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PRIES KARA EGIPTAS PRADĖJO
KINIJOS DIPLOMATAI NEW YORKE 
GRASINO KINU KALBOS VERTĖJAMS

EKONOMINĖ MOBILIZACIJA DUOS
EGIPTUI LĖŠŲ KARO REIKALAMS

KAIRAS. — Naujasis Egipto premjeras paskelbė taupymo 
ir ekonominės mobilizacijos planus. Visoms liuksusinėms pre
kėms uždėti 50% muitai. Žemių savininkai turės mokėti valdžiai 
didesnius mokesčius. Vyriausybė panaikins nereikalingas išlai
das, baus laiko gaišintojus, atleis nebūtinai reikalingus tarnauto
jus. Ateityje Egiptas nebeimportuos radijo ir televizijos priim
tuvų, nepirks užsienyje cigarų ir cigarečių, skalbimo mašinų ir 
šaldytuvų, kilimų ir -brangių tekstilės medžiagų.

NEW YORKAS. — Kinijos delegacija New Yorke nepatenkin
ta kinų kalbos vertėjais Jungtinėse Tautose. Tą savo nepasiten
kinimą kinai išreiškė pasikviesdami 17 vertėjų į savo viešbutį ir 
ten juos išbardami. Dėl šio incidento Ohio atstovas kongrese John 
Ashbrook jau kreipėsi į prezidentą Nixona, ragindamas jį skųstis 
pas JT sekretorių Waldheima, kad jis uždraustų atskiroms, dele
gacijoms grasinti JT tarnautojams. Tokie grasinimai prasidėję 
sausio 8 d. Kinų diplomatai pasakę, kad kinai vertėjai neteksią 
darbo, jei jie nenaudosią Kinijoje įprastų rašybos ir sintaksės 
taisyklių.

Šis klausimas iškilo todėl, kad 
JT sekretoriate dirba daugiausia 
laisvojo pasaulio kinai vertėjai, 
iš viso jų yra 77. Pasirodo, kad 
Taivano ir Kinijos terminai daž
nai skiriasi. Taivano vartose
noje užtenka trijų-raidžių Ame
rikos prezidento Nixono pavar
dei parašyti. Pavardė išeina 
“Ni-ko-sen”. Tuo tarpu Kini
jos priimtas rašymo būdas tą 
pačią pavardę rašo keturiomis 
raidėmis ir jį skamba “Ni-ko- 
sung”.

Senesnieji JT sekretoriato tar
nautojai atsimena, kada sovietai 
kritiškai žiūrėdavo į rusų vertė
jų, daugiausia nusamdytų iš pa
bėgėlių rusų tarpo, darbą. Vė
liau Maskvoje buvo atidaryta, 
speciali kalbos mokykla, kuri pa
ruošia Jungtinėms Tautoms ver
tėjus. Jungtinės Tautos tai mo
kyklai moka 10.0,000 dol. per 
metus. .Galimas daiktas ir Kini-" 
j a. pareikalaus, kad JT samdytų 
vertėjus iš Pekine paruostų žmo
nių. Kinijai atėjus į JT, reikės 
daugiau vertėjų, nes buvusioji 
Tautinės Kinijos delegacija daž- 

•nai pati naudodavo anglų kalbą, 
o komunistai vartoja tik kinų. 
Jau dabar sekretoriatui reikia 
apie 45 naujų kinų kalbos ver
tėjų.

Prašo išvaryti 
juodus hebrajus

DIMONA. — šiame Izraelio 
mieste įsikūrė didelė Amerikos 
negrų, pasivadinusių juodaisiais 
hebrajais, dalis. Izraelio valdžiai 
jų buvimas Izraelyje jau gero
kai nusibodo. Dar blogesnės nuo
monės apie tuos Amerikos ne
grus yra Dimonos miesto bur
mistras Israel Navon. Jis- pa
reiškė Jay Bushinskiui, “Chica
go Daily News”, korespondentui, 
kad Amerikos negrai jau Čikago
je buvo pasižymėję nusikaltė
liai, jie ir Liberijoje negalėjo 
gyventi, pagaliau jie nutarė at
vykti į Izraelį, čia jie irgi pa
sižymėjo vagystėmis, čekių pa
dirbinėjimais, įsilaužimais. Jie 
piktam panaudoję Izraelio vai
šingumą.

Dimonos miesto burmistras 
spaudžia Izraelio vyriausybę iš
tremti visus “originalios hebra
jų izraelitų tautos” narius.

Naujas biudžetas
WASHINGTONAS. — Va

kar prezidentas Nixonas pasiun
tė kongresui naują biudžetą, ku
ris vėl, jau ketvirtą kartą šios 
vyriausybės kadencijoje, numa
to daugiau išleisti, negu gauti 
pajamų. Koks bus deficitas, nė
ra visai aišku, nes biudžetas pla
nuotas “pilno įdarbinimo” sąly
gose, kada bedarbių būna apie 
4%. Jei bedarbių bus daugiau, 
valstybės surenkami mokesčiai 
bus mažesni ir deficitas — di
desnis. Spėjama, kad deficitas 
gali siekti apie 20 bilijonų dol.

IŠ VISO PASAULIO

CIURICHAS. — Interpol vi
soje Europoje ieško moters, ku
ri pasivadinusi “Helga Hughes” 
atnešė McGraw Hill knygų lei
dyklos čekius į Šveicarijos Kre
dito banką ir išsiėmė 650,000 dol. 
pinigų. Tie%pinigai knygos lei
dėjų buvo įdėti į banką už mili
jonieriaus Howard Hughes auto
biografiją, kurios jis tvirtina 
nerašęs ir niekam nepardavęs. 
Leidykla sustabdė knygos leidi- • 
mą, kol paaiškės, kam ji sumo
kėjo už medžiagą, kurios Hu
ghes tvirtina niekam nedavęs.

FOREST LAKE. -— Minneso
ta j e sekmadienį įvyko sniego au
tomobilių lenktynės, kurias ste
bėjo tūkstančiai žmonių, Vie
nas lenktynių dalyvis negalėjo 
sustabdyti mašinos ir ši, šoferį 
numetusi, Įlėkė visu greičiu į' 
žmonių minia. Vienas 6 metu 
berniukas užmuštas, keturi as
menys sužeisti.

BONA. — Socialdemokratų 
žurnalas “Vorwaerts” kaltina 
vyriausybę, kad ši davė labai 
svarbų kariuomenės, biznio ir 
valdininkų kursų vedėjo darbą 
prof. Reihard’ Hoehn, kuris bu
vęs svarbus nacių švietėjas ir 
jaunimo auklėtojas Hitlerio lai
kais.

NEW DELHI. — Indijoje lan
kosi Pasaulinio Banko preziden
tas' Robert McNamara. Jis tar
sis su Indijos vyriausybe dėl jos 
paramos pageidavimų.

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
ateinančią savaitę turi įvykti 
tarptautinis komunistų ir jų 
simpatikų kongresas, kuriame 
apie 60 valstybių atstovai žada 
pasmerkti Ameriką dėl karo In
dokinijoje. Amerikos ambasa
da dėl šio “Pasaulinės Asamblė
jos” suvažiavimo protestuoja 
Prancūzijos vyriausybei, nes ši 
laiko save neutralia ir Paryžiuje 
vyksta taikos derybos. Manoma, 
kad to kongreso metu šiaurės 
Vietnamas pradės ir didesnius 
karo veiksmus Pietų Vietname.

BRIUSELIS. — Belgija nuta
rė teisti moterį, kuri rašalu ap
taškė Britanijos premjerą, at
vykusį pasirašyti Europos Ben
drosios Rinkos susitarimo. Pats 
premjeras bylos prieš vokiečių 
pilietę Marie-Luoise Kwiatkows
ki, 31 m., nekelia.

HONG KONGAS. — Iš Kini
jos atvykę žmonės pasakoja, kad 
buvęs Kambodijos valstybės gal
va princas Sihanoukas labai nori 
išvykti iš Pekino į Paryžių, ta
čiau kinai jo neišleidžia. Princui 
ir jo žmonai labai nusibodęs ne
įprastas šaltas Pekino oras ir jie 
esą nepatenkinti gaunamu mais
tu bei butu. Kai Sihanoukas pa
siskundžia savo globėjams, jam 
pagrasinama, kad Kinija nu
trauks paramą jo pretenzijoms 
į Kambodijos sostą. Sihanoukas 
esąs tikras belaisvis.

Erdvės naujo laivo modelis sujungia dvi raketas su viršuj prikabintu lėktuvo tipo erdvėlaiviu, 
kurie bus kelionėms naudojami daug kariu.

Prezidentas Bhutto 
vaišina svečius

KARACHI. — Pakistano pre
zidentas Bhutto surengė išvyką 
47-niems užsienio diplomatams 
ir jų žmonoms. Specialus trau
kinys visus nuvežė į prezidento 
rezidenciją, Larknoj, 300 mylių 
į šiaurę nuo Karachi. Svečiai 
galėjo medžioti antis ar apžiūrė
ti netoli esančius Mohenjo-Da- 
ro budistų šventyklos griuvėsius. 
Valdžios kritikai ./pyksta, ‘kad 
prezidentas tokiais priėmimais 
eikvoja karą jprajaimėjusio Pa- 
kistano pinigus;— Visa išvyka 
kainavusi 20,000 dol.

Prezidentas Bhutto paskelbė 
svečiams, kurių tarpe buvo ir už
sienio korespondentai, kad kovo 
15 d. Pakistane įvyks savivaldy
bių rinkimai, o kovo 23 d. bus 
sušaukta prieš metus išrinkta 
asamblėja. Jis tačiau pridėjo, 
kad kol kas jis nepanaikins ka
ro stovio įstatymų ir valdys to
liau dekretais. Pilnos demokra
tijos jis negalįs leisti, kol bus 
pravestos visos reikalingos re
formos.

Vakar Bhutto išvyko į Tur
kiją, numato aplankyti Maroką, 
Libiją ir Egiptą. Sausio 31 d. 
jis važiuos į Pekiną.

Graikų valdžia 
parduoda salas

ATĖNAI. — Graikijos vyriau
sybė žada parduoti privatiems 
asmenims daug,vyriausybės val
domų žemės plotų, nes jai neap
simoka jų prižiūrėti ir saugoti. 
Vyriausybė nori atsikratyti ir 
šimtų salų-salelių, kuriose da
bar niekas negyvena ir jos stovi 
nenaudojamos.

šiuo metu Graikijoje privatūs 
savininkai parduoda 43 salas, ku
rių kainos siekia nuo 100,000 
dol. iki 3.6 milijonų dol. Gar
siausios privačiai valdomos grai
kų salos yra Skorpios, milijonie
riaus Aristotle Onasis, ir Spet- 
sopoula '— milijonieriaus Stav
ros Niarchos.

Iš viso Graikijos vyriausybė 
turi apie 26,000 įvairių sklypų, 
kurių vertė siekia 333 mil. dol. 
Vyriausybė nori visus parduoti 
ir gautus pinigus naudoti mo
kyklų statybai, šiuo metu nekil
nojama nuosavybė valdžiai ne
duoda naudos, pardavus bus ga
lima už ją imti mokesčius.

NEW DELHI__ Indijoje vie
nose vestuvėse svečiai prisigė
rė blogai pagaminto samagono, 
apie 100 jau mirė, daug sunkiai 
susirgo. *

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Prisiųsdamas naują biudže
tą kongresui, prezidentas Nixo
nas įspėjo jo narius nedidinti siū 
lomų sumų, kaip Įprasta daryti 
rinkimų metais. Demokratai 
kongrese jau kritikuoja kai ku
riuos biudžeto punktus. Vieniem 
per didelės sumos gynybai, kiti 
nepatenkinti sveikatos ir šviei- 
mo išlaidų sumažinimu.

Izraelio karo lėktuvai pa
kartotinai daužė Sirijoj esančias 
palestiniečių stovyklas, iš kurių 
arabai partizanai puldinėja Iz
raelio vietoves. ?

+ Kairo gatvėse studentai de
monstravo šaukdami: “Mes ne
norime karo kabineto, bet reika
laujame karo”.

> Izraelis paskelbė, kad per 
ateinančius 4 metus bus pasta
tyta 30 naujų žydų gyvenviečių. 
Iš jų 14 bus statomos užimtose 
arabų žemėse.

Lenkija puola Kiniją, kad 
jos vadai veda liaudį nuo mark
sizmo ir komunizmo Į buržua
ziją.

♦ Naujas visuomenės apklau- 
sintėjimas, kaip praneša Gallup, 
rodo, kad sen. Edmund Muskie 
demokratų tarpe jau laikomas 
geresniu kandidatu už sen. Ed
ward Kennedy.

+ Vatikanas paskelbė, kad 
svarstoma kai kurias katalikų 
šventes perkelti Į sekmadienius, 
kad darbininkams nebūtų truk
domas laikas.

FAIRHAVEN, Mass. — Mies
telio dantistas, radęs antį vos gy
vą. iš bado, nes viršutinė jos sna
po dalis buvo nuplėšta, pagami
no ir pritaikė dirbtiną snapą. 
Antis atsigavo.

Ginzburg atliko 
savo bausmę

MASKVA. — Sekmadienį į 
Maskvą sugrįžo, atlikęs savo 5 
metų kalėjimo bausmę, rašytojas 
Aleksander Ginzburg. Jis buvo 
aprašęs Sinijavskio ir Danie
liaus teismų vyksmą ir dalyva
vo sovietų pogrindžio spaudos 
leidiniuose. Neseniai sugrįžo iš 
darbų stovyklų ir kiti du su 
Grinzburgu nuteisti: Aleksėj 
Dobrovolskį ir Vera Ieškovą. 
Ketvirtas sovietų valdžios kri
tikas Juri Galanskov, nubaustas 
kartu, dar turi sėdėti kalėjime 
2 metus.

