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NAUJOS’JAV GLOBOS TAISYKLĖS
Daug kartu paminėtas Simas Kudirka

Kaip elgtis su užsieniečiais, siekiančiais šiame krašte politinės 
globos, apie tai taisykles š. m. sausio 11 d. paskelbė JAV Valst. 
Departamentas Vašingtone. “New York Times” taisyklių paskel
bimo proga sausio mėn. 16 d. laidoje nurodė, kad prezidentui pri
tarus, Valstybės Departamentas dabar esąs “galutine instancija” 
tiems užsien io kraštu gyventojams, kurie “būdami persekiojami 
ar bijodami persekiojimo” ieško globos J. A. Valstybėse.

Taisyklėse numatyta, kad 
prievartinės ‘repatriacijos atve
ju gali būti naudojama jėga, bet 
čia pat pastebima, jog ji negali 
būti panaudota “didesnė negu 
reikia”.

Esama ir išimčių globą sutei
kiant. Ji neteikiama, jei prašan
tieji atsiduria JAV Įstaigose ar 
vienetuose, esančiuose svetimų 
kraštų teritorijose bei žinioje, 
tačiau ir tuo atveju laikina glo
ba suteikiama bent žmonišku
mo sumetimais. Globa neteikia
ma lėktuvuose.

Vis primenamas Simo 
Kudirkos atvejis

“N. Y. Times” ir visa' eilė ki
tų JAV dienraščių, sausio mėn. 
skelbdami apie naujų taisyklių 
globos (azilio) reikalu paskelbi
mą, priminė 1970 m. lapkričio 23 
d. Įvykusį Simo Kudirkos išda
vimą. Bostono “The Christian 
Science Monitor” sausio 14 d. 
straipsniui apie-taisykles \.į>ei 
apie grįžtančių Sovietų'Ruii jčn 
apklausinėjimus pateikė antras-, 
tę “Nenorima' daugiau turėti Ku
dirkos atvejų”.

Kaip žinoma, anuomet, prieš 
beveik 14 mėnesių, JAV Prezi
dentas R. M. Nixonas buvo pa
vedęs peržiūrėti šio krašto Įs
tatymus globos reikalu bei pa
ruošti naujas globos suteikimo 
taisykles.

Įtarimai ir neaiškumai

“N. Y. Times” sausio 16 d. 
politinių žinių-priede vėl primi
nė Simo Kudirkos atveji ir tei
gė, kad po to Įvykio. JAV vy
riausybės pareigūnai buvę labai 
atsargūs. Laikraštis pažymėjo, 
kad gruzino Kurašvili atvejis bu
vo sukėlęs eilę įtarimų. Bosto
no “Monitor” taip pat teigė apie 
“paslaptingas aplinkybes” ir tai, 
kad gruzinui sausio 13 d. išskri
dus Maskvon, daug klausimų li
ko nepaaiškėjusių. Bostoniškio 
laikraščio nuomone, JAV užsie
nio bei imigracijos pareigūnai 
buvo suteikę gruzinui ne vieną 
progą pasilikti šiame krašte, jei 
jis būtų pareiškęs norą. Esą, 
dabar paskelbtos taisyklės esan
čios ne švelnesnės už seniau nau
dotas, bet labiau aiškesnės. Pa
galiau nurodyta, kad nuo antrojo 
pasaulinio karo pabaigos JAV-se 
Įsikūrė apie pusantro milijono 
pabėgėlių. (E)

Karas Laose
SAIGON AS Laoso kariuo

menė atsiėmė iš šiaurės Vietna
mo jėgų svarbų kalną prie Long 
Cheng bazės Laose. Iš čia Lao
so kareiviai dominuoja kitas mū
šio lauko vietas. Kalne komunis
tai buvo Įsirengę priešlėktuvines 
baterijas, kurios trukdydavo į 
mūšį įsijungti aviacijai.

Labai kietose kovose abi pu
sės netekusios po 600 kareivių. 
Kitoje Laoso vietoje komunistai 
perkirto svarbų kelią tarp dviejų 
Laoso miestų: Vientiane ir Lu
ang. šiame mūšyje š. Vietnamo 
daliniai panaudojo stiprias arti
lerijos jėgas ir tankus.

IS VISO PASAULIO

BOGOTA. — Kolumbijoje įvy
ko kelios nelaimės: nukrito du 
lėktuvai, viename žuvo 20, kita
me 35 asmenys. Susidūrus au
tobusui su sunkvežimiu, žuvo 
dar 20 žmonių. Vienas žuvusių 
lėktuve buvo Buenaventura, mie
sto Kolumbijoje, katalikų vys
kupas Gerardo Valencia Cano, 
kuris atvirai kurstydavo revoliu
ciją ir vadovavo kairiesiems Ko
lumbijos kunigams.

MANILA. — Filipinų Manilos 
aerodrome kilo gaisras, prasidė
jęs keliose vietose, kuriame žu
vo 7 asmenys, o pačiam aerodro
mui padaryta 30 mil. dol. nuos
tolių. Policija neabejoja, kad 
keleivių kambariai ir Įstaigos bu
vo padegtos.

•RAWALPINDI. — Pakista
no prezidentas Bhuto paskelbė, 
kad jis važiuos i Kinija sausio 
31 d.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Mansfieldas, Įtakingas demokra
tas kongrese, paskelbė, kad jis 
remia Į viceprezidento vietą Flo
ridos gubernatorių Reuben As
kew.

BELFASTAS. — Apie 2,000 
žmonių surengė demonstracijas 
prie Colerain belaisvių stovyk
los, kur laikomi airiai Įtariamie
ji. Minia ėmė artėti į pačią sto
vyklą ir britų kariuomenė pra
dėjo šaudyti guminėmis kulko
mis. šeštadienį Belfaste buvo 
peršautas airis jaunuolis, ku
ris bandė pabėgti nuo kareivių.

TOKIJO. — Sovietų užsienio 
reikalų ministeris Gromyko pra
dėjo Japonijoje šešių dienų de
rybas.

NEW YORKAS. — Ponia Jo
anne Carson padavė Į teismą bu
vusį savo vyrą Johnny Carson, 
pagarsėjusį TV aktorių, ir rei
kalauja 125,000 dol., nes jis su
laužęs judviejų susitarimą. Jis 
skyrybų metu pažadėjęs niekad 
viešai nekalbėti apie buvusią 
žmoną ar apie gyvenimą su ja. 
Dabar jis kelis kart viešai apie 
ją kalbėjęs.

ACCRA. — Karinė Ganos val
džia, nuvertusi vyriausybę, pa
skelbė, kad buvęs Ganos dikta
torius Nkrumah gali laisvai su
grįžti į tėvynę, tačiau jis gali 
būti traukiamas teismo atsako
mybėn.

— M. K. Čiurlionio paveikslų 
galerijoje Kaune gruodžio mėn. 
įvyko dvi kamerinės muzikos po
pietės. Pirmojoje dalyvavo pia
nistas A. Maceina, antrojoje J. 
Gruodžio muzikos mokyklos 
moksleiviai. Buvo atlikti Čiur
lionio kūriniai. (E)

— V. Landsbergis “Lit. ir Ale
no” savaitrašty (nr. 1) patiksli
no lietuviško teatro pradinin
ko Gabrieliaus Landsbergio-Žem
kalnio gimimo vieta, kuri bio
grafijose vis neteisingai žymi
ma. Žemkalnis gimė ne Kom- 
pačiznos dvarely, bet Birželiuo
se, prie Panevėžio (buvusioje 
Pumpėnų parapijoje). (E)

Skylab — naujos amerikiečiu erdvės laboratorij os vidaus vienos dalies modelis, šitokioje pa
dangių stotyje ateinančiais metais trys vyrai išgyvens 56 dienas.

Graži lietuvaitės 
iniciatyva

New Yorko Donnell vardo sve
timų kalbų bibliotekoje (53 gat
vėje) švenčių metu, pr. metų 
gruodžio 20 — šių metų sausio 
10 d. tarpe buvo viešai pastaty
ta lietuviškai papuošta eglaitė 
su šalia išstatytomis puošnesnė
mis lietuviškomis ^knygomis, al
bumais: Eglaitė buvo papuošta 
šiaudinukais, kuriuos specialiai 
pagamino Viktorija čečetienė ir 
Birutė Kidolienė. Eglaitė su lie
tuviškais papuošimais buvo pa
statyta ten dirbančios Galios Ži- 
lionienės iniciatyva.

G. žilionienė, Donnell biblio
tekos prancūzų, vokiečių ir lie
tuvių skyrių vedėja, šalia pro
fesinių pareigų kasmet paruošia 
svarbesnių, išeivijoje naujai pa
sirodžiusių lietuvių grožinės li
teratūros bei istorinių ir kt. vei
kalų bibliografijas. Jos spausdi
namos Amerikos Bibliotekų Są
jungos leidiny “The Book List”, 
kuris turi atskirą svetimomis 
kalbomis spausdinamų knygų 
apie 40,000 JAV bei kitų kraštų 
viešųjų bibliotekų. Lietuviškų 
knygų bibliografijos jau pa
skelbtos tris kartus — paskuti
nioji Įdėta 1971 m. birželio mė
nesį.

šios, Donnell, svetimųjų kal
bų bibliotekos vedėjas — Earle 
M. Gladden. Jis gyvai domisi 
šiais metais kiek padidėjusiu dė
mesiu bibliotekoje esančioms 
(skolinamoms) lietuvių kalba 
knygoms. Gladden nuoširdžiai 
remia G. žilionienės pastangas 
kasmet rengti šioje biblioteko
je, greta kitų tautybių, ir lietu
viškas tautodailės, kalėdines ir 
kt. parodėles. (E)

JAV vyri«u»ybė nutarė išleisti 5,5 bil. dol. naujai erdvės programai. Pa
veiksle matomas projektuojamo erdvės lėktuvo piešinys, kuris galės nuga

benti į erdves 65,00 svary krovinį ir, jį palikęs, pats sugrįžti Į žemę.

Pagerbė nerege 
dainininke 

C

Vilniaus spauda plačiau pami
nėjo neregę dainininkę Beatri
čę Grincevičiūtę, neseniai, lap
kričio mėn. 28 d. paminėjusią 
šešiasdešimt metų gimimo su
kaktį. Negavusi sistemingo mu
zikinio išsilavinimo, Grincevi- 
čiūtė į dainininkės, kelią skver
bėsi savo jėgomis.

B. Grincevičiūtė 1937 m. lap
kričio mėn.' 27 d. pirmą kartą 
dainavo per Kauno radiją, gi 
1944 m. Kauno konservatorijos 
salėje surengė pirmąjį dainos 
rečitalį. Dainininkė nuo 1946 m. 
buvo Vilniaus radijo solistė. Ji I 
vėliau labai išpopuliarėjo ir ypač 
pasižymėjo jos atliekamomis 
liaudies dainomis. Apie liaudies 
dainų atlikimą Beatričė sako: 
“Dainuodama aš noriu, kad būtų 
laisvė, kad būtų daug oro, kad 
būtų erdvė. Kai dainuoji liau
dies dainas, tau yra duota ta 
galimybė”.

Mėgiamoji dainininkė yra 
dirbusi Aklųjų draugijai. (E)

— Okup. Lietuvos spauda mir
gėjo pranešimais apie 1971— 
1975 metų vadinamą “liaudies 
ūkio vystymo penkmečio planą”. 
Jis žada Lietuvos dirbantiesiems 
(darbininkams ir tarnautojams) 
mėnesinio vidutinio atlyginimo 
pakėlimą beveik... 21 procentu. 
Pati “Tiesa” (nr. 290) pripaži
no, kad tų dirbančiųjų vidutinis 
mėnesinis atlyginimas 1975 me
tais pasieks net... 142 rublius.

(E) 

— Lietuvoje yra daugiau kaip
660 piliakalnių. (E)

Maskvos kainos 
žymiai aukštesnės
Partijos pažadų nepaisant, 

Sovietų Sąjungos gyventojai vis 
dar nusiskundžia suvartojamų 
ir kitų prekių trūkumu. Tai pa
vaizduoja toks, pokalbis Maskvo
je: pirkėja, pagaliau suradusi 
pageidaujamą t prekę universali
niame. magazine, sušuJįo •^paga
liau, išsipildė mano sapnas, kai
mynas jos paklausė: ką gi pir
kote? Ji atsakė: “Radau min
ko kailį”. Kaimynė, nusivylusi, 
tarė; “O aš maniau, kad radote 
mėsai malti suktuvą”.

Tas pavyzdys liudija: Sovie
ts joje trūksta įvairių prekių, jei 
jos ir pagaminamos, tai jas sun
ku gauti. Nėra lengva gyven
tojams įsigyti vadinamas liuk
susines prekes, kaip: kailinius, 
šaldytuvus, automobilius, televi
zijos aparatus ar baldus. Dar 
dažniau sunku gauti ir namų 
apyvokos daiktus, kaip mėsai 
malti prietaisus, indus, arbati
nius puodukus, lemputes, mag
netines Įrašymo juostas, Įvairius 
miltelius indams ar orui atgai
vinti ir visa tai, kas Vakaruo
se Įprasta ir Įgyjama be jokių 
sunkumų.

