadieniais nuo 2 vai. p. p. ir 
sekmadieniais nuo 12 vai. die
nos. Organizacijos ir pavieniai 
asmenys gali patalpas apžiūrėti 
ir susitarti dėl jų naudojimo. No
rintieji tartis kitu laiku prašomi 
kreiptis į Bronių Kasakaitj, tel. 
778-7707. (Pr).

♦ Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubas kviečia visus j 
metinį žvėrienos Balių sausio 22 
dieną, 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centre, 5620 So. Claremont Ave. 
Programą išpildys Živilė Num- 
gaudaitė ir Liucija Buivydai tė - 
Ambrosienė. Gros padidintas 
Ramonio orkestras. Įėjimas, šal
ta ir karšta vakarienė tik 6 dol. 
Rezervacijoms tel. 776-8688 arba 
247-1131. (Pr).

APYNAUJIS 2-jų butų- gražus mflrM 
do.3 mieg.,tąltrmin. langai, karštu van-, 
denių, šihnna gazu. 2-jų autom, gara
žas. ^Gražioje vietoje-pries'parko. — 
$40,500. f tii ? a-
. .6 KAMB. MŪK, moderni virtuvė ir 

vonia, alum, langai, karštu 'yandėniū 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500?

APYNAUJIS 156 aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36500. ' v—-- v - •

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas,

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

NAUJIENAS
"■ ■ ■ TOM ------

Lfaturiai taipgi peria r partkiod* 
ir profM bktai per

NAUJIENAS