Slėptuvės Pekino 
miesto požemyje

TOKIJO. — Japonijos žinių 
agentūra paskelbė, kad jos kores
pondentams Kinijos sostinėje 
Pekine buvo parodytas požemi
nių tunelių ir slėptuvių tinklas. 
Slėptuvėse įrengti restoranai, 
telefonų linijos. Slėptuvės esan
čios 13-26 pėdų gilumoje. Jos 
apšviestos elektros lemputėmis 
kas 6-10 pėdų.

Kyodo agentūra rašo, kad įė
jimas į tą požeminį miestą yra 
iš 90 Pekino miesto _vietų: vy
riausybės įstaigų, teatrų, par
ku, viešbučiu ir didesniu krautu
vių. Panašios požeminės slėptu
vės statomos ir kituose Kinijos 
miestuose.

Gromyko: geri 
kaimynai japonai 

TOKIJO. — Sovietų užsienio 
reikalų ministeris Gromyko To
kijo aerodrome pareiškė, kad So
vietų Sąjunga ir Japonija yra 
artimi kaimynai ir todėl ypatin
gai svarbu jiems išvystyti gerus 
santykius. Prie Gromyko vieš
bučio policija išardė dešiniųjų 
japonų organizacijų demonstra
ciją ir suėmė 11 asmenų.

Sovietų ministeris nebuvo Ja
ponijoje jau 6 metai. Dabartinis 
vizitas rišamas su prezidento Ni
xono kelione į Kiniją. Sovietams 
svarbu atitraukti nuo Amerikos 
Japoniją ir dabar jie mato gerą 
progą panaudoti japonų nusivy
limą Amerika ir jos užsienio po
litikos staigiu pakeitimu.

Gromykos delegacijoje yra so
vietų Kinijos reikalų ekspertas 
Michail Kapica. Sovietų-japo- 
nų derybos su dideliu dėmesiu 
bus sekamos TVashingtone ir 
Pekine. Sovietai gali pasiūlyti 
Japonijai pasirašyti taikos su
tartį. Jie tačiau nesutinka grą
žinti pagrobtų karo metu japonų 
salų, o be jų japonai sutarties 
nenori.

Kiek nuskendo?
LONDONAS. — Pasaulio pre

kybos laivynas pernai per tris 
mėnesius prarado 47 laivus, ben
dro 111,889 tonų tonažo. Taip 
pranešė Lloyd Register of Shipp
ing. Iš jų devyni apvirto, septy
ni sudegė, septyni susidūrė su 
kitais laivais. Daugiausia tonų 
prarado Liberija, toliau eina 
Graikija, Brazilija ir Amerika.

SINGAPŪRAS. — Singapūro 
valdžia paskelbė, kad pernai vals
tybėlės eksportai į kitas šalis 
pakilo 27%.

Pradėjo kairiųjų X. 
kunigų teismą

HARRISBURG, Pa. — Karo 
priešininkų istorijoje labai įdo
mus teismas prasidėjo vakar. 
Visi kaltinamieji yra katalikai, 
išskyrus jauną pakistanieti, stu
dijavusį Čikagos universitete. 
Kaltinamųjų tarpe yra kunigas 
Phillip Berringan, kun. Mc
Laughlin, kun. Wendereth,. vie
nuolė McAlister, buvusi vienuolė 
ir buvęs kunigas, dabar vedęs,' 
Mary ir Anthony Scoblick. Sep
tyni kaltinamieji kaltinami są
mokslu pagrobti prezidento pa
tarėją Kissingerį, planavimu su
sprogdinti federalinių pastatų 
Washingtone šildymo sistemą ir 
naikinimu karinės prievolės do
kumentų.

Pietų Amerikoje, vadinamų, 
kunigų revoliucionierių veiks
mai, dažniau aprašomi, tačiau 
Amerikoje tokių revoliucionierių 
daug iki šiol nebuvo.

Kunigas Benrringan paskelbė 
atsišaukimą, kuriame kviečia 
prisiminti “mūsų brolius ir sese
ris- indokiniečius. “Sesuo Mc
Alister sekmadienį sukalbėjo 
už kaltinamuosius specialią mal
dą negrų bažnyčioje, netoli teis
mo. Ji pasakojo Dievui, kad kal
tinamieji stovį prieš “kriminali
nę vyriausybę, kurios legalumu 
tenka abejoti. Tokios kriminali
nės vyriausybės dažnai tari ga
lią ir jos naudoja tą galią išsi
laikyti valdžioje”.

Patarimai turistui 
vykstant i New Yorką

NEW YORKAS. — Prancūzi
jos laikraštis “L’Aurore”, rašy
damas apie jaunų prancūzų ke
liones Į Ameriką, o ypač į New 
Yorką, įspėja skaito* ' kad 
New Yorke yra v’:.... Y. r- sic- 
nio turistui nepatartina u..ky- 
tis nei dieną nei naktį. Pridėta
me New York o centro žemėla
pyje autorius’ nurodo, kur gali
ma lankytis dieną, o kur nebai
su ir ištisą parą. . Tokių vietų 
žemėlapyje nedaug.

Harleme esą galima lankyi s 
tik didelėmis grupėmis, kurioms 
vadovauja patys negrai. Centra- 
liniame parke gali lankytis tik 
tokie turistai, kurie nebijo ga
limybės atsidurti ligoninėje. Pa
tariama vengti Hudson upės ar 
East upės dokų rajonų. Straips
nyje turistams patariama nesi
tikėti užpuolimo atveju pagal
bos iš praeivių. Geriausias pa
lydovas, vizituojant New Yorką, 
esąs piktas šuo.

WARRINGTONAS. — Mies
to valdžia šiame Anglijos mies
te susirūpino, kad didėja pelių 
skaičius, per metus pakilęs net 
33%. Miesto valdytojai kalti
na kates ir jų savininkus, ku
rie taip gerai šerią savo kates, 
kad šios visiškai prarado norą 
gaudyti peles.

“Al Ahram” laikraštis Kaire 
ragina vyriausybę atleisti įvai
riose įstaigose įprastus “tarnau
tojų tarnus”, įvairius pasiunti
nius, arbatos virėjus ir jos ne
šiotojus po kambarius, nereika
lingus valdininkų šoferius. Tokie 
darbininkai būsią naudingesni 
gatvėse šiukšles rinkdami, sako 
laikraštis. Taupumo reikėtų pa
simokyti iš Kinijos, kur nesą 
veltėdžių, bet visi dirba naudin
gą darbą.

Egipte jau savaitę nerimauja 
studentai, kurie reikalauja pra
dėti karą ir atsiimti iš Izraelio 
Egipto žemes. Studentai reika
lauja uždrausti visas Amerikos 
prekes Egipte ir ragina nacio
nalizuoti Amerikos žibalo Įmo
nes.

Studentus prieš Ameriką su
kėlė žinia, kad Izraelis vėl gaus 
naujų Amerikos lėktų vii ir kad 
Amerika padės Izraeliui pačiam 
gamintis reikalingų ginklų.

Taivane Įvyko 
Laisvės diena

TAIPEJUS. — Tautinėje Ki
nijoje, Taivane, įvyko Pasaulio 
Laisvės Diena, kurioje dalyvavo 
15,000 žmonių. Kalbą mitinge 
pasakė New Yorko sen. James 
Buckley. Jis . pagyrė taivanie
čius, kad jie nepalūžo ir išmesti 
iš Jungtinių Tautų, bet parodė 
pasauliui savo darbštumą-ir lais
vės meilę. Senatorius pareiškė 
viltį ir pažadėjo, kad Amerika 
Taivano neapleis ir neišduos jo 
komunistinei Kinijai.

Taivano prezidentas Chiang 
Kai Shekas nurodė, kad komu
nistinės Kinijos atėjimas i Jung
tines Tautas gali išeiti į naudą, 
nes Pekino atstovai parodę tik
rąjį savo veidą ir padidinę lais
vųjų budrumą.

Kiti kalbėtojai įspėjo Ameri
ką. kad ji nesileistų apgaunama 
komunistinės Kinijos.

Crosstown pradės 
statyti 1973 m.

ČLKAGA. — Seniai planuo
jamas Crosstown greitkelis, jo 
pirmoji dalis, bus pradėtas sta
tyti birželio mėn. 1973 metais. 
Jis eis iš Stevensono greitkelio 
iki Midway aerodromo — dviejų 
mylių „ilgumo. Abi — Į šiaurę 
ir Į pietus einančios kelio dalys 
eis greta Cicero avė. Tarp abie
jų dalių bus ketvirčio mylios 
atstumas.

Richard Golterman, vyriau
sias kelių inžinierius Illinois val
stijoje, pareiškė, kad pirmojo 
Crosstown kelio gabalo staty
mas truks apie metus laiko. Ant
roje dalyje bus statomas kelias 
nuo 67 gatvės prie Midway iki 
Dan Ryan greitkelio. Ši dalis 
bus pradėta 1975 m. Visas pro
jektas bus baigtas 1979 m. ir kai
nuos apie 700 mil. dol. Vien nuo
savybių supirkimas pirmoje ke
lio dalyje kainuos 40 mil. dol.



LAISVĖS PROŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
Bengalijos kelias per aukas į nepriklausomybę

Vyliūgingi religiniai saitai

Kokie nepatikimi ir vyliugin-iir virš 50 milijonų gyvenančių
gi yra religiniai saitai, atseit už virš 1,000 mylių toliau į ry-
tautų ar valstybių sujungimas, 
kurio klijai yra religija, nepa
mirštamą. istorinę pamoką, de
ja, po laiko, turime mes patys 
iš unijos tarp Lietuvos ir Len
kijos kaip dviejų kaimynų su 
skirtinga kalba, bet su bendra 
tikyba, kuri teoretiškai vadi
nosi Rymo-katalikiška, o prak
tikoje pasirodė besanti “polska 
wiara”. Dėl to kam-kam, o mums 
tolimosios Bengalijos drama yra 
daug artimesnė šiandien negu 
kai kuriems jos artimiausiems 
kaimynams.

Pakistanas nėra joks tautinis, 
rasinis ar etninis istorinis vie-

tus nuo Pakistano, kitapus In
dijos, senovinėje Bengalijoje, 
kurią svetimi valdovai britai 
prieš pasišalindami ir ilndijos 
subkontinentą perkarpydami pri
jungė prie Pakistano net Ben
galijai primesdami bendrą Pa
kistano (Rytinio) vardą.

Iš senovės Pakistano vardas 
buvo taikomas tik Indijos šiaur
vakarinėms mahometoniškoms 
provincijoms, bet Islamo tiky
bos išpažintojus apjungianti Ma
hometonų Lyga 1940 metais pa
reikalavo, kad iš visų Indijos 
dominijos mahometoniškųjų pro
vincijų būtų sudaryta viena ben-

Ateities erdvės tyrinėjimy projektas — padangių laboratorija, kuri skries aplink žemę 235 my
liu atstume. Joje galės gyventi ir dirbti mokslininkai. Laboratorijos iškėlimas į erdvę įvyks 

ateinančiais metais. Jau paskelbtos tri|y astronauty ir mokslininky grupiy pavardės.

netas, o yra dirbtinas konglome
ratas kaip iš savo valstybinės 
sudėties taip iš savo vardo. PAK 
yra pirmosios raidės -paimtos iš 
Pundžab, Afgan ir Kašmir te
ritorijų vardų pridedant žodį 
Stan, kas reiškia valstybė, tai
gi Pakistan, kaip Avganistan, 
Beludžistan, Kurdistan ir pan.
Vokiečių ir arabų “misionieriai”

Kaip savo laiku vokiečių kry
žiuočiai .ugnimi, kardu ir kry
žiumi platino “krikščionybę” - 
katalikybę lietuvių genčių tarpe 
Baltijos pakraščiais, kur tik įma
noma jas pavergdami, taip ara
bų kariaunos tokiomis pačiomis 
priemonėmis “tikriausioje die
vo” Allacho vardu skleidė Ma
hometo kultą savo pajungtose 
tautose Indijos okeano pakraš
čiais. Kad arabų kardas buvo 
aštresnis už germanų, realus 
įrodymas yra šiandien virš 40 
milijonų žmonių mahometonų 
tikybos Vakariniame Pakistane

dra valstybė, į ją įjungiant ir 
mahometoniškas Bengaliją bei 
Assamą, ką anglai ir padarė ir 
1947 metais sulipdė į vieną Pa
kistano valstybę “lygiomis tei
sėmis*, ir atskiromis sostinėm^ 
(Lahore vakariniam, Dacca ra
tiniam) ir bendra sostine (Ka- 
rači). Kaip ir reikėjo laukti, 
agresyvūs vakariniai iš sykio

nomistų Avami partijos vadą 
Mujiburą Rahmaną.

Pakistano prezidentas dikta
torius generolas Agha Muham
mad Yahya tokiais rinkimų re
zultatais išgąsdintas, rinkimus 
panaikino, Mujiburą Rahmaną 
suraeštavo ir išsigabeno į Va
karų Pakistaną nuteisti “už

pradėjo elgtis rytinėje dalyje 
ne tik kaip savo provincijoje, bet 
kaip labiausiai eksploatuojamo
je kolonijoje.
9 mėn. trukęs totalinis genocidas

Nuo 1947 metų iki praeitų 
1971 metų kovo mėnesio per 24 
metus tvinkusį ir pūliuojusi vo
tis pratrūko kai Pakistano dik
tatoriai pasijuto priversti grą
žinti parlamentarinę santvarką, 
paskelbė rinkimus ir Bengalija 
didžiausia balsų dauguma pasi
sakė už nepriklausomybę visu 
šimtu nuošimčių balsų išrink
dama savo populiariausią auto-

? DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BKUOŽiU ' 

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para-

* šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą. - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa-

= žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A.
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji-

1 mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suoliu gyvenimu ir jų 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
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Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 doL tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
j Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
I darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
į besikeičiantį komunizmą. 158 psl^ kaipa 3 doL

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

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi-
■ minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu-
■ vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
I rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- 
| nuoja 6 dol.