Svarbiausių vartojimo prekių 
kainos Maskvoje, palyginus su 
New Yorko kainomis yra žymiai 
aukštesnės, būtent:

jautienos kilogramui Įgyti 
New Yorko darbininkas turi 
dirbti 45 minutes, jo gi Mask
voje kolega, rusas darbininkas 
— 196 minutes. Viščiuko kilo
gramui įgyti — newyorkietis 
dirba 16 minučių, rusas — 260 
minučių. (Toliau ruso dirbamas 
laikas žymimas skliaustuose). 
Pieno, šviežaus, litrui įgyti ame
rikietis dirba 7 minutes (rusas
— 32 min.), 12-kai kiaušinių — 
17 min. (162), apelsinui — 8 
min. (138), degtinės litrui — 
120 (604), muilo gabalui — 2 
(25), vidutiniam automobiliui— 
762 vai. (7,907 vai.), vystyklams, 
10 medvilnės gabalų -— 46 (983), 
šaldytuvui — 32 vai. (343 vai..), 
automatinei skalbimo mašinai— 
53 vai. (204 vai.), spalvotos te
levizijos, priimtuvui — 147 vai. 
(1.111 vai.), telefono mokesčio 
per mėn. — 52 min. (246 min.), 
pagaliau, skirtumas, ruso nau
dai, tik vyrams plaukus kerpan
tis — amerikietis sumoka New 
Yorke 46 minutes savo darbo, 
tuo tarpu maskvietis — 39 mi
nutes. (E)

BRITANIJA, DANIJA. NORVEGIJA IR 
AIRIJA ĮSTOJO Į EUROPOS RINKĄ I

BRIUSELIS. — šeštadienį Belgijos sostinėje Britanija, Nor
vegija, Danija ir Airija pasirašė Įstojimo Į Bendrąją Europos 
Rinką sutartį. “Istorinė diena”, pasakė Liuksemburgo užsienio 
reikalų ministeris ir rinkos tarybos prezidentas Gaston Thorn. 
Kartu su naujais nariais sutartį pasirašė ir rinkos steigėjai — 
šešios valstybės: Prancūzija, Vokietija, Italija, Belgija, Olandija 
ir Liuksemburgas. Danijos premjeras Jens Otto Krag pasakė: 
“Svajonė išsipildė”.

SPROGIMAS E. ST. LOUIS 
SUŽEIDĖ 176 ŽMONES
EAST ST LOUIS. — Preki

nių vagonų stotyje, bestumdant 
vagonus ir sudarinėjant jų sąsta
tą, vienas skystų gazolino dujų 
tankas-vagonas per greitai Įsi
bėgėjęs, trenkė Į stovintį kitą 
vagoną. Tankas sprogo ir 30,000 
galonų dujii užsidegė.

Sprogimas buvo toks stiprus, 
kad langai išbyrėjo pastatuose 
už 8 mylių. Langų stiklai su
žeidė 176 asmenis, iš jų 18 pa
likti ligoninėse. Gaisre sudegė 
30 prekinių vagonų. Stoties pa
statas gerokai nukentėjo. Iš vi
so žalos padaryta 868 namams.

Darbo unijos 
remia Pucinsk į

ČIKAGA. — Illinois darbo uni
jų vadovybė paskelbė, kad ji 
ateinančiuose rinkimuose » rems 
kandidatą Į senatorius Roman 
Pucinski, Čikagos rajono kong- 
resmaną, demokratą. Tik dvie
jų unijų vadovai negrai pasisa
kė prieš Pucinskį, nes jis bal
savo kongrese prieš vaikų ve
žiojimą autobusais Į kitas mo
kyklas.

Illinois valstijos darbininkų va
dai nurodė, kad už sen. Percy 
jie negalį balsuoti, nes senato
rius aštuonis kart senate balsa
vo prieš darbininkams naudin
gus Įstatymus, sen. Percy tik 
tris kart balsavo pagal darbinin
kų skonį. Atstovas Pucinski ir
gi vieną kart balsavo “blogai”, 
tačiau 9 kart jis parėmė savo 
balsu unijų remiamus Įstaty
mus.

Lenkų kilmės kongresmanas 
Edward Dervinski Įspėjo sen. 
Percy, savo draugą respubliko
ną, kad kova prieš Pucinskį bū
sianti nelengva. Jis rinkimų 
kampanijas moka vesti. Ji rems 
Čikagos lenkai ir T" sti
pri kombinacija bet Ku.k.i7. opo
nentui.

— Solistas V. Noreika šiais 
metais vyks dainuoti į Maskvą, 
Leningradą, Jugoslaviją ir Ven
griją. (E)

Naujos Bengalijos valstybės prezi
dentu tapo Abu Sayeed Showdhury. 
Prezidentas daug teisiu neturi, jos 

sukoncentruotos premjero rankose.

Rinkon Įsijungus naujoms val
stybėms, dabar rinkos nariai su
darys stiprią ekonominę jėgą su 
255 milijonais žmonių. Sutar
ties dokumentas turi 600 pusla
pių, kuriuose surašyti visi Įsto
jimo nuostatai, privilegijos, tei
sės ir pareigos.

Praktinis naujo 10 valstybių 
bloko bendradarbiavimas prasi
dės tik nuo naujų 1973 metų, še
šių senųjų rinkos narių parla
mentai turi sutartį ratifikuoti. 
Britanijos parlamentas turi dar 
patvirtinti visą eilę svarbių Įsta
tymų, pakeičiančių kai kurias 
britų gyvenimo Įsisenėjusias tai
sykles. Airijos, Danijos ir Nor
vegijos gyventojai dar turės 
Įstojimą patvirtinti specialiuo
se plebiscituose.

Europos rinka yra ekonomi
nio bendradarbiavimo organiza
cija. Europos vienybės skatinto
jai svajoja, kad ateityje iš rin
kos išaugs politinės vienybės jė
ga sir bendru “Europos parla
mentu”. Britanijos premjeras 
Heathį pasirašymo ceremonijose 
pareiškė, kad stovima ant kelio 
i jungtinę, integruotą Europą. 
Dar daug teksią padaryti atei
nančiai europiečių kartai, ku
riai reikėsią ne tik didelės fan
tazijos, bet ir aštraus proto.

Danijos premjeras Krag pra
našavo, kad ateities Europa bus 
demokratinė, socialistinė, pa
žangi, atvira likusiam pasauliui, 
žiūrinti į ateiti, kartu nenutrau
kianti ryšių su Amerika ir Ka
nada.

Pasirašymo ceremonijas kiek 
sutrukdė jauna moteris Karen 
Cooper, vokietė. Ji atsinešė Į 
400 metų senumo Briuselio pilį, 
kur įvyko pasirašymo ceremoni
jos, bonkutę rašalo ir Juo ap
taškė britų premjerą Heath. Ji 
išdalino lapelius, kuriuose reiš
kiamas protestas prieš britų vy
riausybės sumanymą panaikin
ti istorinį daržovių turgų Londo
ne, Covent Garden aikštėje. Bel
gų policija moterį suėmė, o prem
jeras turėjo persirengti ir nu
siprausti.

Zacharovas prašo 
paleisti Bukovskį 
MASKVA. — Vakaruose pa

garsėjęs sovietų mokslininkas 
Andrei Zacharov, žmogaus Tei
sių komiteto įsteigėjas, parašė 
prašymą pačiam partijos vadui 
Brežnevui, prašydamas paleisti 
neseniai nuteistą 29 m. Vladimi
rą Bukovskį, nes jo teismas ne
buvęs teisėjas: jis vyko slap
tai ir gynėjai negavo teisės iš
kviesti savo liudininkų.

Prof. Zacharovas prašyme nu
rodo, kad sovietų vadovybėje 
turėtų būti “sveikų jėgų”, ku
rios nepritaria dabartinei kam
panijai prieš valdžios kritikus.

Bukovskis, kaip žinoma, buvo 
nuteistas už įrodymus, kaip so
vietų valdžiai nepritarią asme
nys yra “gydomi” bepročių li
goninėse. Bukovskio liudijimas 
buvo paskleistas Vakaruose.
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JUOZAS ŠLAJUS

JAUNIMO KONGRESO POSĖDIS

įamžinti J. Bačiūnų, įsteigiant 
jo vardu stipendijų fondą.

Peticijos reikalu pranešimą 
padarė tos komisijos pirmi
ninkas Antanas Kizlauskas. Pe 
ticijos klausimas rūpestingai 

o užmiestyje net-jdiskutuojamas beveik visuose 
komiteto posėdžiuose, bet ne
sisekė padaryti galutino nuta
rimo. šiame posėdyje dalyva
vo, bei savo sugestijas pateikė 
ir ALTos atstovas, inž. Vacys 
Mažeika. Komitetas priėmė pa 
ruoštą peticijos tekstą, siūly
damas, kad dėl teksto vertėtų 
dar pasitarti su politiniais ir 
teisiniais žinovais.

Masinė peticija bus taikoma 
Jungtinėms Tautoms. Parašų 
rinkimas bus vykdomas per II 
PLJK-so atstovus įvairiuose 
kraštuose, per Pabaltijo tau
tų ir kitas organizacijas. Pa
ruoštas tekstas bus išverstas Į 
tų kraštų kalbas, kuriuose pa
rašai bus renkami.

Dr. Kastytis Jučas sutiko rū
pintis lietuviškai nekalbančio 
jaunimo Įtraukimu Jaunimo 
Kongresam šiam tikslui būsią 
sudaryta komisija. Siūlė, kad 
JK eigoje būtų sudaryta paski
ra sekcija lietuviškai nekal
bančio jaunimo klausimais pa
sikalbėtu

Jaunimu Kongreso prezidiu
mas jau iš anksto paskelbė, kad 
11-tas komiteto posėdis įvyk- 
siąs Chicagoje sausio 15 d., ta
čiau nenumatė, kad tempera
tūra čia nukris 15 laipsnių že
miau nulio,
22 ž. n. Daugelis tą rytą nega
lėjo užvesti mašinų, ir buvo 
bijoma, ar komiteto nariai "su
sirinks i posėdį. Kanada laiko
ma vėsesniu kraštu, tačiau ka- 
nadiškiai atstovai, važiuoda
mi i “šiltesnį” kraštą, nieko 
nelaimėjo, nes oro biuras skel
bė, kad Toronte buvo tik kele
tas laipsnių žemiau nulio.

Rekordinis šaltis Jaunimo 
Kongreso komiteto narių neat
baidė, nes susirinko pilnas 
kvorumas. Posėdis buvo pra
dėtas “Menės’ salėje tik pus
valandžiu vėliau. Kanadiškių 
atvyko Laima Gustainytė, Jū
ratė Čeponkutė ir Benius Če- 
ponkus. JK finansų komisijai 
atstodavo Antanas Sabalis iš 
New Yorko, o iš Clevelando da 
lyvavo Teresė Neimanaitė, Vik 
toras Stankus, Augustinas Idze 
lis ir Benediktas Grėbliūnas; 
iš Detroito atvyko Indrė Da- 
mušytė. Su svečiais komiteto 
posėdyje dalyvavo 34 asmenys.

Jaunimo Kongreso posėdžius 
šaukia ir jiems vadovauja su
darytas prezidiumas. Ir šiam 
posėdžiui pirmininkavo JK-so 
ir prezidiumo pirmininkas Ro
mas Sakadolskis. Į komiteto
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Ruibytė, Algis Modestas, Joana 
Kuraitė ir Saulius Mikaliukas. 
Sekretorė — Nijolė Stakaus- 
kienė.

Posėdžio metu buvo priimti 
nauji JK darbuotojai:
nas Kazėnas. Vakarinių 
gramų komisijos 
ir komiteto nariu. 
Markulis, komitete 
jąs Skautų Brolijai, 
tas Transportacijos 
pirmininku. Be to.
šaltytė patvirtinta kongresinio 
leidinio redaktore.

Vitalija Ruibytė 
paruoštus plakatų 
Jaunimo Kongresui
ti. Projektus paruošė P. Mika
lajūnas ir D. Eidukaitė. Posė
džio eigoje buvo pasisakymų, 
kad susilaukta pastabų iš ša
lies,
PLB-nės simbolis nepilnai ati
tinka Jaunimo Kongreso dva
sią. Naujo simbolio paruoši
mas pavesta JK prezidiumui.

Dr. Algis Norvilas pranešė, 
kad Studijų dienomis — liepos 
4 — 8 d. (tai bene pati svarbio
ji JK-so dalis) numatytas Kent 
universitetas, kuris yra apie 60 
mvliu nuo Clevelando. šis 
Universitetas pasirinktas dėl 
patogesnių sąlygų nei kitur ieš- 
kotose vietose.

Sporto entuziastas ir ŠAL- 
FASS atstovas komitete Jonas 
šoliūnas siūlė, kad JK-so metu 
būtų sudarytos sąlygos ir spor
tinei veiklai pasireikšti. Be to,

Jaunimo Kongreso Informaciją komisijos sausio 9d. suruoštoje spaudos konferencijoje dalyviy 
iškarpa. Sėdi iš kairės: Naujienų red. ir LIS c. v. narys A. Pužauskas, Draugo red. Br. Kvik
lys, P. Venclova, S. B. radijo ved. F. Daukus, G. Kazėnas, R. Kasparas, dr. A. Norvilas ir kt.