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

j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 

I išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
1 asmenis. 270 psl., $4,00.

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

i Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
1 kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
s išversta i anglu kalbą.
■ O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU f VILNIŲ. Kelionės l Lietu-
■ vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
I tofiaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
I užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju-e 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl.. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060«
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 

čeki ar pinigine perlaida - ,
_________________ ________________________11 džiaus šame

valstybės išdavimą”, o Bengali
jos gyventojams iš galvų auto
nomijos ar nepriklausomybės 
idėjas išvaryti atsiuntė savo iš
tikimos kariuomenės divizijas ir 
skerdikų juodašimčių gaujas 
pravesti Bengalijoje pagrindinį 
genocidą, išžudant visą tautos 
elitą ir studentiją. Kaip nuodug
niai tas darbas buvo dirbamas, 
parodo pats pirmasis žygis pačią 
pirmąją dieną. Atgabenti į Ben
galijos sostinę Pakistano karei
viai tuojau apsupo Daccos uni- 
bersitetą, suvarė į aikštę kelis 
šimtus profesorių ir 1,500 stu
dentų ir visus iki vienam iš kul
kosvaidžių sušaudė. Masinių 
skerdynių apimtis ir bendras 
vaizdas gal tik vėliau paaiškės, 
bet supratimą galima gauti jau 
iš to, kad apie 10 milijonų žmo
nių kelių mėnesių būvyje pa
bėgo per sieną p Indiją gelbė
dami savo -nuogą gyvybę.'

Kaip liko gyvas 
Mujibur Rahmanas

Paleistas Į laisvę ir grįžęs į 
savo jau laisvą, kad ir žiauriai 
nuniokotą tėvynę šachas (shah, 
šachas ar šeikas yra buvęs se
novės Persijos- karalių -titulas, 
dabar vartojamas žymiam as
meniui, tautos vadui atžymėti) 
•Mujibur Rahman papasakojo 
spaudai apie savo pergyveni
mus bendro tikėjimo valdžios 
rankose.

Suimtas praeitų 1971 metų 
kovo 25 d. naktį Rahmanas vos 
spėjo pabučiuoti žmoną ir vai
kus ir pasakyti, kad greičiau
siai nebeteks sugrįžti, jis buvo 
pakistaniečių kareivių šautuvų 
buožių smūgiais nuvarytas į ka
lėjimą. Kareiviai jį norėjo dur
tuvais subadyti vietoje, tik jiems 
vadovavęs majoras perspėjo, 
kad asmenį reikia suimti, o ne 
likviduoti, šešias paras jis bu
vo uždarytąs karo lauko įstaty
mų administratoriaus gen. Įeit. 
Tikka Khan rezidencijoje. Gen. 
Tikka Khan dabar yra kaltina
mas kaip svarbiausias bengalų 
skerdynių ir jų totalinės des
trukcijos planuotojas.

Balandžio 1 d. Rahmanas bu
vo lėktuvu išgabentas . į Raval- 
pindi, Vakarų Pakistane, ir per 
sekančius 9 mėnesius gavo “pa
gyventi” trijuose kalėjimuose, 
kol Pakistano valdžia ruošė jam 
kaltinamąjį aktą ir teismą. Jam 
buvo pritaikinti 12 straipsnių, 
iš kurių 6 grėsė mirties baus
mė. Vienas kaltinimas skam
bėjo, kad “vedė karą prieš Pa
kistaną”.

Teismas baigėsi praeito gruo
džio 4 dieną, jau antrą dieną 
vykstant Indijos-Pakistano ka
rui. Generolas prezidentas Ag
ha Mohammed Yahya primyg
tinai skubino karo lauko teisė
jus kogreičiausiai paruošti teis
mo sprendimą, bet karo bėdos tuo 
metu tiek padidėjo, kad nebebu
vo laiko baigti ir sprendimas 
taip ir liko nepaskelbtas. Tačiau 
Mujibaro likimas tebebuvo di- 

pavojuje. Jis buvo

perkeltas į kalėjimą, esantį gen. 
leitenanto A. A. Niazi distrikte. 
Niazi ką tik buvo paskirtas Tik
ka Khano vieton Pakistano divi
zijų vadu Bengalijos fronte.

Gruodžio 15 dieną kalinių tar
pe buvo paskleisti gandai, kad 
bengalai užmušė gen. Niazį ir 
kad tatai padarė Mujibųro Rah- 
mano žmonės. Kaliniams buvo 
pasakyta, kad sekantį rytą jų 
celių durys bus atidarytos ir jie 
galės Mujiburą nužudyti. Ka
liniai entuziastingai sutiko tai 
atlikti, jie visi buvo pakistanie
čiai, pasakojo spaudai pats Rah
manas. Dvi valandas prieš nu
žudymui skirtą valandą, kalėji
mo superintendentas, “kurs man 
rodė draugiškumą”, kalbėjo Rah
manas, “paėmė mane- į savo na
mus apie mylią toliau ir išslaps- 
tė per 11 dienų, kol karas bai
gėsi”... Papildomai pasakojama, 

Aiad pašalintasis ir už karo pra
laimėjimą suimtasis diktatorius 
Agha Yahyą prašęs savo vieti
ninko naujojo prezidento Zulfi- 
kar Ali Bhutto,; kad jam leistų 
turėti paskutinį malonumą — 
nušauti Mujiburą Rahmaną. ži
noma, prez. Bhuįto jam to malo
numo neleido .turėti.

■ i -. ■ . - < -1 * u. /k

Bengalijos pradžia sunki, 
bet Lietuvos buvo sunkesnė

Kaip Amerika išsiteisins iš 
savo pozicijos, atsistodama des
potų generolų valdomo Pakista
no pusėje ir rodydama “šaltą pe
tį” genocidu žudomai ir laisvės 
siekiančiai Bengalijai, jos rei
kalas. Didžioji spauda reiškia 
vilti, kad laikui atėjus adminis
tracija savo dabartinę laikyseną 
paaiškins. Faktas yra, kad su 
Indijos intervencijos pagalba sa
vo laisvę atgavusios Bengalijos 
padėtis šiuo metu yra baisiai 
sunki.

Po 9 mėnesių trukusio nami
nio karo prieš Pakistano okupa
ciją šiandien Bengalija turi ne
apsakomai sunkias ekonomines, 
visuomenines ir politines proble
mas ir totalinio išdeginimo bei 
naikinimo rezultate visas jos 
ūkis yra beviltingame chaose. 
Bengalija, kuri indų kalboje va
dinama Bangala^ o pačių benga
lų vadinama Bangia, yra netur
tingiausias bet tirščiausiai ■ ap
gyventas, žemas; drėgnas, karš
tas ir lietingas kraštas, be gam
tos, gelmių turtų, be pramonės, 
labai priklausomas nuo kitų kraš
tų ūkinės pagalbos, daugiau fi
losofų, teologų ir poetų ne kaip 
technikų ir inžinierių kraštas, 
ilgus amžius buvęs kitų valdo
mas.

Visa viltis sudėta 
i vieną žmogų

Kruvinos Pakistano okupaci
jos nusikračius^ iš Indijos grį
žusi Bengalijos^ buvusioji val
džia neturėjo masių tarpe gero 
vardo ir tą vardą dar labiau pra
rado, sėdėdama pabėgusi po In
dijos sparnu, kol tik karas su 
Pakistanu pasibaigė laimėjimu. 
Vienintelė Bengalijos viltis ir 
švyturys šiuo metu yra visų 
mylimasis kankinys — didvyris 
šeikas (tautos vadas) sveikas 
gyvas grįžęs Mujiburas Rahma- 
nas, vidurinio kęjio demokratas. 
Viena viltis, ksž .įąm lėųgyiau 
pasiseks susikalbėti su srovėmis 
ir su Bengalijos Šauliais-partiza-

nais, vad. laisvės kovotojais — 
mukti bahini, kurie tikrai did
vyriškai stojo į kovą prieš oku
pantus ir pagrįstai reiškia pre
tenzijas į dalyvavimą savo iš
laisvintos tėvynės atstatymo 
valdžioje. Jie savo rankose te
beturi ne tik šautuvus, bet ir 
kulkosvaidžius ir patrankas ir 
yra patys drausmingai organi
zuoti ir savo atliktą vaidmenį 
patys žino.

Yra ir kita, šiandien taip pat 
drausminga grupė, bet su kraš
tutiniais tikslais, tai kinų “mao- 
istų” propagandos indoktrinuoti 
partizanai vad. naksalitai, kurie 
taip pat narsiai dalyvavo ir žuvo 
kovose su Pakistano armijos pul
kais, bet aplenkdami Dacca dai
rosi į Pekiną... ir, be abejo, prie 
pirmos progos bevelytų tauti
nio išsilaisvinimo revoliuciją pa
versti “klasinio ekstremizmo” 
revoliucija, sukeldami naujų bė
dų ne vien pačios Bengalijos 
laisvei, bet ir Indijos, o juo la
biau naujos ’ridentos ten pra
de j ilsiems ieškoti Sovietų im
perialistams.

Apie Mujiburą Rahmaną tū-

las Vakarų diplomatas pasakė, 
kad “Rahmanas nėra didis žmo
gus, bet istorija, ir įvykiai jam 
lėmė būti didžiam”. Turint gal
voje visų Bengalijos gyventojų 
begalinį pasitikėjimą, reikia ti
kėti, kad jam pasiseks sudaryti 
stiprią energingą valdžią, kuri 
sugebėtų išvesti kraštą per sun
kiausią periodą, — kaip nors 
patalpinti tuos 10 milijonų grįž
tančių pabėgėlių, kuriems oku
panto janičarai sunaikino visą 
mantą ir pastogę, ir gauti sku
bios pašalpos, kol atsistatanti 
šalis pradės pati išsimaitinti ir 
išsiversti.

Bengalija (Bangia Deš, kaip 
bengalai dabar pavadino savo 
laisvą šalį) šiandien yra daug 
geresnėje ir saugesnėje padėty
je negu buvo Lietuva pirmai
siais savo nepriklausomybės me
tais, dėlto reikia tikėti ir linkė
ti, kad Tagorų giminės tėvynė 
savo sunkumus nugalės ir taps

pavyzdžiu kitoms, žiaunų oku
pantų kolonizatorių pavergtoms 
tautoms, taigi ir mūsų Lietuvai.

J. Pr.

Gilumoje mėnulis šiltas
Apollo 15 astronautai išgrę

žė 5 pėdų gilumo skylę mėnuly
je ir pasirodė, kad mėnulio gi
lumoje šilta. Žinias į mūsų 
planetą atsiuntė į išgręžtą sky
lę įdėtas instrumentas radijo 
bagomis. Sužinota, kad iš mė
nulio gilumos plaukia didelė 
šilumos energija.

Mokslininkai mano, kad te
orijos apie mėnulio susiforma
vimą turės būti iš pagrindų pa
keistos. M- 5-

• Jei infliacija toliau taip 
progresuos kaip iki šiol, tai ne
beapsimokės ir dirbtinius pini
gus dirbti, nes popierius bus už 
pinigus brangesnis.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS «N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
LaO 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.

t Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

• NAUJIENOS
1739 South Haisted Street, Chicago, HL 60608

Dr. KAZYS GRINIUS

ATS1AUN1MA1 IR MINTYS
11 tomas, 196Z m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

išleido Dr. Kaziu 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 S2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted Street — Chicago 8, Ilk

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 up an 
amount you. specify is set aside from 
each paycheck and used to buy.UB. 
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. 'Ihey’ve got dreams 
for sale. •

Ne* E Beeds SK % xntrHvt vW Wd to
maturity of 5 10 month* (4% the Sr<
ywr). mt* if la«L Man. or
destroyed. When Deeded tbsr am be auiherf 
M yorrr hank. IrtberwC h net eebioct to 
or lomi inconw* frdend txx jwry
be deferred xmCil rrdevnpdotL

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted Street Chicago, HL 60608
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DR. L. KRIAUCELICNAS. 
LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ I 

IV-TOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
(Sausio 12 d. žinomas visuomenininkas ir patyręs di

desnių lietuviškų įvykių organizatorius, dr. Leonas Kriau- 
Čeliūnas, sukvietė savo namuose, Palos Park, lietuvių 
spaudos, radijo ir televizijos atstovus, kuriems papasa
kojo apie IV-tąją tautinių šokių šventę. Dr. Kriaučeliūnas 
organizuoja jau antrą šokių šventę, ši, kaip matysime iš 
jo pranešimo, žada būti dar didesnė, iškilmingesnė, api
manti dar didesnį lietuviško jaunimo būrį).

1970 m. gruodžio įnėn. da
bartinio LB Centro valdybos 
pirmininko p. Volerto buvau 
pakviestas organizuoti šiais 
metais vykstančią IV-tąją tau
tinių šokių šventę. Iki šiol pa
gal nusistovėjusią tvarką tau
tinių šokių šventės būdavo ren 
giamos kas penkeri metai. IV-j i 
šokių šventė vienais metais pa
ankstinta, mat šiais metais 
vyksta II-sis pasaulio jaunimo 
kongresas ir
vadovybė . manė,

dangi iki'šiol šventėse daly vau 
davo šokėjų grupės tik iš Ame 
riko# ir Kanados, išskyrus III- 
ją šventę, kada turėjome vie
ną grupę iš Urugvajaus, tai ir 
šventės vadinosi Amerikos ir 
Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventėmis. Į IV-tąją tauti
nių šokių šventę yra užsiregis
travę grupės ne tik iš Ameri
kos ir Kanados, bet ir iš Vokie-
tijos(2), Anglijos, Brazilijos.

bendruomenės1 Argentinos ir Urugvajaus, to- 
kad būtų dėl ir šios šventės vardą komi-

naudingiau tuos abu jaunimo 
įvykius ruošti tais pačiais me
tais.