Nuotrauka P. Maletos

Finansų k-jos atstovas Anta
nas Sabalis kalbėjo apie pini
ginio vajaus paskubinimą, 
Jaunimo metų komitetų suda
rymą, mecenatų atžymėjimą 
ir kt. Reiškė susirūpinimą, kad 
finansų telkimo vajus vykdo
mas per lėtai, nes kongreso 
Įplaukos dar nesiekia net ket
virčio užplanuotos sumos.

Dalia Lukošiūnaitė, Paro
dų komisijos pirmininkė pra
nešė, kad visos parodos vyks 
Jaunimo centre, nuo birželio

Sausio 9 d. Įvykusioje Jaunimo Kongreso Informacijos komi
sijos suruoštoje spaudos konferencijoje Naujienų red. ir LŽS 
c. v. sekr. A. Pužauskas "medžiojo" tarp Jaunimo nauju spau
dos darbuotojų. Į šį darbą bando prikalbinti Ramunę Kviklytę.

Nuotrauka P. Maletos

Kaip žinia, yra viso komite
to priimtas nutarimas, kad vi
sa JK-so eiga būtų lietuvių kal
ba. tačiau lietuvių kilmės- jau
nimas, kuris nebekalba lietu
viškai. o norėtų kongrese da
lyvauti, galės tai padaryt, at
seit, galės dalyvauti tokiose 
programose, kuriose nereikės 
kalbėti. Pavyzdžiui galės lan
kyti parodas, muzikines pro
gramas ir pan. Bet išrinktie
siems JK-so atstovams lietuvių 
kalbos mokėjimas bus privalo-

24 iki liepos 4 d. Parodos 
suskirstytos į 8 skyrius: i 
nojo meno jaunųjų dailininkų 
(kūriniai premijuojami ir am
žius ribojamas), Grynojo me
no vyresn. dailininkų (nepre
mijuojama), Taikomojo meno 
(amž. prem. ribojamas), Archi
tektūra (amž. prem. riboja
mas), Foto paroda(amž. prem. 
ribojamas), Filmų festivalis 
(amž. prem. ribojamas), Tau
todailės paroda (nepr.) , ir Li
teratūros leidinių paroda (ne-

, bus 
Gry-

pakartotinai kėlė sumanymą mas. prem.). Norintieji, parodose

Jaunimo Kongreso Informacijos k-jos sausio 9 d. suruoštoje spaudo* konferencijoje dalyvavo redakcijų atstovai, 
LŽS centro v-bos nariai, JK komisijų pirmininkai, spaudos darbuotojai ir kt. Aprašymai apie šia spaudos kon

ferencija jau bu o anksčiau.
Nuotrauka P. Maletos

versitete, kas savaitę važiuoda- ir Filosofijos fakultetas Mendo- 
mas traukiniu apie 400 kilome t-Į zoje išleido atskiru leidiniu.
rų 1960-63 metais dėstė tą pačią 
mokslo šaką Tucuman Univer
sitete.

Ispanijoj dirbo apie metus 
laiko kaip stipendininkas ir yra 
paskelbęs ten savo darbų. Lan
kėsi Prancūzijoje, Italijoje. Su 
Argentinos mokslininkų komi
sija gelbėjo prois toriui us pa
minklus nuo Assano tvenkinio 
užliejimo Sudane. Lankėsi Egip
te. Praeitą mėnesį La Platos 
Universitetas, kuriame prof. P. 
Krapovickas dėsto, jam suteikė 
doktoratą.

Jau 1961 metais Argentinos 
“Anales de Ar<lueologia y Etno- 
logia” XVI tome tilpo profeso
riaus Petro Krapovicko gausiai 
iliustruotas mokslinis darbas — 
Arte Rupestre de Yavi, kurį 
Suyo universiteto Literatūros

Gi 1968 metais prof. Petro 
Krapovicko mokslinis darbas 
apie — Arqueologia de Alto de 
Medina, Provincia de Tucuman, 
tilpo Argentinos Antropologijos 
Centro leidiny, su iliustracijo
mis ir plačia bibliografija, šį 
prof. Petro Krapovicko moksli
nį darbą atskiru leidiniu išleido 
Concepcion Universitetas, Či
lėje.

Tais pačiais 1968 metais Tarp
tautinio Amerikonistų XXXVII 
Kongreso aktų II tome tilpo 
prof. P. Krapovicko darbas. Ats- . 
kiro leidinio bibliografijoje nu
rodomi ir kiti prof. Petro Kra
povicko moksliniai darbai.

Esant 50 metų amžiaus vesti 
aštuoniolikinę yra tas pats ką 
pirkti knygą, kad draugai 
skaitytų. Louis Ricard

dalyvauti registruojasi iki ge
gužės 21 d. adresu: D. Luko
šiūnaitė, 124th & Archer Avė., 
RT. 1, Lemonti Ųl- 60546.

. Kongreso atidarymo k-jos 
pirm. R. Kasparas, Daiva Vait
kevičiūtė ir St. Lukauskas aiš
kino apie atvykstančių suregis- 
travimą, jų aprūpinimą nak
vynėmis ir kt. Prašė informuo
ti per spaudą, radiją ir LTV, 
kad atsilieptų geros širdies lie
tuviai, sutinką priimti ir pa
globoti kongreso jaunimą. Nak 
vynėmis rūpinasi Daiva Vait- 

Rockwell, 
(tel. 737 -

LIETUVIS 
MOKSLININKAS 

LOTYNŲ AMERIKOJE

pranešimai

kevičiutė, 6810 S. 
Chicago, Ill. 60629 
5803).

Kanados atstovų
daugumoje lietė stovyklos rei
kalus liepos 9 — 15 Romuvoje. 
Stovykloje būsią galima talpiu 
ti apie 500 jaunimo ir nežymų 
skaičių svečių. Anketomis iš 
anksto bus prašoma dalyvau
jančius užsiregistruoti. Stovyk 
los programai ir administravi
mui jau sudaryta ^darbšti ko
misija, kuriai vadovauja G. 
Breichmanas. ,{
• Komiteto posėdyje trūko ži
nių apie JK atstovų išrinkimą. 
Kad Nakvynių Ar Registraci
jos komisijos sėkmingiau galė
tų išrinktus atstovus suregis
truoti ir juos aprūpinti nakvy
nėmis Chicagoje, JK vadovybė 
ragina atstovus išrinkti iki va
sario 16 d. Rinkimams praves
ti buvo Įsipareigojusi LB-nė. 
Gal mažiausiai šiuo reikalu pa
stangų rodo “sostinės” Apygar 
dos valdyba, kurios pareiga 
tuos rinkimus čia pravesti. Te
belaukiama rinkiminiu taisyk
lių, rinkimų komiteto ir kan
didatu. Kituose kraštuose rin
kimai jau vykdomi. Pvz. Aus
tralijoj (Sydnėjuj), kur JK 
išvykos, veikloje aktyviai reiš
kiasi Jūratė ReTzgytė, atstovus 
ten jau išrinko ir visa paruoša 
yra labai gyva. Regis, Chica- 
gai trūksta tos veiklios Austra
lijos lietuvaitės, kuri pasakytų 
paslaptį, kodėl LB-nės “pro
vincijose” darbas, eina sklan
džiau ...

GERIAUSIAS DRAUGAS
— ŠUO <

Su neapsakomu. palengvėjimu 
ir dėkingumu Sydney, Australi
joje, gyventoja Mrs. Jean Saw- 
tell patvirtino, kad šuo kaip bu
vęs tebėra žmogaus geriausias 
draugas.

Praeitą pirmadienio vakarą ji 
nubaudė savo du,vaikus — Wal
ly 6 metų ir Peterį 4 metų am
žiaus už išdykavimą, nuvaryda
ma anksti gulti be vakarienės.

Kiek vėliau nuėjusi pasitik
rinti jj rado tuščias lovas, o vai
kų nė pėdsako. Sukėlus alarms 
buvo išieškota visa apylinkė ir 
išgraibyti kanalai, viskas be pa
sekmių. Oras buvo blogas, užėjo 
audra ir lietus pylė kaip iš ki
biro.

Vaikų neradus, be vilties grį
žusi Mrs. Sawtell pastebėjo, kad 
jų kaimynų šuo stovi lietuje 
lauke, o neina į savo būdą. Kaip 
j is eis, kad būdą, buvo užleidęs 
savo dvikojams draugams — bū
doje saldžiausiai miegojo jos 
Valis ir Petriukas.

Prof. Dr. P. Krapovickas

Elzbietos Juodeikytės ir Pra
no (mirusio 13. 5. 1963) Krapo- 
vickų jauniausias sūnus, gimęs 
1926 metais gruodžio 8 d. Bue
nos Aires mieste. 1950 metais 
Buenos Aires Universitete baigė 
Filosofia y Letras (Humanitari
ni) fakultetą. 1951-60 m. dėstė 
archeologiją ir buvo praktiškų 
darbų vedėjas tame pačiame 
universitete, be to tą pačią dis
cipliną dėstydamas Rosario Uni-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės Įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kainą S1.00.
J. Jasminas, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją, 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. •

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
Intas knygas galima Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

.1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI LR MINTYS
11 tomas, 1962 iru Gražiais viršeliais. .Kaina 55.00.

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS '

1739 So. Halsted Street —~ Chicago 8, Ill.
_________-__________—._________''' —• ’ ••• ~ ~______________________

□•pctEWft: oi Treasury and T*e ACWJ»įaę Gooocfi.

Dreams 
for sale.

Everybody’s got a dream lurking around 
in the back of his mind. A dream vaca
tion. A dream cottage. A dream car.

Dreams can be a lot more fun if you. 
know you’re doing something to make 
them come true.

And -that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign tip an 
amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy.US. 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in less than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.

See the folks in the payroll office 
where you work. They’ve got dreams 

‘for sale.

"1 ■ -1 . ' • /U *1 axe stock in America,
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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V. MTNGSLAAPTARTOS, APDAINUOTOS KNYGOS
(Tęsinys)

Rašyt. Anat. Kairio romano 
“Ištikimoji žolė” pristatymas 
įvyko be autoriaus dalyvavimo. 
Gautas tik autoriaus laiškas, ku
riame atsiprašoma už nedalyva
vimą. Iš nuotaikos buvo jaučia
ma, jog šio literatūrinio aptari
mo dalyviai buvo nepatenkinti, 
kad rašyt. Anatolijus Kairys ne
buvo kartu.

Nors buvo programoje pažy
mėta, kad įvyks “L Ž.” prista
tymas, — paskaita apie minėtą 
romaną, kurį išleido “Laisvo
sios Lietuvos” leidykla; šis ro
manas, liečiąs pavergtos Lietu
vos tautos ir partizanų kančias, 
buvo atkreipęs leidėjų dėmesį 
ir jo autorius Anat. Kairys bū
va apdovanotas 500 dol. premi
ja, bet tikrumoje apžvalgininkė 
skaitė Šio romano gana griežtą 
sutrauktinę recenziją. Kartais 
(ne kartą pagalvojau) ir gerai, 
kad tokiais atvejais autoriai ne
atvyksta, tačiau negalima teig
ti, kad apžvalgininkė savo re
cenziją (gyvu žodžiu) grindė ne
tiesą. Tame romane beveik nie
kur neužtinkame partizaninio 
judėjimo. Gražiai aprašytas to
je knygoje nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpis (1-50 psl.) ap
žvalgininkės L. Gražulienės ne
buvo pastebėtas, nes nes ji pra
dėjo paskaitą nuo rusų bolševi-

kų įžengimo į Lietuvą t. y. nuo 
51. psl. O šie 50 psl. — tai tur 
būt labiausia minėtini ir iškel- 
tini: labiausia man patikę.

Tragedija prasidėjo, kai Mo
nikos ir Vyt. Dainiaus vestuvių 
dieną pradėjo šliaužti Lietuvos 
žeme raudonosios armijos tan
kai. Apžvalgininkė L. G. paste
bėjo daugelį charakteristikos 
spragų. Trūkstą nuosaikumo. 
Labai geri, beveik šventi: Gin
tautai ir jų dukra Monika. Tuo 
tarpu abu kaimynai: rusų tau
tybės, savo kilme, Norodovai 
(rytų pusės kaimynas), o vaka
ruose gyveno Išangės pavarde 
ūkininkai. Abu nepaprastai blo
gi. Langės ir Norodovų sūnūs 
kovojo dėl Monikos rankos. Ta
čiau ji ištekėjo už nuolat dai
nuojančio Vytauto Dainiaus. Vi
są vasarą jis šienaudamas, o vė
liau rugius plaudamas — vis dai
nuoja ir dainuoja, p Monika vis 
skaito geras, naujai iš spaudos 
išeinančias knygas. Ir grožis 
jos nepaprastas.

Maskvos bolševikų okupacijos 
metu Norodovai tampa įtakin
gais. Gintautus išveža Į Sibirą. 
Nužudomas Vytautas Dainius. 
Vokietijos, Hitlerio nacių oku
pacijos metu Langių sūnus dar 
Žiauresnis, dar baisesnis... Tiek 
daug neapykantos ir nedorovės, 
— žiaurumo, Norodovo vaikai 
dar pusė bėdos, bet pats senis

blogs®. Aišku, 
buvo ir blogų 
ir išdavikiškų 
pažįstamų, net

AT A SUSIVIENIJIMAS
I . A LIETUVIŲ

Į AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

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

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitala. 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia sali 

a gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA •— jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda • Endowment In- 
suraneeZ kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir-gyvenimo* pradžiai

SLA — duoda VAIKAMS jaunuoliams-labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Noi’odovas labai 
okupacijos metu 
kaimynų, blogų 
draugų, bičiulių,
ir giminių. Užtat per abi oku
pacijas pripažinta rašytosios ir 
paskelbtos statistikos, kad žu-< 
vusių lietuvių skaičius siekiąs 
700 iki 800 tūkstančių vyrų, mo
terų ir vaikų. Abiem okupan
tams tarnavo savi skundikai, ne
būtinai rusiško, vokiško ar ki
tokios tautybės. t

Langių sūnus Adolfas, visad 
gyvenęs ir sugyvenęs su lietu
viais (Lietuvoj ir gimęs) stai
ga pavirsta žvėrimi. Jis ima.ne
apkęsti lietuvius ir jos vadina 
gyvulių kaimene: jiems esą rei
kia lazdos, botago, nugara ieš
ko lazdos! Reikia paversti visus 
pilvo vergais, juodadarbiais, 
mulais. Arba... mano vertė pa
kils, kai Tylėnai — Gintautų 
ūkis — smuks, nes jie privalo 
tapti trąša vokiškai žemei. Jis 
Monikos meilę laimėsiąs tik jė
ga, ir tik jėga.

Tačiau kiekvienas perskaitęs 
šią knygą ras ir gražių literatū
rinių prošvaisčių. Tačiau labai 
sunku parašyti 100% visais at
žvilgiais gerą knygą, juo labiau 
tuo atveju, kada ji ant greitųjų 
iš anksto užsakoma ir už ją dar 
išmokoma mažytė 500 dolerių 
premija. Dažnai kritikai per
deda. Sakoma, vienam patinka 
duktė, kitam — motina. Aš pats 
atidžiai beveik du sykiu šią kny
gą perskaičiau. Aš ją pasidėjau 
savo knygų bibliotekoj garbin
goj vietoj ir man atrodo, kad 
amerikiečiai' šiandien turi daug 
daugiau blogų ir ne tik nenau
dingų, bet kenksmingų knygų. 
Dažnai kritikai — recenzentai 
nesti bešališkai teisingi.

Gal dėl autoriaus Anat. Kairio 
nedalyvavimo jo knygos prista
tyme, o gal dėl ktų priežasčių, 
man tepavyko šios knygos par
duoti vos 13 egz., tuo tarpu M. 
Sims eilėraščių “Ant kryžkelių 
senų” 23, kadangi autorė ant 
visų knygų mielai pasirašė. Gal 
dėl to? Kaina, 5 dol. Knyga la
bai prabangiai išleista, kietais 
virčeliais įrišta, ant kreidinio 
popieriaus spausdinta. Tiražas 
500 egz. Knygą galima gauti : 
V. Mingėla, 33546 Clifton Dr., 
Sterling Hts., Mi. 48077. (Tuo 
pačiu adresu, už 4 dol. gauna
ma A. Kairio knyga “Ištikimoji 
žolė” minkštais viršeliais įriš
ta).

“Ištikimąją žolę’’ išleido Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdis, Lais
vosios Lietuvos Knygų Leidykla. 
Tiražas — 1100 egz. Viršelis 
dail. A. Rūkštelės. 254 p. Lais-

Chicagos Lietuvių Tarybos valdyba. Iš kairės į dešinę sėdi: vicepirmininkas kun. Adolfas Stasys, 
pirmininkas Julius Pakalka, vykd. sekretorė Aldona Indreikaitė, vicepirmininkė Pranė Pakalki©’ 
nė. Stovi: iždo sekretorius Antanas Švitra, viceoirm. Mikas Pranevičius, vicepirm. Romas Staniu- 

nas, protokolu sekretorius Stasvs Mackus ir iždininkas Vladas šoliūnas

JURGIS JANUŠAITIS

MIESTO CENTRE LAUKIAMA
KETURIŲ TŪKSTANČIŲ LIETUVIŲ

“Chicaga - lietuvių miestas”, 
— kartą pasakė svečias iš toli
miausios Australijos. O kai 
teiravosi, kiek Chicagoje gyve
nama lietuvių, autoritetai skai 
čiavo dešimtimis tūkstančių.

Kaip ten ,bebūtų, Chicaga

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

HIGH RATES

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

MEMBER

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

' * __ 1
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. 
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

vosios Lietuvos Knygų Leidyk
la anksčiau išleido J. Gliaudos 
(1000 dol. dovana premijuota) 
ir A. Barono (500 dol. premijuo
ta) : šios abi- vaizduoja aktyvų 
partizaninį karą, — kruvinas ir 
tragiškas kovas su okupanto 
stribais- ir raudonarmiečiais.

o

Ištrauką iš pristatomo roma
no tikrai meniškai, su įsigyve
nimu, dramatiniu jausmingumu 
ir retorika, skaitė dail. akt. Vyt. 
Ogilvis. Tik gaila toliau sėdį 
klausytojai ne viską galėjo gir
dėti, nes skaitytojas nesinaudo
jo garsintuvu, manydamas, kad 
jis gerai girdimas.

Trečioji . užbaigtuvinė dalis 
praėjo retu pasisekimu ir di
deliu klausytojų dėmesiu. Sol. 
Danutė Petronienė padainavo, 
Stasiui šližiui akomponuojant 
pianinu, tris dainas: žodžiai Ma
rijos Sims, muzika, dainai “Tė
vynė šaukia” Juozo Bertulio. 
“Gyvenimo aidu” muzika Bro
niaus Budriūno (Dainuota IV 
Dainų šventėje Čikagoj). ‘Tė
vynės varpai” muzika Stasio 
Sližio. (Buvo dainuota III Dai
nų šventėje). šią paskutinę me
ninę dalį ir ypač už “T. V.” pu
blika ilgai plodama reiškė dė
kingumą solistei ir muz. S. šli
žiui.

Reikia iškelti aktą, kad M. 
Sims-Čarneckytės eilėraščiai, vi
sa jos poezija, lengvai muzikų 
pritaikoma dainoms. Rodos, 
imk ir dainuok. Užtat iš jos po
ezijos rinkinio “Ant kryžkelių 
senų”, apytikriai, 15 jos kūri
nių muzikų paverstos dainomis 
ir jos įvairiomis progomis pla
čiai skamba ne tik Amerikoj, 
Kanadoj, bet ir Australijoj. 

*
O paskutinė atsikvėpimo va

landa buvo šeimininkių šaulių 
žinioje ir jos pakvietė visus 
(apie 116 asmenų) klausytojus 
skaniai paruoštai kavutei su py
ragaičiais ir tortais, šaulės bu
vo malonios, vaišingos ir malo
niai besišypsaančios. Prie šių 
vaišių bene daugiausia pasidar
bavo Stef. Kaunelienė.

Nors čia aprašytoji kultūrinė 
popietė buvo kukli, nieko joje 
nebuvo naujo ar ypatingo, bet 
klausytojų auditorija ne tik per 
anksti nesiskirstė, bet priešin
gai — nenorėjo dar ilgai ir po 
kavutės skirstytis.

Su dėkingumu prisimename 
šios popietės rengėjus, ir progra
mos atlikėjus. Viskas buvo sa
vomis jėgomis atlikta. Išgarsin
tos dvi knygos. Ačiū muzikui 
St. šližiui, kuris daug darbo pri
dėjo kartu su sol. p. Danute Pe
troniene keliose repeticijose. 
Gražūs įspūdžiai dar ilgai pasi
liks mūsų visų atmintyje.

(Pabaiga)

'buvo ir liks lietuviškojo gyve
nimo centru, ir tuo chicagie- 
čiai su pagrindu didžiuojasi.

Kad toks skaičius lietuvių 
čia gyvena — džiugu. Bet mums 
dažnai reikia, kad tie lietuviai 
svarbiomis progomis parodytų 
ir savąjį Aš.

O štai ir vėl artėja Vasario 
j

16 - toji, Nepriklausomybės 
šventė.

Ši šventė nėra eilinė. Ji yra 
visos lietuviu tautos, visu lie
tuvių tautos vaikų, kur jie be
gyventų, kur jie ką bedirbtų. 
Šią šventę turime švęsti iškil
mingai, pakiliai, ši šventė yra 
mūsų susimąstymo, ryžto nau
jiems darbams dėl Lietuvos 
laisvės. Tad ją prideramai tu
rime švęsti visi lietuviai bet 
kurioje lietuvių kolonijoje.

O kaip mano Chicaga šią 
.šventę atšvęsti?

Kaip, tradicija, Nepriklauso
mybės šventės minėjimus visa
da čia ruošia Chicagos Lietu
vių Taryba, šiais metais jai 
pirmininkauja drąsus ir ryž
tingas pirmininkas Julius Pa
kalka. Jis-visada siekia, kad 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas būtų didingas, Įspū
dingas ir gerai organizuotas.

Į Jam talkina visa taryba ir val
dyba.

Ir šiais melais užsimota Va
sario 16-tąją iškilmingai at
švęsti, minėjimą sumosiant 
miesto centre, 70 East Congress 
gatvė, gražioje Auditorium te
atro salėje, talpinančioje 4000 
žmonių.

Iš pokalbio su pirmininku 
Julium Pakalka aiškėja, kad 
Marijos aukšt. mokyklos pa
talpos esančios jau per mažos 
tokiems didingiems minėji
mams suruošti. Ir jau buvo su
silaukta priekaištų, kad, esą, 
nesutelpa žmonės, turi minė
jimo metu stovėti ir pan. To
dėl ir tas lėmė, kad šių metų 
minėjimas būtų ruošiamas 
miesto centre.

Į šią salę suvažiuoti būsią 
taip pat patogu, nes Taryba 
jau užsakė CTA autobusus ir 
keleivius nurodytu laiku paims 
iš- kiekvienos lietuvių koloni
jos. Tik dabar praves registrą 
ciją norinčių į minėjimą auto
busais važiuoti; kad būtų ga
lima laiku reikiamą' autobusų 
skaičių pasiųsti; Važiuojan
tiems savo mašinomis būsią 
patogu taip pat, nes aplink ten 
esą net keturios vietos maši
noms pastatyti.

Todėl dėl nuvažiavimo ne
tektų baimintis, ir tai neturėtų 
būti priežastimi minėjime ne
dalyvauti.

Pats minėjimas planuoja
mas pravesti sklandžiai ir su

aera menine dalimi. Dalyvaus 
dvi mūsų iškilios solistės (ii- 
na ėapkauskienė ir Aldona 
Slcinpužienė, Įžymusis pianis
tas Andrius Kuprevičius. Lie
tuvių operos choras ir Liet. 
Taut. Ansamb. “Dainava”.

Tariamasi su žymiais ame
rikiečiais politikais dėl pasa
kymo kalbų. Iš lietuvių kalbės 
Lietuvos general, kons. ponia 
Juzė I)aužvardienė.

Pačią programą praves mū
sų akademinis jaunimas. Mi- 
ihjimas nebūsiąs ištęstas ir 
tetruks nuo dvieju iki pustre
čios valandos.

I minėjimą iŠ anksto galima 
jau dabar Įsigyti bilietus, ku
rių kaina labai maža nuo 1 
iki 1 dol. Marginių prekyboje, 
kurios savininkė Izabelė Sin
kevičiūtė mielai suliko talkinti 
bilietų platinime.

Minėjimas Įvyksta vasario 
20 d„ sekmadieni, 2 vai., po 
pietų.

Pažymėtina, kad šią gerą 
salę Chicagos Lietuvių Taryba 
gavo labai palankiomis sulygo 
mis ir bet kokie gandai, kad 
esą salės kaštai labai dideli, 
neturi pagrindo, sako pirmi
ninkas Julius Pakalka.

Chicagos Lietuvių Taryba 
minėjimui intensyviai ruošia
si, skulptorius Aleksa daro 
reljefinį vytį, didelio formato 
scenos dekoravimui, scenos 
apipavidalinimu rūpinasi dail. 
J. Daugvila ir Česlovas Rukui- 
ža. Išsiuntinėta virš 3,00.0 laiš
ku lietuviams su aukos voke
liais, primenant ir artėjančio 
minėjimo dieną.

Taigi Vasario 16-toji tebūnie 
visiems Chicagos lietuviams 
didelė tautos šventė, suvedan
ti lietuviu tautos vaikus išeivi
joje Į vieną, didingą minėjimą, 
kurio metu turėsime progos 
prisiminti laisvojo gyvenimo 
esme, lietuviu tautos sūnų ir 
dukru sudėtas aukas už tautos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Gi gausiu savo dalyvavimu 
parpdysime, kad laikas ir ge
ras ^gyvenimas negali pakeisti 
mūsų didžiojo tikslo — Laisvės 
Lietuvai.