Gavęs kvietimą, ilgai svars
čiau. Šventės rengimas parei
kalauja daug laiko, darbo ir 
pasišventimo, neskaitant iš
laidų. Bet IlI-sios šventės pa
tirtis, meilė jaunimui ir tauti-

tetas nutarė pakeisti i “Laisvo
jo Pasaulio Lietuvių IV-ją Tau 
tinių 'Šokių šventę”. Šventė 
įvyksta šiais metais, liepos 
mėn. 2 d. Chicagos Amfiteatre. 
IV-sios šokių šventės šūkis: 
“Mūsų jaunystė —Tau Tėvyne, 
Lietuva”, šūkio autorius — kun. 
P. Garšva.

niams 
dimą,

šokiams nulėmė spren- 
ir nuo 1971 m. pradėjau

Šokių šventės rengimo dar
bus reiktų skirti į dvi dalis:

gyventi IV-sios tautinių šokių 
šventės rūpesčiais, šventės ren
gimo darbai jau. gerokai pa- 
sistūmėję. Didelių bėdų netu
rime, o mažų — kur jų nepasi
taiko. Todėl šiandien, dėko
damas jums visiems už atsilan
kymą, už dėmesį ir paramą 
IV-jai tautinių šokių šventei 
norėčiau jus supažindinti bent 
trumpai su IV-sios tautinių šo
kių šventės jau atliktais ir dar 
planuojamais darbais. Džiau
giuosi šiandien čia matydamas 
LB Tarybos prezidiumo pirm, 
p. Kamantų, nes LB — vyriau
sias šios šventės rengėjas, o 
mes — to uždavinio vykdyto
jai.

Šokių švenčių rengėjai — 
Amerikos ir Kanados LB.- Ka-

1. Meninė šventės dalis — 
programa ir

2. Techniškieji darbai, su
siję su šventės rengimu.

Pradėkime nuo meninės da
lies. įVienu iš pirmųjų rūpes
čių buvo surasti pajėgų meni
nės dalies vadovą, paruošti 
repertuarą ir pasirūpinti jo 
paruošimu ir atlikimu. Pasita
ręs su tautinių šokių institutu, 
su p. Volertu ir kai kuriais tau
tinių šokių žinovais, šventės 
meninės dalies, programos pa
ruošimo ir jas atlikimo vado
ve pakviečiau ponią G. Breich- 
maniene iš Hamilton, Kana
dos. IV-sios tautiniu šokiu šven
tės repertuarui nustatyti, jį pa 
ruošti, buvo pakviestas Tau
tinių Šokių institutas, kurį

sudaro: pirm. Bruno Shotas, 
Irena šilingienė, Leokadija 
Braždienė, Bronė Jameikienė 
ir Ringailė Zotovienė. Tauti
niu šokiu institutas bendrame 
posėdyje su meninės dalies va
dove ir šokių šventės rengimo 
komiteto pirmininku nustatė 
repertuarą. Repertuaras ski
riamas į dvi dalis: suaugu
siems ir mokyklinio amžiaus 
vaikams.

Jaunimo šokiai:
šustas, aštuonytis, gyvata- 

ras, subatėlė, malūnas, audėjė
lė, rugučiai, kubilas, ketvirtai
nis, jaunystės šokis, oželis, blez 
dingėlė, sadutė, linelis.

Vaiku šokiai:
Suktinis, noriu miego, kal

velis, žilvitis.

Kai kurie šokiai bus palydėti 
dainomis. Tuo pačiu laiku, 
ruošiant repertuarą, buvo vyk
doma ir numatančių dalyvauti 
šventėje tautinių šokių ratelių 
registracija. Iki šiol yra užsi
registravę 59 jaunimo rateliai ir 
22 vaikų rateliai (viso 2000 šo
kėjų). Palyginimui: Il-je šven
tėje dalyvavo 1043 šokėjai, 
III-je šventėje 1510 šokėjų. Re
gistracija dar nebaigta ir tiki
mės, kad neliks nei vieno tau
tinių šokių ratelio, kuris neda
lyvautų IV-je tautinių šokių 
šventėje. Visi šokiai yra pa
ruošti ir išsiuntinėti. Šokių pa
ruošimas' ir jų tinkamas šven
tėje išpildj’mas yra vienu di
džiausių darbų šventės meni
nės dalies rengimo eigoje. Jau 
tame pačiame posėdyje iškilo 
tautinių šokiii mokytojų trū-

PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUM PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
and Loir Anociitiei

Mured

PER ANNUM

TEL. GR 6-7575

UP TO 
$20,000.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

kūmo klausimas. Tą didelę 
spragą jautėme ir ruošdami 
III-ją šokių šventę. Nutarėme 
ruošti šokių mokytojų kursus. 
Kreipiausi į LB centro valdy
bos pirmininką p. Volertą šiam 
reikalui pritarimo ir finansi
nės paramos. P. Volertas mie
lai šiam reikalui pritarė ir pa
siėmė visą finansinę naštą. 
Kursai įvyko 1971 m. liepos 
mėh. Jonyno vasarvietėje. Kur 
sus lankė ir gavo diplomus 37 
kursantai. Kursų suruošimas 
bendruomenei kainavo $3,500. 
00. Kai kas bandė daryti užme
timų, bet iš 37 baigusiųjų nau
jų mokytojų, jau 24 yra akty
viai įsijungę į šokių darbą ir 
su savo grupėmis dalyvaus IV- 
je tautinių šokių šventėje. Įdė
tas kapitalas pateisino visas vil
tis ir kursų nauda mūsų šokan
čiam jaunimui didelė ir reikš
minga. Tokie kursai, mano 
manymu, turėtų būti rengiami 
reguliariai kas trys ar keturi 
metai, jeigu norime, kad šo
kančiųjų skaičius nemažėtų. 
Sausio 10 d. p. Breichmanienė 
grįžo iš Brazilijos, kur sėkmin
gai pravedė dviejų savaičių 
komiteto iniciatyva suorgani
zuotus šokių mokytojų kursus. 
Kursus lankė Brazilijos , Urug
vajaus ir Argentinos šokėjai.

Didelė naujovė šioje šventė
je tai bus šventės muzika. Tu

daryta* komitetas, kurį norė- 
Ičiau jums pristatyti:

Genovaitę Breichmanienė
Į meninės dalies vadovė ir Ka
nados atstovė,

Algis Modestas vicepirmi
ninkas,

Birutė Vindašienė — sekre
torė, veda grupių registraciją 
ir susirašinėjimą,

Ignas Petrauskas — iždinin
kas,

Ritonė Rudaitienė — infor
macijos •vadovė,

Audroųė Pavilčiūtė — pro
tokolų sekretorė,

Vytautas Radžius — leidinio 
redaktorius ir muzikaliuos da
lies koordinatorius.

Yra susitarta su Chicagos 
Amfiteatro vadovybe dėl salės 
ir kitų reikiamų patalpų tauti
nių šokių šventei ir prie jos 
jungiamiems parengimams.

Kaip minėjau, šventė bus lie
pos 2 d. Birželio 30 d. ir liepos 
1 d. tose pačiose patalpose 
vyks repeticijos ir šokėjų daly
vavimas repeticijose būtinas. 
Tame pačiame amfiteatre an
trame aukšte, tuoj po šokių 
šventės planuojama surengti 
didžiulį banketą šokančiam 
šventėje jaunimui, plačiajai 
Chicagos visuomenei bei atva
žiavusiems svečiams. Banke
to metu bus speciali programa 
šokių mokytojams pagerbti^ 
Dabar kaip tik vedami tuo rei
kalu pasitarimai.

Šventės išvakarėse, tai yra 
liepos 1 p. Maria High School 
auditorijoje ruošiamas paren
gimas, kurio programą atliks, 
iš užsienio suvažiavęs jauni
mas. To vakaro programa rū
pinasi Algis Modestas.

Didelis rūpestis yra šventės 
finansai. Šventės sąmata pra
šoka $90,000.00. Didžiausios iš 
laidos — šokėjų kelionių ap
mokėjimas. Pagal nusistovė
jusią tvarką ir tradiciją apmo
kama pusė kelionės išlaidų. 
III-jai šventei išmokėjom 22, 
000.00. šiai šventei šokėjij at
vežimas mums kainuos 35 — 
40.000.

Geriausiu atveju parduoti, 
visi bilietai ir kitos pajamos 
apmoka vos pusę šventės išlai
dų. Visos atvažiuojančios gru
pės prašo paramos. Ypač tos 
paramos reikalingas jaunimas 
iš užsienio, šokių šventės rei
kalais lankiausi Londone, An
glijoje, ir Vokietijoje Vasario 
16-je ir Muenchene. Jų noras

atvažiuoti didebs. Tai wero': 
reprezen tarinės grupės, liet" 
energijos ir entuziazmo neuž
tenka. Reikia pinigų. Todėl ir 
Šventės sąmata tokiu aukšta.

Palyginimui;
II- sios šventės sąmata

32,tKKl.(Mi dol.
III- sios šventės —

72,(MXHX) dol.
IV- sios šventės —

9U.IMKHK) dol.

Padidėjus atvažiuojančių ra
telių skaičiui ir pakilus kai
noms proporcingai šios šventės 
sąmata pakilo. Todėl ir vėl 
kreipsimės į dosniąją lietuviš
kąją visuomenę, prašydami 
finansinės paramos. Be visuo
menės paramos, neįstengtume 
šventės suruošti, šiam reika
lui numatome kovo — balan
džio mėnesiais pravesti Chica- 
goje vajų, kad padėtume atva
žiuoti šokančiam jaunimui į 
šokiu švente. Prašvtume kitų 
organizacijų tuo laiku susilai- 
kvti nuo bet kokiu rinkliavų.

Iš anksto pasirūpinta ir nak
vynėmis. Praeitos šventės pa
tirtis parodė, kad privačiai ap
gyvendintus šokėjus, susidaro 
daug nepatogumų. Sunku su 
susisiekimu, vėluoja į repeti
cijas ir tt. Tam reikalui jau 
dabar yra užsakyta 130 kam
barių dviejuose viešbučiuose, 
iš kur autobusais šokėjai bus 
nuvežami į repeticijas ir į 
šventę.

Stengsimės, kad IV-ji tauti

nių šukių švente butų viena di- 
: džiausiu šių mt4ų įvykių lietu
vių išeivijos gyvenime, šią 

[šventę stengsimės padaryti ver 
ta demonstracija, rodančia 
mūsų tautinį gyvumą, organi
zuotumą ir savistovumą. Steng- 
simės atkreipti amerikiečių vi
suomenės bei aukštųjų valdžios 
pareigūnų dėmesį. Ieškosime 
būdų, kad ši šventė rastų tin
kamą vietą amerikiečių spau
doje, radijo programose ir te
levizijoje. Tuo pačiu parody
sime Lietuvos okupantui mūsų 
tautini tvirtumą, vieningumą ir 
nepalaužiamą siekimą laisvės 
Lietuvai. O svetimieji tepama- 
tys mūsų vertę laisviems būti. 
Šventės pasisekimas bus garbė 
visai lietuvių išeivijai ir akivaiz 
dus įrodymas, kad tik tautinė
je jungtyje, organizuotoje lie
tuvių bendruomenėje susitel
kę. galime atlikti didelius ir 
reikšmingus darbus.

Ačiū visiems už dėmesį. Dar 
kartą prašau jūsų talkos ir pa
ramos tolimesniems šokių šven 
tės rengimo darbams.

Tikėjimas yra kaip skliau
tas, iš kurio vieną plytą išė
mus visas pastatas sugriūva.

Ignas Kra.šep.ski.s

Kiekviena abstinencija yra 
geras dalykas su sąlyga, kad 
jos laikomasi su saiku.

Airių išmintis

Nuo

AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
Ail accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0832 

PHONE: 254-4470

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

INSUKO

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

rėsime du orkestrus: pučia
mųjų instrumentų orkestrą, 
kuriam vadovauti ir diriguoti 
pakviestas muz. Alvydas Va- 
saitįs ir p. Z. Lapino — liaudies 
instrumentų ansamblis, kuris 
į šventę įneš tam tikro nauju
mo ir spalvingumo. Orkestrai 
gros himnus, maršus ir palydės 
šokius. Kaip anksčiau minė
jau, kai kurie šokiai bus paly
dimi dainomis.. Tam reikalui 
bus specialiai suorganizuotas 
choras. Choro organizatorius 
ir dirigentas — Alvydas Vasai- 
tis.

šventės rengimo techniš
kiems darbams atlikti buvo su

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.

UNIVER

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigoj pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Kinijos komunistai ir lietuviai
Keli lietuviai intelektualai, neturėję progos ant savo 

kailio komunistinės santvarkos smūgių patirti, nes buvo 
per maži, ir nenorėję su savo tėvais išsikalbėti apie nepri- 
klausomon Lietuvon atneštu komunizmą, nes jie jau yra 
“per dideli”, praeitais metais pasiūlė bandyti lietuviams 
tapti komunistiškesniais, negu patys komunistai. Jiems 
patinka Mao Cetungo propagandistų padaryti pareiški
mai apie pavergtas tautas. Jie nepastudijavo maoizmo 
(taip dabar vadinama Mao Cetungo vadovaujama “ko
munistinė” atskala), bet jie susižavėjo keliais Pekino 
propagandos mašinos pareiškimais ir siūlo savo receptus.

Klausimas yra daug gilesnis, negu kairieji mūsų in
telektualai mano. Neužtenka Mao Cetungo pareiškimų, 
reikia pasižiūrėti i kiniškos komunistinės atskalos prak
tiką. Reikia būtinai patyrinėti Tibeto komunistų nuomo
nę apie moizmo dabar skelbiamas pažiūras Į mažas tautas 
ir jų laisvę. Tibeto komunistams ir komunistuojantiems 
gyventojams buvo- nukapotos galvos, kaip jos buvo nu
kapotos ir lenkų komunistų partijos centro komiteto na
riams, nuvykusiems ieškoti prieglaudos Sovietų Sąjun
goje. Nei Pekinas, nei Maskva neleidžia kitų tautų ko
munistams jokios savarankiškos linijos. Kaip Maskvoje 
kertama gaiva kiekvienam komunistui, drįstančiam už
imti kitokią liniją, panašiai elgiasi ir Pekinas.

Į šį klausimą šiek tiek aiškumo gali įnešti pačių ko
munistų šios problemos studijos ir pasiektos išvados. 
Maskvai? maoizmas jau seniai-rūpi. Patys įtakingiausi 
Maskvos vadai važinėjo į Pekiną, ir tarėsi ne tiktai su 
pačiu Mao Cetungu, bet ir su kitais įtakingais komunis
tais. Šitas klausimas yra tiek komplikuotas, kad sovietų 
komunistų partijos vadovybė įpareigojo akademiką P. 
Fedbsejevą maoizmo idėjinei ir politinei esmei studijuoti. 
Savb studiją jis paskelbė maskvinėje Pravdoje. Jo nusta
tytos išvados yra tokios aiškios/ kad sovietų valdovai įsa
kė Fedosejevo studiją išversti į- visas pavergtų tautų: kal
bas ir paskelbti. Ta studija buvo išversta lietuviškai ir 
paskelbta Vilniuje leidžiamoje Pravdoje. Akademiko Fe
dosejevo darbas ilgas. Jis cituoja Marksą ir Leniną, o 
artėdamas prie pabaigos jis šitaip sutraukia pagrindines 
savo studijos mintis:

“Teorinių maoizmo doktrinų šerdis — “sukinin- 
ta dialektika” ir pirmiausia Mao “mokymas” apie 
prieštaravimus, kuris turi būti teoriniu maoistų

strategijos ir taktikos pagrindu, pateisinti jų at
sisakymą principinės klasinės politikos, siekimą 
daryti beprincipiškus sandėrius su imperializmo jė
gomis ir įvairiais marksizmo renegatais. . šiuo at
veju labai būdinga tai, kaip maoistai savavališkai 
konstruoja kažkokius “didelius” dabarties “prieš
taravimus”, be to, už laisvę kovojančių tautų prie
šais skelbiamos “dvi supervalstybės — JAV ir Tary
bų Sąjunga, t y., vienon greton statoma imperia
lizmo citadelė, pasaulio reakcijos tvirtovė, ir pirmo
ji socializmo šalis — galinga pasaulinės pažangos jė
ga. Ši melaginga koncepcija dar kartą rodo, kad 
maoistai atsisakė pagrindinių dabarties prieštara

vimų marksistinio — leninistinio vertinimo, princi
pingos, klasinės pažiūros į jėgų pasiskirstymą pa
saulinėje arenoje”. (Tiesa, 1971 m. gr. 9 d., 4 psl.).
Akademikas Fedosejevas priėjo išvados, kad di

džiausioji maoizmo teorinė klaida yra ta, kad į prieš tau
tų laisvę kovojančių eiles pastatytos ne tiktai’Jungtinės 
Amerikos Valstybės, bet ir “pirmoji socializmo šalis” — 
Sovietų Sąjunga. Fedosejevas būtų patenkintas,, jeigu 
tautų laisvės priešais būtų paskelbtos tiktai JAV, kurios 
Antrojo Pasaulinio Karo metu nepavergė-nei vienos tau
tos ir neužgrobė nei vienos valstybės. Tuo tarpu Sovietų 
Sąjunga, ne tiktai karo metu, bet ir pokario metais pa
vergusi du šimtus milijonų rytų Europos gyventojų, su
skaldžiusi Vokietiją, okupavusi Čekoslovakiją, Vengri
ją, Bulgariją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitas valstybes; 
būtų skaitoma pažangos jėga.

Sovietų karo jėgų įsiveržimas į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją rusų buvo paskelbtas “išlaisvinimu nuo fašizmo”, 
sovietų karo jėgų siuntimas į Čekoslovakiją buvo skaito
mas “vakarų įsikišimu į čekų vidaus reikalus”, tuo tarpu 
akademikas Fedosejevas dar ir šiandien žiaurų sovietų 
karo jėgų įsiveržimą vadina “išlaisvinimu”.- Fedosejevui 
“laisvino tautas” ne tiktai raudonoji armijoj bet ir caro 
ekspedicijos, siunčiamos į Kaukazą ir šiaurės Kinijoje 
esančius Sibiro plotus, žlugus carizmui, šiaurės Azijos 
tautos siekė laisvės, bet Lenino ir Trockio sudarytos eks
pedicijos tas tautas ir vėl pavergė.

Mao Cetungas norėtų rusus išprašyti iš Azijos šiau
rės, bet ar jis rengiasi tose srityse gyvenantiems žmonėms 
leisti laisvai savo reikalus tvarkyti, ar jis bandys primesti- 
tas pačias “socializmo teorijas” ir įves tokį patį paverg
tųjų išnaudojimą, kokį jis šiandien yra įvedęs* pačioje Ki
nijoje ir pavergtame Tibete, neaišku tiktai intelektualui. 
Inteligentas žino, kad maoizmas pavergtoms tautoms lais
vės neneša.

trims mėnesiams -____-__ $6.00
vienam mėnesiui ........  $2.00

Kanadoje: 
metams ....—......... $22.00

i pusei metų ........   $12.00
vienam mėnesiui .... $3.00

Užsieniuose:
metams ...____  $23.000
pusei metų __  $13.00
vienam mėnesiui ....---------- $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Bl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

IMLIETUVIŲ BENDRUOMENĖ - , MEDIS BE ŠAKNŲ 
(Karingi LB nusiteikimai)

(Tęsinys)

Dr. Vydūnas, išgelbėjęs savo 
gyvybę besitraukdamas nuo 
priešo į Vakarus, rašė: “Skau- 
džiais laikais mes veikiai subun- 
dam ir susi jungiam tam, kas yra 
žmonišką ir kaip reikia išmin
tingiau pasielgti...”

Bet saujelė mūsų įvairiaspal
vių frontininkų randa priešų bei 
prasilaužtinų užtvarų ir sveti
mųjų ir saviškių tarpe, šita 

ypatybė silpnino lietuvių tautą 
visais istorijos laikais.

Senųjų lietuvių kovos dėl 
liet, parapijų

Jei lietuviai šiame krašte ir 
turėjo kokius prasilaužimus da
ryti, tai teko atlikti seniesiems 
mūsų broliams. Šalia kitų anais 
laikais daug sunkesnių įsikūri
mo sąlygų jie turėjo pakelti ne
mažai ir tautinių, religinių ne
malonumų bei nuostolių. Pagal 

lenkų, lietuvių karaliaus Jogai
los brolystės dvasią, lietuviai 
buvo ir šitame krašte artimai su 
lenkais susirišę. Pirmosios baž
nyčios buvo statomos daugiausia 
su lenkais bendrai, ir lenkai jo
se viešpatavo. Tik apie 1884 
metus ir vėliau, atvykus į Ame
riką J. šliupui ir dideliam pa
triotui kun. Burbai, buvo pradė
ta nuo lenkų atsiskirti. Kilda
vo triukšmų ir muštynių bažny
čiose.

Rašoma, kad buvę net primuš
tų. Ir pagaliau, kai įniršę len
kai Plymouth vietovėje, iškasę 
iš bendrų kapinių dviejų lietu
vaičių grabus išmetė juos už tvo
ros, lietuvių pasipiktinimas ir 
kova su lenkais įgavo visuotinį 
pobūdį. Lietuviai patyrė didelių 
nuostolių, nes į lenkų bažnyčias 
įdėtų pinigų ir kitų dalykų jie 
neatgavo. O vis dėlto jie varg
dami ir be didesnio apsišvietimo 
būdami, kaip jau minėta, pasta
tė 150 naujų liet, bažnyčių, tu
rėjo apie 200 liet, kunigų ir 150 
su viršum mokyklų su vienuolių 
dėstoma lietuvių kalba. Vienuo
lės kazimirietės išlaikė dvi aukš
tesniąsias mergaičių mokyklas 
— akademijas, vienuoliai mari
jonai globojo dvi berniukų ko
legijas ir t. t.

Kol Amerikos švietimo įstai
gos nepradėjo pravesti mokyk
lų reformas, pamokos tose mo
kyklose buvo dėstomos lietuvių 
kalba. Atsimenu, dr. Rudokas 
pasakojo, kad jiems (lietuviams) 
šias mokyklas baigus, ir moki
nantis toliau amerikietiškose 
mokyklose, reikėję gerokai pa
dirbėti, patobulinant anglų kal
bą.

Taigi, idealistiško ir pasiau
kojančio liet, jaunimo netrūko 
ir tada. Buvo užtenkamai savų 
liet, kunigų, pakankamai lietu
vaičių, stojančių į vienuolynus 
bei akademijas, kurios vėliau 
tapo mokytojomis liet, mokyklo
se ir panašiai. O kiek yra nau
jųjų ateivių jaunimo, stojančio 
pvz., į kunigų seminarijas ar 
vienuolynus? Rodos, kaip ir 
liet, vyskupas sielojasi, — la
bai mažai.1 Bet aršus frontinin
kas ir liet, visuomenės skaldyto
jas Pr. Gr. savo straipsnyje va
dina šitą senųjų lietuvių religi
nio, kultūrinio gyvenimo pobū
dį- “įsisenėjusiomis sistemomis”, 
pro kurias, girdi, “prasilaužti” 
reikia.

Didelė senųjų Amerikos liet, 
kultūrinė veikla

Liet. Bendruomenės vadovai 
dažnai liet, spaudos puslapiuose 
skelbiasi, kad jie rūpinasi lietu
vių kultūriniais reikalais. Anot 
vieno senosios kartos tautiečio, 
lyg senieji šio krašto lietuviai 
iki šiol nebūtų tais dalykais rū
pinęsi. Juk daugelio srityse nau
jieji ateiviai teprivalėjo senųjų 
darbą tik tęsti, o ne kokių “nau-

jų kelių ieškoti’.’, kaip bendruo- Į daugelyje vietose lietuviškos 
menininkai rašo. Pvz., Chicagos ’ dainų šventės Amerikoje įvyko
šv. Kryžiaus parapijos mokyklo
je liet, kalba buvo mokoma be
veik iki pat antrojo pasaulinio 
karo. Naujieji ateiviai ir mo
kytojai teprivalėjo savo vaikus 
tik atvesti ir darbą tęsti toliau. 
Jokių prasilaužimų daryti ne
reikėjo-.

Kalbant apie chorus, pvz., Chi
cagos Vyčių choras buvo įsteig
tas mūsų žinomo lietuvybės ve
terano L. šimučio jau 1916 m., 
turėjo 137 narius, pastatė ir sun
kesnius dalykus, kaip Komevilo 
Varpai, Vilius Telis, Sasnausko 
ir J. Žilevičiaus kantatas, ora
torijas ir kitus kūrinius, daly
vaudamas New Yorko pasauli
nėje parodoje ir kitose vietovė
se. O Chicagos “Pirmyn” choras 
buvo įsteigtas net 1909 m. Cho
ras pastatęs 40 operečių ir operų. 
1940 m. Chicago Tribune festi
valyje laimėjo A klasės pirmąją 
vietą, 1938 m. lankėsi ir Lietu
voje, kur surengė 26 koncertus. 
“Pirmyn”, choras, kaip ir Vyčių 
bei daugelis kitų chorų, tebe
veikia ir šiandien be jokios LB 
malonės.

1915 m. St, Šimkus įsteigė 
Philadelphijoje Dainos, Dramos 
ir Muzikos draugiją, dalyvavu
sią įvairiuose tarptautiniuose 
parengimuose. Nemaži pasauli
nio pobūdžio chorai veikė Penn- 
sylvanijoje, Bostone ir kitur. Be 
to, prie kiekvienos liet, parapi
jos veikė parapijos chorai, ku
rie, prisijungę prie didžiųjų cho
rų, ruošdavo dainų šventes. Dai
nų šventės pradėjo ypatingai sti
prėti, kai pirmojo pasaulinio ka
ro eigoje prasidėjo kova už Lie
tuvos nepriklausomybę.