• Didžiausia šiandien eilinio 
piliečio problema yra išfiguriuo- 
ti ar jo uždarbis šiandien, visus 
mokesčius sumokėjus, neišeina 
mažiau negu kad jis visiškai nie
ko nedirbtų.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
---- — ’ —   - - -A *'- I

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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jama. Tačiau nepartinis ir nuo
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Lietuvos mokytojų vargai
V. Pakalnis, Kauno vidurinės mokyklos visuomenės 

Mokslų mokytojas, Tiesoje parašė straipsnį apie komu- 
ristų užsimojimus jaunimo auklėjimo srityje ir apie mo
kytojų nusivylimus. Pakalnis, matyt, įdeda visą savo 
sielą į vyriausybės patvarkymus, bet jis negali pasi
džiaugti rezultatais. Galimas daiktas, kad Pakalnis tiki, 
'komunistine statyba”, bet‘taip pat yra pagrindo manyti, 
tad Pakalnis buvo prispirtas prie sienos ir jam įsakyta 
parašyti straipsnį apie visuomenės mokslų dėstymą Kau- 
40 mokyklose. Yra pagrindo manyti, kad jam net nuro
dyta, kaip rašyti ir kur kaltininkų ieškoti.

Straipsnio pradžioje jis aiškina, koks visuomenes 
diokslų ^mokytojas turėtų būti. Kitų dalykų mokytojams 
/eikalavimai galėtų būti rie toki griežti, jie galėtų tiek 
daug ir nežinoti, bet visuomenės mokslų mokytojai turi 
ziską žinoti ir pajėgti atsakyti į visus ‘‘komunistinės sta
tybos” ir kasdieninio gyvenimo klausimus. -Pats mokyto 
Jas turi stengtis savo žinias kiekvieną dieną papildyti, 
jahkyti partijos ir įvairių valstybės organų ruošiamus 
2ufsūs ir kiekvienam mokiniui tinkamai atsakyti i Kas
dien keliamus — kodėl ? Pakalnis šitaip ‘rašo;

‘‘Mokytojui malonu, kada jis pastebi, jog jo žo
džiai veikia mokinių protus ii* širdis, jog jie yra Įtai
gus. O kad tai pasiektų, pedagogas tūri giliai tikėti 
tomis tiesomis, apie kurias jis kalba aukletojains. 
Mokytojas turi kalbėti taip, kad mokiniai pajustų, 
jog jis ne tik aiškina, bet ir kalba savo idėjomis, savo 
mintimis. Mokiniai tikės mokytojo žodžiais, jei ma
tys, kad jis pats yra įsitikinęs. Demaskuoti buržu
azinės propagandos išpuolius, aiškinti tiesą apie ka
pitalistinį ir socialistinį gyvenimo būdą, apie komu
nistinius idealus, formuoti mokslinį požiūrį į sudė
tingas mūsų vidaus ir tarptautinio gyvenimo proble
mas reikia taip, kad mokiniai jaustų mokytojo pam
ilę aistrą”. (Tiesa, 1972 m. sausio 16'd., -2psi.j.
Labai sunku tikėti 'tiesomis,. kurioms netiki. Dar 

mukiau įtikinti auklėtinius tomis tiesomis, kurios prime
namos prievarta ir kuriomis mokytojas nebetiki. PaKai- 
zis gali priklausyti partijai, gali .įdėti visą partinio fa
natiko aistrą, bet mokinys moka atskirti pelus nuo gru-* 
zfų. Jis jaučia, kai mokytojas iš netinkamo vadovėlio des- 
<to primetamą tiesą. Mokiniai netiki mokytoju, netiki jo 
dėstomomis tiesomis ir nekreipia dėmesio į partinę liniją 
mokyklose.

Pakalnis, įdėjęs tiek daug partinės aistros, vis del to 
prieina liūdnų rezultatų. Savo rašinio pabaigoje jis jau 
dėsto šitokias išvadas:

“Man atrodo, kad nepakankamai giliai analizuo
jame mūsų augimo prieštaravimus ir sunkumus. At
virai ir argumentuotai aiškindami juos, mes padėsi
me mokiniams ugdyti nepakantumo trūkumams 
jausmą, pilietiškumą, pagrįstą žinojimu”.’ (Ten pat). 
Kaip mokytojas Pakalnis gali mokinių tarpe ugdyti 

žinojimą, kada “tarybinės” Lietuvos ir brežnevinės So
vietų Sąjungos valdžios draudžia mokiniams prieiti prie 
žinojimo šaltinių? Kaip Pakalnis gali aiškinti visuome
nės mokslus, kada jam pakišamas tiktai vienas, jo paties 
riešai pripažįstamas netinkamu, vadovėlis? Kaip gah 
visuomenės mokslų mokytojas aiškinti dienos įvykius, 
jeigu užsienyje leistos enciklopedijos, žodynai, paranki
nės knygos komunistų partijos narių yra užrakintos ir 
tiems mokytojams neprieinamos?

Komunistai užverčia JAV savo laikraščiais, knygo
mis ir įvairiausiais propagandos spausdiniais. Sovietų 
Sąjungoje net mokslininkai neturi teisės užsisakyti Ame
rikoje, Didžiojoje Britanijoje ir Japonijoje leidžiamo 
mokslo žurnalo. Užsienio spauda sovietijoje prieinama 
tiktai policijai ir parinktiems, partijai patikimiems pakal
niams, bet didelei mokslininkų daugumai ta literatūra yra 
užrakinta. Jeigu kuris vis dėlto drįsta paprašyti, tai jis 
sovietų policijos yra tardomas ir ilgiausias valandas ka- 
mantinėjamas. Kaip galima Įsigyti žinių, jeigu žinių šal
tiniai nei mokytojams, nei mokiniams -neprieinami.

Pakalnis yra įsitikinęs, kad Kauno mokyklose nepa
kankamai giliai analizuojamos “komunistinės statybos” 
priešginybės ir sunkumai. Pakalnis, matyt, tiki komu
nistų skelbiama propaganda. Jis mano, kad “komunisti
nė statyba” auga. Vadovaujasi pačių komunistų parink
tais ir pakištais duomenimis. Jis labai klysta, jeigu mano, 
kad bet kuris komunistinės valdžios atstovas leis jam gi
liau paanalizudti komunistų paruoštus ir "pakištus duo
menis.

“Komunistinės statybos” augimą pastebėtų mokyto
jai ir mokiniai, jeigu leistų jiems išvažiuoti ų užsienį ir 
pasidairyti, kaip buvo atstatyta karo metu 'išgriauta "Vo
kietija, Anglija, Amsterdamas, bet “tarybinė valdžia” ap
sitverusi stropiai saugojama siena, kad nei vienas pakai- 
nis negalėtų užsienin išvažiuoti ir palyginti, kaip kitų 
kraštų statyba auga.

Kiekvienam mokiniui, giliau paanalizavus “komunis
tinę statybą”, tuojau paaiškės, kad ten ne “statyba” ii 
kad ji visai neauga. Jis pastebės, kad tai yra sovietų im
perijos valdovų planas pavergtoms tautoms išnaudoti. Ai 
sovietų valdžios atstovai gali leisti šitokius klausimus gi
liau analizuoti?

Jeigu jie Pakalniams šitokią laisvę duotų, tai laba/ 
greitai subyrėtų visas “komunistinės” apgaulės namelis.

Bendruomenės 20-ties metų su
kakties proga straipsniai “Drau
ge” bei LB vadovų pasisaky
mai “Akiračiuose” kelia maiša
tį ir verčia ir nepartinį žmogų 
/usimąstyti ir kai ką pasakyti.

Perž Orėdamas atostogų metu 
gai kuriuos laikraščius, pastebė
jau ir 1971.XI.13 Liet. Bendruo- 
nenės adresu entuziastiškai pa
rašytą vedamąjį “Pasiryžimui 
atnaujinti”. Straipsnio autorius 
Pr. Gr., savo agresyvumu ir jė
ga nukelia skaitytoją lyg į Eu
ropą, kur antrojo pasaulinio ka
ro išvakarėse buvo galima kai 
kurių valstybių laikraščiuose to
lių straipsnių rasti. Straipsnyje 
narnama tokiu tonu, lyg kad ben- 
iruomenininkų būtų bent koks 
pusė milijono ir, kad lietuvybės 
gyvenimas būtų Amerikoje pra
sidėjęs beveik tik su Liet. Ben
druomenės organizacijos įstei
gimu.

Nežiūrint daugelio gražbylys
čių, kažin kaip keistai skamba 
pietomis jau ir pats Liet. Bend
ruomenės įsteigimo aktas. Įva
diniame akto sakinyje (pagal 
’Draugą”) rašoma: “Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuviai 
džiaugdamiesi žmonišku ir lais
vu gyvenimu šiame krašte”.

Argi jau tik vien šiame kraš
te tebuvo žmoniškas gyvenimas T 
Juk į Ameriką apsigyventi at
važiavo lietuvių pvz. ir iš ne
priklausomos Lietuvos. Tad sa
kinys suponuoja mintį, kad ne
žmoniškas gyvenimas buvo ir 
tenai, ir žmogus nežinantis ben- 
druomenininkų atvykimo smulk
menų, gali suprasti mintį ne
visai teisingai.

Toliau Pr. Gr., lyg revoliu
cija kvepiančiais žodžiais, rašo: 
“Lietuvių Bendruomenė nuo pat 
pradžios turėjo skirtingą nuo 
kitų organizacijų ar politinių 
sąjūdžių tikslą”.

Tai pabertos mintys, beveik 
sokratiško gilumo. Tad būtų 
įdomu sužinoti, kokie čia būtų 
tie skirtingi Liet. Bendruome
nės tikslai ir kuo jie skiriasi nuo 
kitų šio krašto lietuviškų orga
nizacijų. Liet. Bendruomenės 
tikslai ar tik nebus tie patys, 
kaip ir ikšiolinių šio krašto lie
tuviškų organizacijų. Trumpai 
pasakius: lietuvybės išlaikymas 
ir kova dėl Lietuvos laisvės. O 
gal Liet. Bendruomenė turi ko
kių supermeniškų receptų. Bet. 
deja, iš jos 20-ties metų silpnos 
veiklos to nematyti. Ir išsky
rus ginčų kėlimo liet, spaudoje, 
LB pasirodo dirba tais pačiais 
metodais ir tą patį lietuvišką 
kultūrinį bei politinį darbą, ko
kį šio krašto senieji lietuviai 
per Įvairias organizacijas ir Ame 
rikos Lietuvių Tarybą jau prieš 
40 ar 60 metų dirbti pradėjo. 
Liet. Bendruomenė, kaip toliau 
matysime, čia veik nieko nau
jo neįnešė. Todėl mums nau
jiems atbėgėliams reikėjo, kur

galima, stengtis įsijungti į se
nąsias liet, organizacijas bei 
Altą ir papildant jas stiprinti, 
o ne kalbėti apie kokius ten skir
tumus ir skaldyti ir taip jau ne
didelę liet, išeivijos visuomenę. 
Tik pamanykit, jei tokie Pr. Gr. 
stiliaus bendruomenininkai jau 
šitame, krašte tarp lietuvių di
delių skirtumų randa ir, kaip 
toliau rašo prasilaužimus dary
ti turi, tai būtų įdomu, kaip jie 
elgtųsi, jei likimas kartais duo
tų kokį platesnį Vilniaus kraš
to ruožą,-ar kokią didesnę Mažo
sios Lietuvos dalį jiems tvarky
ti. Pagal kai kurių LB atstovų 
straipsnius “Akiračiuose” atro
dytų, kad būtų einama gal pa
gal tam tikrą kairę, iš “Draugo’’ 
Pr. Gr. ir panašių bendruome- 
nininkų rašinių išeitų, kad būtų 
laikomasi greičiau kraštutinės 
dešinės, gal pagal 1934 metais 
buvusio Austrijos kanclerio Doll- 
fusso sistemą, kuris, paneigęs 
visas partijas, kraštą norėjo val
dyti pagal Pijaus XI-to “Atnau
jintos Visuomeninės Santvar
kos” encikliką.

Visi ateiviai traukėsi nuo 
vienokios ar kitokios priespaudos
' Juk mes visi, kaip senieji lie

tuviai, taip ir vadinamieji dypu- 
kai, atsiradome šiame krašte 
traukdamiesi nuo vienokios ar 
kitokios gyvenimo priespaudos 
bei rusų žiaurumo, vieni ištrūk
dami iš Sibiro, kiti iš kalėjimų 
ir panašiai. Bušai, kaip žino
me, buvo žiaurūs visais istorijos 
laikais. To neslepia kartais nei 
patys rusai. Atsimenu, profe
sorius Karsavinas, pats būda
mas rusų kilmės istorikas, fi
losofas V. D. universitete, kar
tais savo paskaitose pastebėda
vo, kad, anot filosofo Solovjevo, 
ruso prigimty gyveną kartu ir 
šv. Marija ir velnias, ir nerei
kią didelio impulso, kad rusas 
galįs idūkti ir pradėti žudyti bei 
naikinti, kas jam į kelią papuo
la. Mes žinome tai pagaliau ir 
iš mūsų atminty tebesančių Si
biro trėmimų bei mūsų kovo
tojų žudymų sukilimų metais. 
Apie tai rašo ir mūsų senesnės 
praeities šaltiniai, kur pvz. ru
sai 1655 metais užėmę Vilnių, 
ne tik žudė, bet sunaikino ir 
daug meno dalykų, mėtydami 
net kaulus iš karstų.