1916 m. dainų šventė buvo 
suruošta New Yorke su 800 dai
nininkų. O 1918 m., paskelbus 
Lietuvos nepriklausomybę, New 
Yorke įvyko net dvi dainų šven
tės tais metais. 1919 m. mili
jono parašų surinkimo proga, 
New Yorke vėl įvyko dainų 
šventė. 1939 m. pasaulinės pa
rodos proga New Yorke įvyko 
pats didžiausias lietuvių pasi
rodymas, dalyvaujant 60 cho
rams iš Amerikos ir Kanados 
su 3,000 dainininkų.
dainų šventės įvyko 1920 m.,, 
1928 ir 1930 m., Vytauto Didžio
jo paminėjimo proga, kur daly
vavo virš 1,000 choristų su apie 
4,5000 klausytojų. Vėlesnės 
dainų šventės Chicagoje buvo 
suruoštos 1934 ir, 1935 metais, 
kiekvienoje dalyvaujant po apie 
1,200 choristų. Bostone pirmoji J 
dainų šventė įvyko 1930 m. su 
500 dainininkų. Philadelphijoje 
1926 m., su 800 dainininkų. Pa
našios šveitės buvo suruoštos: 
Thomsone, Hartforde, Lawrence, 
New Jersey valstijoje, Wilkes- 
Barre ir kitur, paminint tik di
desnius parengimus.

Iš šių duomenų matome, kad

'net anksčiau, kaip Lietuvoje, ir 
didesnę dalį choristų, kaip rašo
ma, sudarė jau Amerikoje gi
męs jaunimas, šalia chorų, kaip 
žinome, veikė ir įvairūs meno bei 
vaidybos rateliai, ir 1950 m. at
važiavus teko matyti Chicagoje 
Goodman teatre senųjų lietuvių 
gražiai suvaidintą veikalą “Kai
mynai”. .'

Tada buvo laikai, kaip nenu
ilstama choristė ir vaidintoja 
Petravičiūtė - Millerienė sakyda
vo, kad nebuvę laiko kada mie
goti, dažnai tik paryčiais, gai
džiams giedant, ųueidavom pri
gulti ir kiek nusnaudę vėl kel- 
davom eiti 10 ar 12 valandų dirb
tuvėje dirbti.

Tušti bendruomenininkų
4 pasigyrimai

Tad mes matome, kad senieji 
lietuviai jau prieš daugiau kaip 
pusę šimto metų pradėjo dirb
ti tą darbą, kurį mes naujieji 
ateiviai čia dabar dirbame. Ir 
ištikrųjų, kai kurių raštų teigi
mu, senieji' lietuviai yra savo 
tėvynei atsilyginę su kaupu. Ne
seniai teko skaityti vieno aka
demiko straipsnį, kur rašoma, 
kad jokia kita tautybė Ameri
koje nėra tiek savo gimtajam 
kraštui padėjusi, kiek lietuviai. 
Bet saujelė pagyrūnų frontinin
kų, nelabai seniai čia įsikūrusių, 
stengiasi apie Amerikos lietuvių 
praeitį mažiau težinančius lyg 
įtikinti,- kad, girdi, veik visa lie
tuvių kultūrinė veikla ir Lietu
vos laisvinimo akcija teprasidė- 
jusi tik jiems čia įsikūrus ir 
kaip jie neteisingai straipsnyje 
“Pasiryžimui atnaujinti” rašo, 
reikėję šiame krašte net “prasi
laužti pro Įsisenėjusias užtva
ras... ir siekti skirtingų tikslų”. 
Bet besigirdami savo veikla, jie 
iš tikrųjų kartais piauna, kur ne
šėjo: parašo parengimų progra
mų įvadus ( įdeda vietinio LB 
komiteto fotografiją ir... paren
gimas yra suruoštas jų ir įeina 
Į istorijos archyvus.

Bet reikėtų-. tikėti, kad pvz. 
gerbiamas dr. Kriaučeliūnas, ku-. 

; ris nesigailėdamas nei laiko, nei 
: išlaidų; jau sėkmingai ne pirmą 

Chicagoje' lietuvių tautinių, šokių šventę 
Chicagoje ruošia, tikrai įvertins
prideramai ne tuos, kurie prie 
“arbatos” stikliuko sėdėdami gal 
šventės nuopelnus savintis mėg- 
tų, bet tuos, kurie tikrai paren
gimui dirba, tai yra, mūsii pir
mūnes ponias, kurios iš visos 
lietuviškos sielos ir širdies sten
giasi šį tautos palikimą tobulin
ti; taip pat pagerbs ir taut, šo
kių mokytojus, įskaitant ir mū
sų veteranę, tautinių šokių šven
čių pradininkę Lietuvoje, p. Vai
čiūnienę.

(Bus daugiau)

REMSITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“N xtJIENOS F"

P. KLIMAS

Istorinė Lietuvos Valstybes 
apžvalga

2
Lietuvos savarankiškumo ir nepriklauso
mybės idėja buvo ypačiai aiškiai Vytauto 
iškelta ir sustiprinta. Tačiau bendroji po
litinė padėtis neleido visiškai sutraukyti 
ryšių su Lenkija, ir unija naujomis tai 
laisvesnėmis tai stipresnėmis formomis ke
liais atvejais perveizdima, galutinai su
jungė abu kraštu.

Ilgos ir sunkios, naujai pakilusios ko
vos su Maskva, kuri stengėsi atvaduoti ir 
sujungti rusų žemes, ir kitos vidaus padė
ties sąlygos vertė tą uniją dar sustiprinti. 
Tatai ivvko Liubline 1569 metais. Susida
rė viena bendra respublika su bendrai ren
kamu karalium, kurs drauge turėjo ir di
džiojo Lietuvos kunigaikščio vardą. Bu
vo vienas senatas ir seimas, bendra užsie
nių politika. Lietuva betgi turėjo savo vy
riausybę, kariuomenę, teismą, iždą ir ad
ministraciją.

Tačiau “brolybės“ ar “širdingumo“ 
toji unija nesukūrė. Lietuvos separatiz
mas apsireiškė visose valstybinio gyveni
mo srityse. Tiktai smulkioji bajorija lin
ko į lenkų pusę dėl plačių teisių, kurių ji 
ten turėjo politikos gyvenime. Tos bajori
jos “laisvės“ vis labiau ir labiau silpnino 
ir ardė valstybės tvarką. Karalių rinki

mai demoralizavo rinkėjus ir nuolatos da
vė progos svetimų pajėgų įsikišimui ir 
Įtakai. Karai su švedais sąjungoje su Rusi
jos Petru Didžiuoju visiškai dezorganiza
vo Lietuvą ir Lenkiją. Augąs Rusijos kiši
masis į vidaus reikalus Respublikoje iššau
kė pasipriešinimo, kurs davė progos ga
lutinai panaikinti pačią valstybę. Tatai 
įvyko trimis atvejais, vadinami] padali
jimų būdu tarp Rusijos, Austrijos ir Prū
sijos. Keli maištai nepadėjo valstybei at
sikelti. Tokiu būdu 1795 metai, t. y. trečia
sis padalijimas, pabaigė tiek Lenkijos, 
tiek Lietuvos valstybės pirmąjį periodą.

PRIKLAUSOMYBĖS PERIODAS

Nuo 1795 metų ligi didžiojo pasaulinio 
karo (1914/1916), t. y. per šimtą dvide
šimt metų tęsiasi Lietuvos priklausomybės 
periodas. Tiktai trumpam laikui dalis Lie
tuvos, dabartinė Suvalkų gubernija, kuri 
buvo trečiuoju padalijimu atitekusi Prūsi
jai, Napoleono atimta, įėjo į jo sukurtos 
Varšuvos hercogiją (1807/1815).

Politiniu, arba valstybiniu atžvilgiu 
Lietuvos padėtis neatsimainė ligi didžiojo 

įkaro. Rusijos revoliucijos 1905/06-metais 
nors ir davė progos susirinkti vadinamam 
Didžiajam Vilniaus Seimui, kurs paskelbė 
principe plačią Lietuvos autonomiją, ir 
nors prieš tai ir nuo lo meto kultūros kė
limas ir platus tautos atgijimo darbas pada
rė žymios pažangos, tačiau pati politinė pa
dėtis nė kiek nepakitėjo. Lietuva tebuvo 
paprasta Rusijos Imperijos provincija, su

skirstyta į keletą gubernijų, valdomų vie
nodai, kaip ir kitos Rusijos gubernijos.

DIDŽIOJO KARO’ ATMAINOS
1914 metais kilus pasauliniam karui, 

jau tų pat metų pabaigoj dalis Lietuvos 
buvo vokiečių užimta/ 1915 metų rudenį, 
rugsėjo mėn. jau bemaž .visa etnografinė 
Lietuva (Suvalkų, Kauno ir Vilniaus gu
bernijos su dalim Gardino) pateko vokie
čių okupacijon, kuri tęsėsi rytinėse dalyse 
ligi 1918 metų gruodžio mėnesio pabaigos, 
o vakarinėse ligi 1919 metų liepos mėnesio.

Užimant Lietuva vokiečiu kariuomenei, 
visas buvęs rusų administracijos aparatas 
pasišalino. Vietinės savivaldybės darbas, 
silpnas ir bet. arba iširęs, vokiečių’ buvo 
visai sustabdytas. Visur buvo įvesta spe- 
cialinė vokiečių karo administracija (Mili- 
tarverwaltung). Gyventojų laisvė ir ini
ciatyva dingo. Bet kokių krašto organiza
cijų platesnis darbas buvo sustabdytas. 

Dargi komitetas dėl karo nukentėjusiems 
šelpti buvo atimta galimybė kooperuoti, ir 
kiekvienas turėjo virsti izoliuota vietine 
organizacija. Spaudą nuslopino griežta 
karo cenzūra kuri savo darbui palengvinti 
aprėžė ir pačių laikraščių skaičių. Susisie
kimas buvo militarizuotas.

NAUJAS VALSTYBĖS KŪRIMO DARBAS

PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Aukščiau minėtuose okupacijos sąlygo
se Lietuvoj buvo palikęs tik labai nedidelis 

šviesuomenės būrelis. Daugumas kaip tar
nautojai ar šiaipjau gelbėdamies iš oku
pacijos buvo pasitraukę Rusijon; taip pat 
mokslą einančioji jaunuomenė drauge su 
pačiom mokyklom pasitraukė iš Lietuvos.

Pirmą, akstiną organizuotam šviesuo
menės pasirodymui davė konkreti krašto 
padėtis. Vokiečių okupacija maža paisė 
gyventojų interesų; rekvizicijos tikriau 
tiesiog atėmimai, kėlė nepabaigiamų skun
dų; mokyklos be kokių atodairų buvo ver
čiamos germanizacijos židiniais; adminis 
tracija daug kur buvo pavesta vokiečių 
valdininkams lenkams iš Poznanės; pats 
Vilnius iš pirmos okupacijos dienos būva 
paskelbtas “lenkų miestu”; kalėjimai bu
vo prigrūsti žmonių kalinamų už visokius 
įtarimus dėl špionažo, rusų belaisvių glo
bojimo ir tt.; jauni vyrai, sugauti į darbus 
miškuose, buvo žiauriai ir pusbadžiai lai
komi; apleistuose dvaruose buvo aplinki
niams gyventojams įvestos baudžiavos; 
buvo uždrausta korespondencijoj vartoti 
lietuvių kalbą, ir tt. ir tt.

Visa tai vertė šviesuomenę ieškoti būdų 
apginti žmonėms nuo visų tų skriaudų^ nes 
nebeliko jokios teisės nei užtarėjų. Tam 
tikslui lietuvių šviesuomenė Vilniuje dar 
1915 metų pabaigoj slaptuose pasitarimuo
se pažymėjo penkių žmonių komitetų (A. 
Smetoną, Dr. J. šaulį, Kun. Stankevičių, 
S. Kairį ir šio rašinio autorių), kuriam bu
vo pavesta Lietuvos ir jos gyventojų inte
resai ginti prieš okupacijos valdžią viso
kiais tinkamais keliais.

Ne be to komiteto įtakos visame krašte 
pasirodė slaptų atsišaukimų, kurie kvietė 
į kovą dėl krašto laisvės ir nepriklausomy
bės. 1916 metų birželio mėn. 10 d. jisai 
įdavė okupacijos valdžiai platų memorialą 
apie Lietuvos praeitį ir apie dabartinius 
siekimus.

Idant lietuvių tautos padėtis ir siekimai 
galėtų būti žinomi ir platesniam pasauliui, 
minėtoji grupė prisidėjo prie susikūrusios 
“Rusijos pavergtųjų Tautų Lygos” ir da
lyvavo bendram jos adrese į Amerikos 
Prezidentą Vilsoną. Birželio mėn. tais 
pačiais metais ta grupė pasiuntė 3 atstovus 
dalyvauti tos Lygos kongrese Lausanoje: 
jie ten padarė savo deklaraciją, statydami 
visiškos ir neaprėžtos Lietuvos nepriklau
somybės reikalavimą.

Okupacijos sąlygos tačiau nedavė jo
kios galimybės tiems bendriems sieki
mams vykdyti. Todėl buvo atkreipta akis 
į krašto padėtį ir liepos mėnesio pabaigoj 
(1916 m.) tuo tikslu okupacijos valdžiai 
buvo įteiktas platus memorialas su tos pa
dėties atvaizdavimu ir visa eilė reikalavi
mų. Tuo pat reikalu minėtos grupės dele
gatai pasiųstieji Šveicarijon susisiekti su 
užsienių lietuviais grįždami turėjo audien
cijų Berlyne Užsienių Ministerijoje.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
“N A U J I E N A- S”

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, IU------ - TUESDAY, JANUARY 25. 1972



OR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

IR &KRKLMS UGO6 
PH1TALKO AKINIUS 

285« W. 6Sra STREET 
Ofiso MM: PRmpm 84229 
Rezid. tetefu WAibrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, uo 7 iki 0 vai vak. Tree, uždaryta

Raz. tai. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford*.

Medical Building}. Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
Tsief.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telof. 695-0633

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Read.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir žestad. tiktai susitarus.

Rex.: GI 84)873

DR. W. EISI N- ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė, 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 vaL 
Tree, ir šeštai uždaryta.