Taigi rusai buvo žiaurūs vi
siems patriotams lietuviams, ir 
visais laikais mūsų tautiečiai nuo 
jų nukentėjo. Todėl straipsnio 
autoriui Pr. Gr. nederėtų per
daug girtis, ir bendruomeninin- 
kus, frontininkus, lyg kokių 
specialių nuopelnu žmones išskir
ti. Didelio skirtumo tarp senųjų 
ir naujųjų ateivių nedaro ir sa
vo tikslais besivadovaująs šio 
krašto State Departamentas. Ir ■ 
taip išeina, pagaliau, ir pagal ' 
Evangelijos tiesą, kur vynkal-Į 
nio darbininkai gavo lygų atly-: 
ginimą, — ir tie, kurie pradėjo ■

dirbti 6-tą valandą ryto,- ir tie, 
kurie atėjo 12-tą valandą.

Lietuvių Bendruomenės 
prasilaužimų ieškojimai

Toliau Pr. Gr. tame pačiame 
straipsny “Pasiryžimui atnau
jinti” rašo: “Nelengvas buvo 
Liet. Bendruomenės kelias pra
silaužti pro įsisenėjimo užtva
ras ir įprastą Šio krašto lietu
vių susiorganizavimo sistemą. 
Nelengva buvo rasti ir naujus 
kelius”.

Iš sakinių trykšta didelė jė
ga, lyg bendruomenininkų būtų 
milijonai. Bet svarbiausia, kad 
tokie karingi tuščiažodžiavimai 
blaiviai galvojantį žmogų ne 
traukią bet verčia nuo tokios 
organizacijos laikytis atokiau. 
Įdomu, pro kokias užtvaras rei
kėjo bendruomenininkams šia-' 
me demokratiškame ir didelių 
laisvių krašte prasilaužti ? Ar 
jie neranda tik perdaug jau vi
sur visokių užtvarų! Todėl vi
sai nestebėtina, kad senieji lie
tuviai juos mažai tesupranta. 
Liet. Bendruomenės pinr inai - 
frontininkai, tiesa, kalba, kad 
LB nėra ideologinė, partinė or
ganizacija, bet jų rašiniai liet, 
spaudoje, ir pretev rijos į demo
kratiškai sudarytą bei didelių 
nuopelnų lietuvybei tuiLičią 
Amerikos Lietuvių Tarįoą, aiš
kiai rodo, kad jie tur apetitų 
pasiglemžti vi/ą lietuvių išeivi
jos gyvmimą bei visų lietuvių 
išugdytas finansines instituci
jas. Tad, gal būt Kaip ir vi
suomenėje yra kalbama, jie šitą, 
taip sakant, prie valdžios priėji
mo procesą ir vadina “prasilauž
ti pro įsisenėjimo užtvaras”, 
šiaip, kitokia prasme nebūtų ga
lima jų griežtų išsireiškimų su
prasti.

Juk iš tikrųjų bent mums nau
jiems ateiviams šio krašto lietu
vių gyvenime nereikėjo laužtis 
pro .’’okias užtvaras. Radome 
apie 150 senųjų lietuvių pasta
tytų bažnyčių ir liet, parapijų 
su mokyklomis, nemažą skaičių 
(iet. kultūros namų, jau prieš 60 
metų Įsteigtų, chorų, liet, vaidy
bos ^ratelių if panašiai. Reikėjo 
tik prie šio lietuviško gyvenimo 
prisijungti, eiti Į bažnyčias mel
stis su mokyklų vadovybėms su
sitarus, leisti vaikus Į liet, kal
bos pamokas, dėtis, kur gali
ma, prie liet, chorų ir bent pa
kenčiamai bendradarbiaujant 
juos stiprinti. Vienas Chicagos 
“Pirmyn” choro veteranas bu
vo sudaręs apie 50 garantijų dy- 
pukams, tikėdamasi, kad jie at
važiavę sustiprins chorą. Bet 
apsivylė ir sielojosi, kad tik ke
letas prie choro teprisidėjo ir 
choras nustojo kurį laiką vei
kęs. O kiek daugiau buvo tokių 

• atsitikimų, kur naujieji ateiviai 
’ galėjo seniesiems padėti ir su
jungtomis širdimis pasiekti di- 
: dėsnių rezultatų lietuvybėje.

(Bus daugiau)

P. KLIMAS

Istorine Lietuvos Valstybes 
apžvalga

i.
ĮŽANGA

Skirdamas! nuo kai kurių kitų naujai su
burtų valstybių, Lietuva nėra naujas poli
tinis padaras. Dabartinis Lietuvos Vals
tybės kūrimas yra jos atstatymas, atgaivi
nimas naujose sąlygose.

PIRMAS VALSTYBĖS KŪRIMU 
PERIODAS

Lietuviai sukūrė valstybę maždaug srų 
<rtenų prasme XIII amžiaus viduryje. PneS 
tBi atskiros giminės turėjo savo politines fr 
karo organizacijas, kurių priešakyje sto
vėjo vietiniai karo vadai, kunigai, rinkti 
arba patys iškilę savo pasižymėjimu n 
darbais. Tie, vadai, valdovai, arba kuni
gai (kunigaikščiai) nekartą susijungdavo 
bendrai kovai su priešininkais.

XIII amžiaus pradžioj matome tokią 
padėtį:

Lietuvių branduolį, dabartinius aukš
taičius ir žemaičius, buvo apsupusios ke
lios giminės.

a) Iš vakarų, šių dienų Rytų Prūsijoje, 
tarp Visios ir Priegliaus, gyveno lietuvių 
giminaičiai Prūsai, šiandien vadinami 
Senprūsiais. Jie turėjo savo kalbą, arba 
tarmę, ir savitą pagonišką kultūrą.

i Jau X amžiaus pabaigoj ir XI amžiaus 
/radžioj į Prūsus atvyko krikščionybės 
skelbėjai, bet neturėjo pasisekimo, šv. 
Vaitiekus - Adalbertas (f997) ir Bruno - 
Bonifacius (11008/09) tapo čionai kankm- 
finiais. Atkeršijimui už jų mirtį lenkų ka
ralius Boleslovas Narsusis (Chrobry) pra
dėjo (1014/15) karo žygius, kurie karto
jasi visą XI ir XII amžių. Prūsams nekar
tą energingai atsispyrus, įsikišo popiežiai, 

’kviesdami Europos karžygius kovon Su 
vagonais. Tie kvietimai tačiau nedavė rim- 
hj vaisių, kaip ir specialiai prieš prūsus 
/steigtas “Dabrynės brolių“ ordenas (122&). 
Tiktai 1280 metais atkviestas Vokiečių oi- 
denas (Orden der Ritter des Hospitals St. 
Marien der Deutschen zu Jerusalem) su 
savo magistru (Praeceptor Prussiae) Her
man Balke pradeda sistemingą kovą ir Į 
kardu bei krauju krikštija prūsus, ant jų 
kapų ir sodybų pelenų dėdamas Vokiškos 
Prūsų giminė dabar yra jau visiškai išny- 
gių eilėse kovojo nemaža garsių ir galingi; 
to meto vyrų, jų tarpe Mazovijos heregas 
Konradas, Krokuvos, Gniezno ir Pomera- 
Trijds valdovai, daugelis vyskupų ir it. 
•Hems pagaliau talkino ir galingas anuo
met Čecbų karalius Otokaras II. kurio 
vardu senprūsių Tvangslės vietoj buvo su
kuria Karaliaučiaus (Konigsberg’o) pilis 
(1255). Narsūs prūsų mėginimai atsispirti 
prieš tuos žygius nepavyko, ir 1256 metais 
vokiečių ordinas jau buvo nugalėjęs pas
kutines prūsų žemes. Jis dabar savo kala
viją tiesė į Žemaičių ir Aukštaičių kraštą.

t Prūsijos pamatus. Vokiečių ordino karžy- 
KUSI.

b) Įpietus nuo Nemuno, Gardino, Su
žalki! ir Mozūrų ežerų linijos, tarp Bobro, 
Narevo upių ir žaliosios (Bielbviežos) gi
rios ligi Drohičino - Melniko gyveno Jot
vingiai. Jie buvo artimi giminaičiai prū
dams ir aukštaičiu dzūkams. Siaurai įsi
terpę tarp slavių (rusų ir lenkų), jie maž
daug tuo pačiu metu, kaip prūsai, tapo 
aavo kaimynų auka. Dažnais karo žygiais 
Vohuiaus kunigaikščiai ir lenkų valdovai 
išnaikino ne tik patį jotvingių kraštą, bet 
ir žmones. Apie 1264 metus jotvingių giim- 
Aė jau buvo pražuvusi lietuvių tautos isto
rijai, ir jų vietoj įsikūrė lenkai (nuo Pagi
rio, Polesie pusės) ir rusai (nuo Biclorie- 
fos pusės).

c) Iš rytų lietuviai siek te siekėsi su gre
timais rusais. Kijevo galybei suirus, prasi
dėjus vadinamam “dalybų periodui“ ir 
Polocko Kungaikštijai pakilus nepabaigia
miems vaidams tarp sričių kunigaikščių, 
gretimi lietuvių valdovai nekartą buvo pa
čių rusų įtraukti jų kovosna. Nekartą lie
tuvių valdovai susitarę, ir paskyrium, 
pasinaudojo rusų suirute ir patys įsivieš
patavo jų žemėse. XIII amžiaus pradžioj 
matome plačias gretimas Polocko, Turovo 
fr net Smolensko žemes patekus lietuvių 
kunigų (kunigaikščių) rankosna. Tose 
srityse lietuviai rusus apsaugojo nuo to
torių jungo, nekartą karštų mūšių kaina.

d) Iš šiaurės lietuviai, kaip ir šiandien, 
turėjo kaimynus latvius maždaug dabarti-

/ nėse jų gyvenamose vietose. Jau iš seno 
Dauguva buvo vokiečių pirklių kelias į 
rytus. Nekartą susidūrę su latviai ir ty
riais, tie pirkliai vyko vokiečių karžygių 
apsaugos lydimi. Apie 1200 metus popie
žius ir čionai, kaip Prūsams, paskelbė kry
žiaus karą prieš pagonus. Karžygiai tuo 
metu savo atsparai pastatė Rygą ir 1204 
metais sukūrė “Kristaus kariuomenės bro
lių” ordiną, “Kardininkais” pramintą. Or
dinas čia lygiai, kaip kryžeiviai Prūsuose, 
sistemingai krauju ir kardu krikštijo “pa
gonus - barbarus“. Apie 1235 metus jis ap
galėjo bemaž visas latvių žemes, žymią 
dali estų ir siaurą Kuršo sklypą. Didis 
smūgis mūšyje prie Saulių (netoli dabarti
nio Bausko) su žemgaliais ir žemaičiais, 
kur žuvo pats kardininkų mistras, pa
skubino abiejų vokiečių ordinų (kryžeivių 
ir kardininkų) sąjungos sudarymą. Savo 
žygiu^ kardininkai tęsė kuršių žemėje ir 
netrukus čionai Įsitvirtino. Jie stengėsi su
sisiekti per Memėlburgą (Klaipėdą) su 
kryžeiviu ordeno žemėmis ir tuo būdu at- •r C.
kirsti žemaičius nuo jūros.

Tokiu būdu matome lietuvių (aukštai
čių) branduolį XIII amžiaus pradžioj puo
lamą vokiečių iš vakarų ir šiaurės ir rusų 
su lenkais iš pietų. Tas pavojus priverčia 
atskirus lietuvių valdovus susijungti į vie
ną apsigynimo organizaciją. Energingas, 
už kitus stipresnis, kunigaikštis Mindaugas 
tam gynimosi organizavime tampa pirmu 
lietuvių žemių vienytojo ir drauge Lietuvos 
Valstybės įkūrėju. Tas uždavinys kuriam

laikui atitraukia Mindaugą nuo kovų su 
ordinais, kurių pavojų jis sugebėjo at
remti diplomatinėmis priemonėmis. Pa
siektasis valstybės sukūrimo uždavinys ta
po tvirtu palikimu jo papėdininkams.

Susikūrusi Lietuvos valstybė turėjo pa
kelti dar ilgus metus sunkių kovų su ordi
nais. Ieškodami atsparos rytuose, didieji 
Lietuvos kunigaikščiai apėmė plačias rusų 
žemės, kurios ir pačios, anarchijos apim
tos, ieškojo globos bei apsaugos. Tačiau 
nuolatinės kovos silnino jauną valstybę ir 
vertė ieškoti talkininkų prieš bendrą pavo
jų. Tokiu talkininku XIV amžiuje pasida
rė artimiausia kaimyninė Lenkija, kuri 
tuomet pati turėjo sunkių kovų su vokie
čiais. Stipresnės sąjungos užmezgimui da
vė progos didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Jogailos jungtuvės su Lenkijos karalaite 
Jadvyga. Tuo būdu įvyko vadinamoji pir
moji 1386 metų (1385) unija. Einant do
kumento tekstu, tai buvo greičiau Lietu
vos inkorporacija į Lenkiją. Su ja buvo 
surištas ir krikštas. Padaryta mažne vieno 
Jogailos, ta unija veikiai sukėlė kilų Lie
tuvos kunigaikščių, didikų ir bajorų pa
sipriešinimą. Kilo net atviras maištas, 
kurio vadovybę paėmė Vytautas, netrukus 
tapęs didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS I
AKIU. AUSŲ NOSIRf

IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-32Z9
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL rytoj
ęao 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta I

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA > 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal gusi tari mą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Cantor 
860 Sununit St.