Ofiso tol.: Portsmouth 7-6000
Rezid. tolstu GArden 3-7278

Ofiso telu HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

“contact lenses"
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: 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 71 st St.
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniai* ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 54099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendro praktika, spec. MOTERŲ ligos 
•fleam 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt 24 ir 84 vaL vak. šeitadie- 
•late 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

3. VLKS. KA KITI RAŠO
Pasaulio jaunimo reikalai

Mūsų spaudoje gyvai svars
tomi būsimo pasaulio jaunimo 
kongreso reikalai, šiaip jau kai 
kas palinkę mūsų jaunimu ap
saugoti nuo politikos, o ypač 
nuo tarp lietuvių ateivių vei
kiančių šiokių ar tokių politi
nių srovių bei ideologijų. Nori
ma jaunimas matyti tik kaip 
saugojantį lietuvybę, tai yra 
tik kaip etnišką būtybę, ideolo
giniai klausimais nebesiįdomau- 
jančią. Tokio jaunimo šalininkai 
būkštauja, kad būsimas jauni
mo kongresas nevirstų tarp jau
nimo dalinai ideologinių ginčų 
tribūna. Todėl tokie nori kon- 
gresan atrinkti jaunimą pagal 
savo politinį skonį, jei taip ga
lima išsireikšti.

Gerai patvarkyta, kad atstovu 
kongresan gali būti renkamas 
susilaukusieji 18-30 metų. Dėl 
jų amžiaus galima .buvo kitaip 
jis nusetatyti — tarp 16-25 me
tų. Ir nereikėjo apygardomis 
nustatyti jų kandidatų skaičius, 
o geriau jei būtų buvę paskelb
ta, kad nuo šimto ar tūkstančio 
jaunimo siunčiamas ir atitinka
mas atstovų skaičius. Bet nėra 
didelė blogybė, jei kongreso at
stovais bus renkami apygardo
mis ar apylinkėmis iš anksto nu
stačius renkamų skaičių.

Kalba
Lietuvių kalbos nemokėjimas 

neturėtų sudaryti kliūčių daly
vauti jaunimo kongrese. Supran-

GRADINSKAS
NET 150 DOL.
PIGIAU

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU

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

g-------  - • - - -............................ -v

"PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi? atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: F Rentier 6-1882 >

KAUIJU itlMvw vALArlUUw į

Visos programos is WOP A, 
1490 kit A. M.

> . I
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma į 

dienio iki penktadienio 11—12 Į
į vai. ryto. — Šeštadienį ir sek

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL
; ryto.

- ■ I

T.L: HEmlock 4-2413
71i9 So. MAPLEWOOD AVE.

| CHICAGO. ELL. 60829
e ----- ■ ---- r-— ■—^7

tama, kongreso kalba taki būti 
lietuvių kalba, o tie, kurie jos 
nemoka, gali turėti savo \ ertė- 
jus. Priklausydamas bet ku
riai ideologijai, taip pat neturį 
sudaryti kliūtį būti išrinktam 
į kongresą. . ,

Sveikos mintys
Dirvos Nr. 3, strp. Jaunimas 

diskusijų šviesoje paskelbtos 
Šios sveikos mintys;

Jaunimas eina į kongresą kai
po beveidė, abstraktiška, politi
nėms bei ideologinėms pasaulė- 
žvalgoms indiferentiška sąvoka. 
Vienijantis pradas išlieka tiktai 
etniškas dalyvių ryšys. Ar tas 
vienijantis etninis ryšys gali bū
ti, statybiškai tariant, rišamoji 
medžiaga? Tiktai ta rišamąja 
medžiaga pasitikint, kongreso 
faktas paliks ilgesnę ir patva
rią įtaką jaunimo susivokime. Ar 
pakanka jauno, modernaus žmo
gaus dvasiai tenkintis idealia iš
tikimybe savo etninei kilmei? 
Juk ^supantis jį gyvenimas tei
kia daug ieškojimų ir sprendi
mų, stovinčių už zoologiškai et
ninio prado. Ar jis privalo pas 
svetimus atrasti atsakymus ir 
stoti į jų grupes?

Reikia ideologinio papildinio, 
reikia savos pasaulėžiūros, rei
kia grupavimosi pagal savo gy
venimo sampratos principus, šie 
pažyminiai giliai įsirėžia į jau
nojo asmens dvasią, ragina jį gi
liau jausti ir savo etninę priklau
somybę. Lietuvos universiteto 
studentų ideologinė diferencia
cija buvo turtinantis papildinys 
savo etninei prigimčiai. Neutra
lioji “Studentų sąjunga” netu
rėjo nei' populiarumo, nei pa
trauklumo. Tik per savo ideolo
ginius junginius jaunimas pri
artėja prie savo istorijos, pa
tikimiausio jo savo etninio pri
klausomumo pamato. Tėviškės 
Žiburių korespondento sakinys 
“domėjosi Lietuvos istorija skai
drėse”, yra vaizdingas ir sar
kastiškas. Argi tiktai skaidrė
se sutilpo Lietuvos istorija?

Intelektualiniai, pasaulėžiūri
niai sambūriai klestėjo Maskvo
je, Berlyne, Petrapily, Odesoje... 
Iš jų radosi pirmasis Nepriklau
somosios Lietuvos intelektuali
nis elitas. Nepriklausomybs me
tais intelektualinio jaunimo gy
venimo mozaika rado savo ap
raišką pasaulėžiūrinėse universi
tetinėse korporacijose.

Į jaunimo kongresą jaunimas 
turėtų žiūrėti kaipo į plačią sa
vo ideologinių atsišakojimų kon
federaciją. Yra visiška visuo
meninio gyvenimo ignoracija 
tvirtinti, kad jaunimui “sveti
mos” buvusios politinės partijos; 
kad jaunimas nori būti lietuviš
kas, bet ne partinis; kad jauni
mas “nesidomi politika”. Juk 
čia pat, atsigrįžęs į jį supantį 
gyvenimą, jis atranda princi
pinius ideologinius skirtumus ir 
j aunimo suignoravimuose.

Tie principai nesensta, jie per- 
manentiški ir kosmopolitiniai. 
Jie ir sudaro branduolį tų “bu
vusių politinių partijų”, kurių 

«amę nori užgožti paprasta jg- 
norancija.

“Lietuviškieji reikalai jiem 
nėra svetimi”, pastebi torontiš
kis korespondentas.

Abstraktiškai — etniniu po
žiūriu tai yra ir liks idealas; nė
ra svetimas. Konkrečiai įsijun
gus į savo pasaulėžiūros sambū
rį, lietuviškieji reikalai taps sa
vi.

Ir ano meto tas studijuojan
čio jaunimo ideologinis susi
skirstymas .vien tik Petrograde 
davė šias Lietuvos nepriklauso
mai valstybei ryškesnes asme
nybes:

Ateitininkai (krikščionių de
mokratų) černeckį, būsimą di
plomatą, St. Seimo atstovą, Si
biro kankinį ir kitus gerus vals
tybininkus bei valstybininkes, 
kurių pavardės šiuo metu yra iš 
atminties iškritusios.

Demokratai, būsimi valstie
čiai liaudiniųkai, teisininką A. 
Sugintą, St. Seimo atstovą, spau
dos bendradarbį; Jurgį Elisoną, 
zoologijos profesorių, vadovėlių 
iš gamtos autorių; Vincą Vilkai
tį, padėjusį Lietuvos fitopoto- 
logijos mokslo pagrindus, žemės 
Ūkio akademijos rektorių, Sibi
ro kankinį; VI. Natkų-Natkevi- 
čių, diplomatą ir kitus.

Tautininkai — J. Chodauskai- 
tę-Tūbelienę, spaudos bendradar
bę, dar iki šiol gyvą, Floridoj 
gyvenančią.

Visuomenininkai-socialdemo- 
kratai — pedagogą V. Didžiulį, 
A. Pureną, profesorių, universi
teto rektorių, A.. Vienožinskai- 
tę-Purėnienę, teisininkę, St. Sei
mo atstovė, Sibiro kankinę, dar 
gyvą Lietuvoj, M. Pečiulionį, 

generolą, Sibiro kankinį. O šių 
eilučių autorius tada buvo Pe
trogrado Lietuvių Studentų 
draugijos pirmininkas.

Tai tik Petrogradas. O kur 
dar kiti tada Rusijos universi
tetuose studijavę lietuviai? Vi
sų čia neišvardysi.

Ir toji ano meto ideologiniai 
suaižėjusi studentija, tarpusa
vyje besiginčijanti, vis dėlto su
gebėjo išleisti visiems besimo
kantiems žurnalą, kurios redak
cija buvo koolicinė iš demokra
tų ir socialdemokratų, priešaky
je su būsimu diplomatu Petru 
Klimu, Sibiro kankiniu.

Ateitininkai pasirodė su Atei
timi.

Viename ir kitame žurnale 
bendradarbiavo vėliau išgarsėję 
redaktoriai, profesoriai...

Tai anais metais ideologiniai, 

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ANTANAS ARMOŠKA
<Jyv. Oak Lawn, Ill., anksčiau gyv. Chicago, Ill.

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

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

Charles Jr., ir jo žmona Judy; James, jo žmona Patricia ir Richard. 
Marti Emilia Armoška ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Sūnus Robert jau miręs anksčiau.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermitage Ave.
Antradienį, sausio 25 dieną 8:45 vaL ryto bus lydimas iš koply

čios i Šv. Kiyžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuviu šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano Armoškos giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR J<AKT|

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. Phone; OLympic 2-1003

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

A. t A.

Agr. PRANAS CECERGIS
Gyv. 7134 So. Maplewood Ave.

Mirė 1972 m. sausio mėn. 23 dieną, 3:00 vaL popiet, sulaukęs 67 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko nuliūdę: Lietuvoje brolis ir kiti giminės. Amerikoje — 

draugai, pažįstami ir artimieji.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st 

Street
Trečiadienį sausio 26 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Prano čečergio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės.

Laidotuvių, Direktorius Donaldas Petkus. Tel, 476-2345.
; , - 1 T- W m" ■■1 II ............ .  ......... ..

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

t

politiniai suaižėjęs ir besiginči
jęs Lietuvos jaunimas nebuvo 
stabdys Lietuvai kultūriniai kil
ti, ūkiniai stiprėti, žengti pir
myn, mokslu garsėti ir savąją 
valstybę atkurti.

Nepamirškime, kad ir anuo
met, prieš savo valstybės san
tvarkos įsigalėjimą, Lietuvos 
jaunimas aukštojo mokslo siekė 
ne savo tėvų žemėje, ne sava 
gimta kalba (Lietuva universi
teto tada neturėjo).

Ano meto studijuojantį jau
nimą pasekė taip pat kaimo jau
nimas. Ir jis rikiavosi ideolo
giniai ir turėjo savo spaudą, nors 
plačiau veikti tegalėjo tik po
grindyje. •

Tai yra gražus ir neabejotinas 
įrodymas, kad jaunimo susido
mėjimas ir dalyvavimas ideolo
giniuose ar politiniuose sąjū

džiuose, yra naudingas, nes jau
nimą tvirtesniais, tikresniais 
saitais pririša prie savo tautos, 
tėvų šalies ir rimčiau paruo
šia jį ateičiai.

Lauktina, kad antrame lietu
vių jaunimo kongrese bus su
teikta proga jaunimui pilnai pa
sireikšti visais jaunatviškais, 
įvairiomis varsomis žydinčiais 
žiedais. Veiksmingam jaunimui 
jokios gyvenimiškos audros nė
ra žalingos, jos lengviau jo pa
keliamos, jei žiedai dar nėra nu
vytę arba nėra pilnai išskleisti.

PETER BUKAUSKES

Pir.KffiE JAV TAUPYMO BONUS

(PUTRAMENTAS)
T.inkvnnmA arb* liūdesio Valaudtn- 

ge^ea ir va;.-..Jut;
pių papuošimui ir sezonines 

kapams jjelėc.
ROY R. PETRO (PUTRAMENT/ ’!

5525 So. Harlam Ava. — 586-1226

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS G8L1NYČ1A 

2443 WEST 63rd STREET
Talofonal; PR 8-0833 Ir PR 8-O&M

PETKUS
IEVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
k Telef.: GRovehill 6-2345-6A 1410 So. 50th Ave., Cicero

■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Mirė 1972 m. sausio mėn. 22 
dieną, sulaukęs senatvės. Gimęs 
Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: pusbroliai, 

pusseserės ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Barabas ko
plyčioje, 718 W. 18 St.

Trečiadienį, sausio 26 dieną 
9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojamas Lietu
viu šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a? - Peter Bukauske^ 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį'' patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Pusbroliai, pusseserės ir 

giminės.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
ų niiTiiniiiiiimiiBUUiuiiiimiirnmtnmiuiiiiiHininumuiuiiiiiifiiiiiiii iir.utfrUimmnmW

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: i
■- -* ' * M- .... -

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

Tel: TArda 7-1741 -1742

Informacijai skambinti telef. 
927-1911.

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

GEROS DOVANOS
Šios knygoj parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________ $3.00
Minkštais viršeliais tik _______________ ________  $2.00

Dr. A. J. Gusten — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik -  SI .50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderi-

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

>   . .. /

Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkai, marti.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Gerald F. Daimid. 
Tel. YA 7-1741.

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

V. Temasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGĄ S 

2454 WEST 71»t STREET 
Ofiso fslof.’ HEmlock 4*2123 
Rodd. Mo.- Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

O* Aparatai • Protezai, Med. Bap- 
. dažai. Spoclali pagalb* koĮomr 

' (Arėk Supports) ir L t
TaL: 9—4 ir 8—8. Šeštadieniais 9—i. 
ŪSO Wo«t 63rd SL, Chicago, III.