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71at STREET 
Ofisai; HEmlock 4-584$ 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

DR. A. JENKiNS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArdėn 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: P R 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

"contact lenses*'
7*1. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

V*L: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

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

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

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

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

uždaryta.
Raz. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., antrad.. trečiad 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie 
alsia 2-4 vai. po pietų ir kitu laike 

pagal susitarimą.

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

1454 WEST 71st STREET 
OfHo telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. teks'** Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
jei neatsiliepi A, tai telef. GI &-4M95

p. Šileikis, o. p.
! ORTHOPEDAS^ROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ko|om

1 (Arch Support*) ir t. t

ŪSO Weat 63rd S», Chicago, III. 6^*29 
Tahrfa PRoapoct 6-5084

A. Ginfnerio šermenys.
Foto V. Noreikos

AXGIRDAS BUDRECKASNETEKOME ANTANO GINTNERIO
Skaudi žinia prislėgė ; Chica- 

goję gyvenančius lietuvius, š. 
m. sausio 13 d. ryta mirė Anta
nas Gintneris. Jo palaikai buvo 
pašarvoti Marquette — Petkaus 
koplyčioje, Chicagoje. Su velio
niu atsisveikinimą suruošė Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopa. Ve
lionis buvo šaulys ir priklausė 
tai kuopai. Atsisveikinimas Įvy
ko sausio 16" d., 7 v. v. Koplyčia 
buvo perpildyta šermenų daly
viais.

Antanas Gintneris priklausė 
daugeliui lietuviškų organizaci-

GRADINSKAS
I NET150DOL. |
į PIGIAU 

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU 

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

------ ----- ------ ----------------------- J

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

2EMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymis 

iš jvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRonfier 6-1882

ISOP.HIE 8 ARCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, i 
1490 kil. A..M. |

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

I
Tel.:’ HEmlock 4-2413.

7td9 So. MAPLEWOOD AVE. !
CHICAGO. ILL S0629

< ---—■ -• ... . ....... 3 

GEROS DOVANOS
tios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
D r. A. X Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_ ...______ 53.00
Minkštais viršeliais tik ...________________________ $2.00

į Or. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
I Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar

tik____________________________________ $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus eekj arba 

money orderj.

N A U J I E N O S,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL

» ... - ........  - .... ..... ..........  ■ ......................... —---------- i

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B, Končiaus knyga 

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

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui (>en»u 
da dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki 
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu

1739 So. HaLsted Street, Chiean*. Illinvu AUboe

Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkai, marti.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Gerald F. Daimid. 
Tel YA 7474L

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-191J

Į LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
1(1821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, ūlinoit

5 — MAUJHWO*, CHKA&6 MX. Z MoNBAT, JAJfUAlY 24, W!

jų, todėl atsisveikinime kalbėjo 
nemažas skaičius organizacijų 
atstovų: Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos vardu kalbėjo Alg. Bud- 
reckas, žurnalistų Chicagos sky
riaus — M. Pėteraitienė, Pašti
ninkų — J. Miceika, Balfo — A. 
Dzirvonas, L. Bendruomenės — 
J. Jasaitis, Suvalkiečių — p. Va
silevas, Namų Savininkų — B. 
Brazdžionis, Policijos Krivūlės— 
A. Reivytis, Draugų ir Kaimynų
— J. Tamulis, Mokytojų S-gos
— A. Gulbinskas, šakiečių Klu
bo — A. Didžbalis, žurnalistų 
S-gos — A. Pužauskas ir L. Pre
kybos Rūmu — J. Bacevičius.

Atsisveikinimą atidarė ir jam 
vadovavo V. Išganaitis.

Alg. Budreckas atsisveikino 
su velioniu šiais žodžiais: Bran
gūs šauliai ir mieli šių liūdnų 
iškilmių dalyviai. 1972 m. sau
sio 13 d., žiemos anksti rytą, 
darbovietėje, Chicagos Cook 
County ligoninėje mirė Antanas 
Gintneris. Mirtis jo buvo stai
gi. Chicagos lietuviams ši žinia 
buvo nelaukta ir skaudi. Jis mi
rė sulaukęs 70 metų amžiaus.

Velionis nuo darbo savo poil
sio laiką skyrė lietuviškiems rei
kalams. Nebuvo nei vienos dides
nės lietuviškos organizacijos, ku
rioje jis nedalyvautų ar apie ją 
nebūtų rašęs. Tai buvo asme
nybė, kuri nesigailėjo darbo, 
triūso ir laiko, kad išeivijoje lie
tuvybė išsilaikytų. Velionis pla
čiai bendradarbiavo lietuviškoj 
spaudoj. Jis rašė ne tik kores
pondencijas, bet ir straipsnius, 
aprašymus, o taip pat redaga
vo ir rašė knygas. Jis buvo pasi
ryžęs ir planavo dar rašyti. De
ja, mirtis jam tuos planus su
trukdė.

Atkuriant šaulių S-gą Trem
tyje jį matome pirmose šaulių 
eilėse, šaulių S-gos suvažiavi
muose velionis buvo išrenkamas 
į aukščiausią vadovybę. Jis į 
centro valdybą buvo išrinktas 
net per 4 kadencijas. šaulių 
S-ga įvertindama velionio atlik
tus darbus organizacijai, buvo 
apdovanojusi šaulių garbės žy- 
meniais.

Antanai! Tu įprasminai gy
venimą savo atliktais darbais. 
Tavo palikti gyvenimo pėdsa
kai bus geriausias paminklas, ku
ris apie Patį bylos.

Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pos vadovybės ir narių vardu 
man tenka skaudi ir liūdna pa
reiga atsisveikinti su Tavim. 
Šaulių S-ga neteko pasidarbavu
sio šaulio. “Naujienų” dienraš
tis prarado nuolatinio bendra
darbio.

Ilsėkis, šauly' Antanai, ramy
bėje toli nuo savo gimtųjų na
mų ir laukų, guriuos taip my
lėjai ir jų visad ilgėjais.

Reiškiu gilią užuojautą skaus
mo prislėgtiems artimiesiems ir 
draugams.

Atsisveikinimas buvo užbaig
tas Lietuvos himnu.

Sausio 17 et: 9 v. ryto palai
kai iš koplyčios buvo pervežti į 
Šv. P. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų ilgos automobilių vilksti
nės buvo palydėti ir palaidoti 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Prie duobės pasimelsta ir bu
vo atliktos šauliškos ceremoni
jos. Š. S. garb, narys V. Išga
naitis- nuo velionio karsto • nu
imtą Lietuvos Trispalvę Įteikė 
mirusiojo giminėms.

JUGOSLAVIJA
Kur ruskis' pasisuka, 
ten priespauda seka

Korespondentai iš Zagrebo, 
Jugoslavijoje, rašo, kad ten di
plomatų tarpe kalbama, jog pra
sidėjusi reakcija yra rezultatas 
Sovietų Sąjungos boso Leonido 
Brežnevo vizito ir jo slaptų pa
sitarimų su Tito praeitą rugsėjo 
mėnesį Belgrade.

Tas pats Tito, kuris dar 1948 
metais nutraukęs santykius su 
Stalino rusiškuoju “komuniz
mu”, pareiškė eisiąs “nepriklau
somu keliu į socializmą” ir iki 
šiol įmanomai tos nepriklauso
mybės laikėsi, staiga sugrįžo 
prie tikrai komunistinių meto
dų — kratų, areštų, tardymų, 
kaltinimų “kontrrevoliucija” ir 

Čekoslo- 
invazijos 

Jugosla-

panašiai, visiškai kaip 
vakijoje po sovietų 
1968 tnetu vasarą.

Iki šiol 20 milijonų
vijos gyventojų džiaugėsi nepa
lyginamai didesne laisve negu 
bet kurioje komunistų apsėsto

ANTANAS ARAMOŠKA
Gyv. Oak Lawn, III., anksčiau gyv. Chicago, Ill.

Gyv. 1972 m. sausio mėn. 22 d., 11:30 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Kalniškių apskr., Sidlavos parapijoj.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Herriet Paulas, jos vyras Charles, 3 anūkai: 

Charles Jr., ir jo žmona Judy; James, jo žmona Patricia ir Richard. 
Marti Emilia Aramoška ir kiti giminės, draugai i? pažįstamų

Sūnus Robert jau miręs anksčiau.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 2 vai. popiet Eudeikio koply

čioje, 4605 So. Hermitage Avenue.
Antradieni, sausio 25 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios i Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano Aramoškos giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
šįrdiiaį'kvječiand dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa-

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel.: YAras 7-1136-1139

je Rytų ir Pietryčių Europoje. 
Į Jugoslaviją gali be vigų įva
žiuoti turistai iš kitų šalių ir pa
tys jugoslavai gali laisvai važi
nėti į Vakarų Europą, Jugosla
vijos knygynuose ir kioskuose 
pilna knygų ir Žurnalų iš Vaka
rų, kino filmai veik vięn ame
rikoniški. Tito valdžia privile
gijomis patraukė kapitalistus in
vestuoti jo pramonėje. Bet stai
ga pradėjo pūsti atšiaurūs vėjai 
ir senieji ortodoksai komunis
tai, kurie tebesėdi šilčiausiose 
valdžios vietose, pradeda galvas 
kelti.

i

A I hi! via VftlCHP.

Diplomatiniai stebėtojai aiš
kina, kad praeitą rudenį tarp 
Tito ir jo neprašyto svečio Brež
nevo bus įvykę kokio nors slap
to susitarimo, kuriuo Tito bus 
pažadėjęs prilaikyti pa vadžias, 
kad jo vežimas nepriklausomu 
keliu į socializmą ne perdaug 
toli nuriedėtų. į laisvę.

“PARTIJOS GYVENLMAS”
Sovietų žurnalas “Partijos gy

venimas” aprašo vieną Maskvo
je penkias dienas trukusią “po- 
poika” (išgertuves).

Žemės ūkio ministeris P. A. 
Orieškinas buvo sušaukęs kol
chozų ir sovehozų direktorius 
penkių dienų seminarui, bet vi
sos penkios dienos praėjo gir
tuokliavimui. Žurnalas išdavė 
dar, kad Orieškinas “ir kiti” su
naudoję nelegaliai sudarytus 
fondus savo ekskursijai į Juo
dosios jūros kurortus.

Ministeris Orieškinas pašalin
tas iš savo pareigų ir iš parti
jos.

DAKTARAI PO 20 METŲ

žurnalas Medical Opinion bu
vo išsiuntinėjęs medicinos dak
tarams 3,000 anketos lakštų su 
klausimais, kaip jie žiūri i savo 
praktiką ateityje. Iš 967 gautų 
atsakymų didesnė dalis pareiš
kė nuomonę, kad jų įsitikinimu 
individuali privati praktika da
rosi nebepatraukli ir kad 20 metų 
bėgyje daugumas gydytojų pe
reis į privačiai — visuomeninę 
kombinaciją, žymi dalis gydyto
jų nori, kad jų vaikai sektų jų 
pavyzdžiu ir mokytųsi į gydyto
jus, bet daugelis jų nori, kad 
vaikai specializuotųsi kitose ša
kose negu tėvų.

• Vienas anglas pasigyrė sa
vo amerikietei žmonai, kad Lon
done begyvendamas numetęs 
dvidešimt svarų.

— O kiek tai išeitų Ameri
kos doleriais? paklausė ji.

Susirinkimų ir. parengimų
PRANEŠIMAI;

"Lietuva
m. sausio mėn.

Lietuvių Filatelistu Draugijos 
narių susirinkimas įvyk* s. 

25 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centre. Bus svarstomi svar
būs draugijos reikalai. Kviečiami na
riai ir svečiai gausiai dalyvauti.

Valdyba

— Chicagos Lietuviu Auditorijos 
bendrovės šėrininkų metinis susirin
kimas įvyks antradienį, sausio 25 d.. 
Auditorijos svetainėj. 3133 So. Hals- 
ted St., 7:00 vai. vak. Taigi, kurie tu
rite Chicagos Lith. Community Cen
ter, Inc. serus, kviečiami i šį susirin
kimą. Bus metinis Auditorijos sto
vio pranešimas. Be to, bus renkami 3 
direktoriai. ’A. Kaulakis, rast.

i PLEASE? GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Unksmnmn arba liūdesio valanda*’ 
gražiausios gėlės ir vainikai antK»- 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMlNT/tJ
5525 So. Hartom Avs. — 586-1220

I G U Ž A U S K Ų '
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 Ir PR 84W34U ——PILKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■J — ' ■ ---------- -

laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-3600 REpubUe 7-8601

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT),

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

i STEPONAS C.' LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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



ALT Informacija
Peticijų reikalu

Amerikos Lietuvių Taryba 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kmie uoliai ir pasišventę pri
sideda prie talkos, platindami 
peticijos lapus ir rinkdami pa
rašus, skirtus Įteikti prez. 
Nixonui, ir piašo tęsti ši svar
bų darbų. Parašų rinkimas 
vyksta labai sėkmingai.

Kadangi pre z. Nixono kelio
nė pirma numatoma i Kiniją, o 
vėliau i Sovietų Sąjungą, tai | 
peticijai parašų rinkimas pra
tęsiamas iki š. m. kovo 1 d.

Iki to laiko prašoma ištisai 
arba dalinai užpildytus petici- 

jjos lapus sugrąžinti i ALT’os 
būstinę, 2606 West 6.3rd St..

• Chicago, Illinois 60629.

Peticijoje išreikšti mūsų pa
grindiniai reikalavimai: pro
testas dėl neteisėtos ir privers
tinos Lietuvos okupacijos, re
ligijos persekiojimo Lietuvoje, 
pagrindinių žmogaus teisių pa
žeidimo ir dėl neteisėto ir bru

S. m. kovo mėn. 4 ir 5 d. "Pirmyn'’ choro statomos operetės "Linksmoji Našlė" solis
tai repeticijos metu. Iš kairės j dešinę: Viktoras Mieliulis, Eleonora Zapolienė ir Juo

zas Laurušonis.

HELP WANTED — ŽEMALE 
Darbininkiy Reikia

KARMAI D S 
DAYS OR EVENINGS. 
Ask for Mr. J. Boulo.

HI HAT LOUNGE 
2216 So". CICERO 

652^5115

jGalvydienė, L. Griauzdienė, L. 
i.lucailienė, A. ir L. Lauraičiai, 
'B. Lenkevičienė, R. Mėmėnie- 
Inč, V. Markauskienė, V. šuina- 
Inienė ,J. Pupelienė, G. ir G. 
■Vaianlinai ir Ant. Zailskas.
| Aukos buvo priimamos ir 
šv. Antano Taupymo ir Skoli
nimo bendrovėje

Didesnėm sumom aukojo: 
Juozas F. Gribauskas §100.00.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, FrezidenUa

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

talaus Simo Kudirkos nuteisi
mo'.

Pasirašykime visi peticiją! 
Tenelieka nė vienas lietuvis, 
neatlikęs savo pareigos!

Amerikos Lietuvių Taryba

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
r

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

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi________ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. .    $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. Įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — S2.00; H dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — .....................................  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p..... $5.50 ' 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ...........  $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., ........ ........ ......... .................... ........—x.--------- $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — .......-............. $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik ________ ._________________ $10.00

NAUJIENOS,
17.39 So. Halsted SU Chicago 8, UI. — Telef. HA 1-6100 

-----  - ----7

Nepaliečių registracija
Kaip kiekvienų metų pra

džioje, primenama, kad sau
sio mėnuo yra laikas nepilie- 
čiams registruoti savo adresus.

Distrikto direktorius Aiva 
Pilliod praneša, jog federali- 
niai Įstatymai reikalauja, kad 
asmenys, kurie nėra Jungti
nių Valstybių piliečiai, priva
lo kasmet registruotis.

Registruotis salima bet ku- 
rioje pašto Įstaigoje arba pa
čiame- imigracijos ir natūrali
zacijos ofise.

Registracija yra paprasta: 
reikia užpildyti kortelę, nuro
dant savo vardą, pavardę, tau 
tybę, pilietybę, gimimo kraštą 
Įvažiavimo datą ir punktą, per 
kurį Į JAV Įvažiavęs, Įrašyti 
dabartini adresą, datą ir pasi
rašyti.

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais S10.00. minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavus lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S.

PASKELBĖ TOTALINĮ 
KARA VARNĖNAMS

Radford miesto Virginijoje 
taryba nubalsavo išnaikinti apie 
150,000 varnėnų, kurie yra šią 
žiemą pasidarę tikra rykštė ne 
tik to miesto gyventojams, bet 
ir apylinkių ūkininkams.

Nutarta tuos paukštukus ap- 
švirkšti tokiais cheminiais skie
diniais, kad jie nebegalėtų išpu
renti savo plunksnų šilumai pa
laikyti ir dėlto turės išgaišti per
šalę šaltomis žiemos naktimis.

Miesto taryba nutarė griebtis 
tokių “genocido” priemonių, kuo
met farmeriai ėmė skųstis, kad 
tie paukščiai baigia sudoroti vi
sus jų grūdus, o miesto gyvento
jai skundžiasi, kad nuo tų paukš
tukų taršos visas miestą “smir
da kaip garuojantis tvartas”.

bo metinis susirinkimas Almira 
Simons svetaine je. Atsilankė ne
mažai narių, nebuvo klubo pir
mininko Prano Prūsio, nes jis yra 
išvažiavęs Į Mayo Brothers ligo
ninę Rochester, Minn., sveikatos 
patikrinti.

Susirinkimui pirmininkavo klu
bo vicepirm. K. čepukas. Klubo 
sekretorius V. Mankus painfor
mavo, kad yra atsiųsta petici
jų blankai parašams rinkti pro
testuojant prieš komunistų oku
paciją ir dėl Simo Kudirkos Įka
linimo. Parašai yra plačiai ren
kami visoje Amerikoje, todėl ir 
klubo nariai pasirašė. Buvo pri
siminta, kad, yra rengiamas Va
sario 16-tos minėjimas vasario 
20 d. Auditorium Teatre. Klu
bas nutarė Altai paskirti auką 
10 dol.

Iždininkas J. Draugelis pra
nešė, kad finansų revizijos ko
misija peržiūrėjo klubo finansi
ni stovi ir rado viską tvarkoje. 
Pasirodė, kad Liet. Humboldt 
Parko klubas ižde turi per §700, 
nežiūrint to, kad 1971 metais, 
klubas nemažai aukų skyrė nau
dingiems dalykams. Finansų 
sekretorius P. Kavaliauskas pra
nešė, kad klubas turi apie 50 na
rių, kurie yra gerame stovyje. 
Tenka priminti,’’kad i klubą Įs
tojo ir naujų narių.

Po susirinkimo buvo užkan
džių, kuriuos parūpino klubo na
rės, ypač ponai Mankai daug pri
sideda prie vaišių ir kitos po
nios tai sūrio, tai pyragaičių ar 
ko kito atsiveža. Ir šiame susi
rinkime dalyvavo nemažai mo
terų, Northsaidės veikėjų, ku
rios nepasiduoda vyrams. Se
niau klubas Puvo tik vyrų klu
bas. Kor.

Daktarai F. Kaunas, P. Ki
sielius, V. Melnykas, B. Ročkus 
ir P. Kersnauskienė po §50.00

A. ir (). Kinderiai §30, Cice
ro Namų Savininkų Polit. Klu
bas ir Cicero Medžiotojų ir 
Meškeriotojų Klubas, dr. Pec- 
kus, dr. V. Račkauskas, dr. B. ir 
V. Valadka ir dr. D. Žukaus
kas po §25.00.

Dr. P. Budininkas, K. Dau
nys, kun. V. Memenąs, H. Pad- 
leckas, K. Račiūnas, M. Rim
kuvienė ir Pr. Zailskas po §20.

Bolius Kasparas §22.00.
J. Jasmantas, K. Pabedins

kas, E. ir B. Paliulioniai, A. V. 
Skriduliai, J. V. Vasaičiai ir P. 
Taniaševičius po §15.00.

E. ir M. Ivanauskai §11.00.
Valdyba

GERAS GYVENIMAS
BGA (Geresnės Valdžios 

Sąjungos) direktorius Brun
ner pareikalavo, kad Cook ap 
skrities komisionieriai pakvies 
tų pašalinius profesionalus eks 
pertus, kurie bešališkai ištirtų< 
to apskrities biudžetą, nes kaip 
Chicago Tribune savo 11 straip 
snių serijoje parodė, apskri
ties administracija perdėtomis 
algomis ir blogu šeimininkavi
mu yra padariusi mažiausiai 
11.2 milijonų dolerių išeikvoji
mą, kuriuos paskui padengia 
keldami piliečiams mokesčius. 
Apskrities pirmininkas Dunne 
pasakė, kad yra galvojama pa 
si mok vii geresnės administra- 
cijos iš Oakland apskrities vai 
dybos, Michigane, kur esanti 
Įgyvendinta pavyzdinga tvar
ka.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NORIMl

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairią prsklų.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

Humboldt Parkas
Humboldt Park Lietuvių 

Klubo posėdis

Praėjusi trečiadieni Įvyko 
Humboldt Parko Lietuviu Klu- V

CICERO
Balfo Vajaus metu Cicero ir 

apylinkėse aukas rinko šie ne- 
pailstantieji linkėjai:

J. Arštikys. C. Bačinskienė. J. 
Dekeris, K. Deveikis, A. ir S. 
Didžiuliai, M. Gegevičienė O.

TRUMPAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Federaliniy ir valstijos pajamy 
* mokesčių apskaičiavimas 
<1 N C O M E TA X 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

TeL 436-7878*— .

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

M. A . š I M 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 

kitoki blankai.
v_ y

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublic 7-1941

Ilgametis direktorius William J. 
Kareiva išrinktas garbės direk
torium.

MOVING — Apdraustas perkraustymas j 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metę patyrimas.

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

* ____ _ r

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga.

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

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

Kaina $1.50

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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< Nepagalvokime, kad filmu žvaigždė Elizabeth Taylor jau tiek nusi
gyveno, kad jai pačiai reikia nešioti sunkias šiukšlių statines. Ji 
čia vaidina naujame filme "X Y & Zee". Kartu su ja filme yra Mi

chael Caine.

— Skulptorius Petras Aleksa, 
paprašytas Chicagos Lietuvių 
Tarybos, mielai sutiko padaryti 
didelę 5x6 pėdų reljefini Vytį, 
kuri visi pamatysime, atsilan
kę į Nepriklausomybės minėji
mą vasario 20 d. 2 vai. p. p. Au
ditorium Theatre, 70 East Con
gress.

— Vytautas Volertas, LB Cen
tro Valdybos pirmininkas, š. m. 
sausio mėn. 4 ir 5 dienomis, su
sitiko ir tarėsi su Los Angeles, 
Santa Monica ir Omahos LB 
apylinkių valdybomis.

— IV-tosios Tautiniu šokiu 
šventės Komitetas, susidedantis 
iš aštuonių darbuotojų. LB Cen
tro Valdybos buvo patvirtintas 
š. m. sausio 12 dieną. Komiteto 
sąstatas yra toks: dr. Leonas 
Kriaučeliūnas — pirmininkas; 
Genovaitė Breichmanienė — 
meninės dalies vadovė ir Kana
dos atstovė; Algis Modestas — 
vicepirmininkas; Birutė Vinda- 
šienė — sekretorė; Ignas Pet
rauskas — iždininkas; Ritonė 
Rudaiticnė — informacijos va
dovė; Audronė Pavilčiūtė — 
protokolų sekretorė; ir Vytautas 
Badžius — leidinio redaktorius
ir muzikinės dalies koordinato
rius. S. Jurskytė

Juozas Bacevičius, Bruno 
Gramont. Charles Macke, Jonas 
Petrulis ir Petras Vilkelis išrink-

f — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, JANUARY 24, 1972 .

LAIMINGI NAMAI
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, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
demus 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 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

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

APYNAUJIS 2-ju butu gražus mūr.. 
po 3 mieg.. alumin. langai, karstu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

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

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum. 
langai.~šiluma gazū, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36500. ___

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

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus 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

— Boleslovas Rasimas ir Ge
orge Teitlus iš Marquette Parko 
apylinkės gavo Amerikos pilie
tybę.

— John Jaugilas iš Jay-Cee 
Builders išrinktas Garfield Rid
ge Prekybos Rūmų valdybon 
seržantu. '

— Maria Malinauskaitė ir 
Charlene A. Mockutė iš Chica
gos pietvakarių apylinkės, Sou
thern Illinois universiteto stu
dentės, yra Dekano garbės stu
dentu sąrašuose su visais “A” 
pažymiais.

— Edward Kuzas iš Brighton 
Parko apylinkės baigė 5 savai
čių skautų vadovų kursus, ku
riuos suruošė Mohawk distrik- 
tas.

— Joseph Klukinskas, Stam
ford, Conn., gimęs Amerikoje 
prieš 83 metus, kasdien skaito 
Naujienas ir rūpinasi pavergtos 
Lietuvos bei lietuvių reikalais.’. 
Savo tėvų gimtąjį kraštą jis bu
vo aplankęs 3 kartus. Turime , 
dirbti ir aukoti, kad Lietuva bū
tu laisva, — jis sako savo laiš
ke.

— Lietuviu žurnalistų S-gos 
Centro valdvba užsakė mišias V
už žurn. Antano Gintnerio sielą ( 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje sausio
30 d. 12 vai.

— San Francisco, Calif., apy
linkės lietuviai minės Nepriklau
somybės šventę vasario 20 d. 1 
vai. popiet San Mateo kolegijo-

ti Lietuvių Prekybos Rūmų di- je, San Mateo, Calif. Minėjimą 
rektoriais 3 metų laikotarpiui, ruošia LB apylinkė.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N«mų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsių 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

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654 _

At4-' Hre CasuafTv Comoanv

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuna-ups Ir t. t.
- 4824 So. CALIFORNIA AVE. 
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEL. — 7765888
Anicetai Garbačiauskas, tas