Ptoappcf 6-5084__ J**-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Genau 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 6060b ___ ;

i .. ......................... —-—

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone. YArds 7-19)1

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS j[
1 10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I

649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland. Hlinoiz

J — MAUJIEMO&, CHICAGO *, K.L. — TUESDAY. JANUARY 25, 1972



DVIEJŲ LENKŲ KILMĖS 
į SENATORIŲ
t RUNGTYNĖS
; Sen. Derwinskio patarimas 

sen. Percy pasisaugoti,
Į Turėdamas susidurti su len
kų kilmės konkurentu i savo 
senatorišką kėdę, senatorius 
Charles Percy (R., III.) kreipė 
si j savo bendros kilmės tau
tieti senatorių Edwardą Der- 
TVinskį patarimo, praneša Chi
cago Tribune iš Washingtono. 
iv Romanas Pucinski vra regu- 
įiarinis Illinojaus demokratų 
organizacijos kandidatas i fe- 
įderalini senatą, i respubliko
nių senatoriaus Percy vietą. 
fDerwinski yra Percy rėmėjas. 
.* Štai Derwinskio patarimai 
Percy:

♦ Venk lenkų apgyventų 
apylinkių. Nors Chicagos len- 
4<ai savo balsų demokratams 
vengia duoti, tačiau už savo 
*Pučį’’ (taip malonybiniai va
dinamas Pucinski) jie urmu 
atiduos savo valsus. Nėra išro- 
Įcaviino gauti daug lenkų bal

su. kadangi naudu u to turės 
tik Pucinski.

Nesiek juodžių balsų. Nor 
moliai respublikonai gauna tik 
15 nuošimčių juodųjų balsų. 
Percy tikisi gauti 25 nuošim
čius negrų balsų, bet 75 nuo
šimčiai tektų Pucinskiui.

Sveikas protas sako, kad 
nereikia judinti tų balsų, kurių 

i negali pusės gauti.
“Percy yra įsitikinęs savo 

pergale”, pareiškė Derwinski. 
“Jis neganėtinai įvertina Pu
cinski kampanijos audringą 
metodą. Aš nemanau, kad jis 
(Percy) užmigs prie vairo, bet 
aš manau, kad jis dar nebuvo 
turėjęs tokio oponento kaip 
Pucinski”. Derwinskis lygina 
Pucinski su Armstrongo tipo 
boksininku, kurs savo oponen
tą buksuoja nė atsikvėpti ne
duodamas.

Pucinskis gerai atsistojęs 
kaip kongresinis lyderis pasi
sakydamas prieš priverstiną 
“busavimą” būdamas Atstovų 
Rūmu švietimo ir darbo komi- fe
teto pirmininku.

------------ ----------- ~="i

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

knygų spintą ar fentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pusi--------------- $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. ____ $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II 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— $530 
Juozas L i adžius, RAŠTAI, 250 pusi. ------------------------------ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI. APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., -------------------------------- ---------------------------- $ - -00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

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

pųsL, dabar tik------------------------------------------- $10.00

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St., Chicago/ 8, Hl. — Telef. HA 1-6100

■ ■■ ------------------------ -------------------- -- ------------------------

/ ---- —-.... ..........
Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

| CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00,' minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs 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 katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS MARIA NOKMl

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
DldoIIs pasirinkimas įvairiu praklų.

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI. MAISTAS. PINIGAI.
. ........................ ............ ................................................................................................

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai C erti f i kata L

V. VALANTINAS 
----------- --------------------------------------------------------------- -----

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir gą-žiningaa patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas. 

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

70 MINUČIŲ BE 
' ELEKTROS PRIE 37 1.

ŽEMIAU NULIO
Winnipeg, Manitoba. Kažkaip 
neįtikimai skamba jūsų čikagie 
ėių aimanos apie “baisius spei
gus” porą naktų temperatūrai 
nukritus iki 15 laipsnių že
miau nulio.

Norėčiau matyti jūsų veidus 
prie 37 laipsnių žemiau nulio 
ir tamsoj. Aną penktadienį, 
sausio 11 d. 8:47 vai. vakaro 
šiaurinės Winnipego miesto 
dalies elektros stotyje .suspro- 
gus izoliacijoje vienai porce
liano dalelei mažiausiai pusė 
visų miesto gyventojų staiga 
atsidūrė be šviesos ir šilimos. 
Mieste aptemimas truko lygiai 
70 minučių ir palietė didesnę 
gyventojų dalį, tokiu laiku, 
kuomet temperatūra jau buvo 
37 laipsniai žemiau nulio. Tas 
vienos porceliano taurės spro
gimas iššaukė gedimus, kurie 
pasiekė net 100 mylių nuo 
Winnipego vietovę Pointe du 
Bois, kur yra Hydro linijos jė
gainė.

Kas būtų atsitikę, jei toks 
elektros sugedimas tokiame 
speige būti] trukęs visą naktį 
ar dar ilgiau? To pusė milijo
no Winnipego gyventojų la
biausiai prisibijojo.

Daugelis, kurie giminių, 
draugų ar kad ir pažįstamų tu
rėjo priemiesčiuose. St. James, 
East Kildonan, Charleswood, 
Tuxedo, Wildwood ir kt., tam
soje susigraibę reikalingiau
sius daiktus jau rengėsi na
mus apleidę važiuoti arba jau 
buvo išvažiavę: mat tuose 
priemiesčiuose elektra liko ne 
užgesusi, bet tokiame spei
ge ir visiškoje tamsoje susigrai
byti ir automobili “startuoti” 
neatšildžius motorą buvo sun
ku ar neįmanoma. Kaip greit 
šaltis nugali mūsų žmonių ci
vilizaciją, parodė faktai, kad 
per tą vieną valandą ir 10 mi
nučių, kol Hydro laidai vėl 
pradėjo veikti, ne tik staiga 
užšalo kambariai,, bet ir daug 
kur susproginėjo vandens vamz 
džiai... Gatvėse staiga padra- 
sėjo -'vagišiai ir išmušdami 
krautuvių langus ėmė iš vitri
nų grobstyti prekes, nors švie
sai staiga vėl įsižiebus ir gat
vėms nušvitus, tamsos paukš
tukai greit patamsiuose išsi
slapstė.

Dramatiškiau buvo ligoni
nėse, kur elektra dažnai yra 
gyvybiniai reikalinga. Pavyz
džiui. General Hospital tuo 
metu vyko svarbi operacija. 
Bet ligoninės tokioms nelai
mėms pasiruošusios iš anksto, 
tuo pačiu momentu batarėjos 
perėmė energijos ir šviesos 
tiekimą. K. Sir.

Studentas išprotėjo 
nuo LSD

Vienas 21 metų amžiaus 
Massachusetts Technologijos 
Instituto studentas dviem at
vejais paėmė LSD, manyda
mas, kad tas narkotikas nepa
žeis jo smegenų. Jis pralaimė
jo. Po paėmimo vaistų jis tu
rėjo baisias halucinacijas.

Suardyta jo galvosena prive
dė prie to kad pasislėpęs baž
nyčios bokšte šaudė į žmones. 
Kai nušovė žmogų ir sužeidė 
kitus keturius žmones, polici
ja jį nušovė. M. S’.

MŪSŲ SPAUDOJE

Televizijoje ši sezoną nemažą pasisekimą turi "All in the Family", 
kur vaidina ir juodas jaunuolis Mike Evans. Jis reikalauja padidinti 

jam algą, grasindamas pasitraukti iš serijinio vaidinimo.

ta kelią pareigūnam savavališ
kai laužyti žmoniškumo teisę ir 
pažeisti Amerikos garbę.

Kudrikos dėka laimėtos tai
syklės betgi jam ipadarytos 
skriaudos neatities. O nesuga
dinta sąžinė reikalauja atsiteisti 
su tuo, kuriam buvo padaryta 
skriauda. Kudirkai tai buvo 
skriauda visam jo ir jo šeimos 
gyvenimui.

Taisyklės moraliai neatpalai
duoja vyriausybės, kurios var
du buvo padaryta skriauda, nuo 
pastangų, kad ir Kudirkai būtų 
parodyta žmoniškumo”.

Sumažėjo bažnyčias 
lankančių skaičius

Gallup instituto apskaičiavi
mais, pernai bažnyčių lankyto
jų skaičius JAV-bėse sumažėjo: 
l!>’70 m. tokių buvo 42%, o 1971 
metais tik 40% visų suaugusių 
žmonių.

Minėta įstaiga 7,543 pasirink
tu asmenų klausė: “Ar buvote 
bažnyčioje per paskutines 7 die
nas?” Ji tik iš 40% tegavo tei
giamą atsakymą. Kiti atsakė, 
kad nebuvo.

1959 m. į tokį pat klausimą 
teigiamai atsakė 50%. ■

Daugiausia bažnyčias lankė 
katalikų — 57%. Protestantų 
buvo 37%, žydų — 19%. Vyrų 
lankė 35%, moterų — 45%, 
baltųjų — 40%, juodųjų — 
44%. Senesnių kaip 50 metų 
lankė 45%, o 21-29 metų — tik 
28%.

Daugiausia bažnyčias lankė 
gyvenantieji JAV pietuose — 
45%, mažiausia vakaruose — 
33%.

KĄ SAKO ŽMONĖS
Žurnalas “Life” pravedė 

žmonių apklausinėjimą ir ga
vo 43,000 atsakymų, kurių 
svarbiausieji yra tokie:

80% amerikiečiu didmies
čiuose vakarais jaučiasi nesau
gūs gautvėse;

78% dažnai nesijaučia sau
gūs ir savo namuose;

43% šeimų praeitais metais 
buvo piktadarių aukomis, tai 
yra nuo jų nukentėjo.

30% žmonių apsigynimui lai
ko ginklą;

41% tvirtina, kad policijos 
apsauga nėra pakankama, ir

70fJ žmonių sutinka mokėti 
dar didesnius mokesčius, kad 
lik gautų geresnį apsaugą.

Simo Kudirkos dėka

IŠ CHICAGOS I R 
APYLINKIŲ

Apskritis neproduktingai 
išleido 14,228.000 dol.

Chicago Tribune reporterių 
grupė ištyrusi neproduktingą 
mokesčių mokėtojų pinigų 
švaistymą Cook apskrities ad
ministracijoje paskelbė virš 10 
straipsnių, kurių santraukoje 
konstatuojama, kad dėl biuro
kratinės netvarkos septyniuo
se iš 80 apskirties departamen
tų esą išeikvota §14,228,000 mo
kesčių pinigų.

Apskrities šeimininkai, tą 
netvarką iškėlus, padarė šiek 
tiek taupumo ir iš savo biu
džeto 1972 metams nubraukę 
tik 231,303, tačiau tame biu
džete tebepasilieką §13,996 ne
produktingų išlaidų, kurių di
džioji dauguma perdėtoms ir 
nereikalingom algoms.

Apskrities departamentų vir 
šininkai tuos pinigus pradėję 
išleisti jau nuo savo fiskalinių 
naujų metų pradžios gruodžio 
1 dienos, padarydami kasdien 
po 38,242 naujų mokesčių. 
Nuo šio sausio 1 dienos tuo bū
du esą iššvaistyta §879,566.

Paul Powelio turtai
Springfielde, III., paskelbtas 

33 puslapių pranešimas apie 
paliktą turtą buvusio Illino
jaus valstybės sekretoriaus 
Paul Powell, kuriam 1970 m. 
spalio 10 d. mirus, jo ofise ir 
jo bute batų dėžėse buvo rasta 
sukišta šimtai tūkstančių dole
riu ir įvairiu dokumentu bei 
pakvitavimų. Jo turtas galu
tinai nustatytas buvęs §3,000, 
986.63.

Pabrangs pienas
Stambios Chicagos srities 

pieninės skelbia, kad nuo 
ateinančio mėnesi pieno kaina 
bus farmeriams pakelta po 15 
centų 100 svarų pieno. Tai išei
sią, kad pavieniai pardavinė
jant pieno kaina pakils po 
“daugiau” kaip 1 centą galio
nui. Įdomu bus palyginti su 
dabartinėmis kainomis, kiek 
“daugiau” vieno cento bus pa
kelta.

REAL ESTATE,
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KĖJIMAIS

> DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Freztdenta*

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
' NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Federaliniy Ir valstijos pajamy 
mokesciy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Paražy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878
— _ ----

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

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, 
pūdomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

metus šios rūšies dalvku kai
nos pakilo 2.7; drabužių kai
nos 3.6%

J. AU GUSTAITIS 4

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA į
154 pusi knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano ą 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio p>- » 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- ?< 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo v 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- ,5 

šiai 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 z 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: <į

NAUJIENOS -
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 /

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. j

“Darbininkas” šio sausio 18 
d. vedamąjį “Simo Kudirkos 
dėka” baigia tokia pastraipa:

“Metam praėjus nuo Kudirkos 
įvykio, ima aiškėti jo kančios 
prasmė — ji buvo reikalinga ki
tiem bėgantiems į laisvę apsau
goti nuo išdavimo.

Be Kudirkos kančios nebūtų 
minėtų taisyklių, kurios užker-

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Pragyvenimo reikmenų 
kainos toliau kyla

Darbo statistikos biuro Wa
shingtone paskelbtomis žinio
mis. po algų ir kainų “užšal
dymo" pragyvenimo reikmenų 
kainos praeitą mėnesį smar
kiau pakilo, nors praeitieji 
1971 metai skaitomi mažiau
siai infliacijos ’ paliesti nuo 
1967 metu. r

Praeito gruodžio mėnesio 
kainos, lyginant su lapkričio 
mėnesiu, pakilo 0.4 nuošimčio, 
bet per 1970 metus pakilimas 
siekė tik 3.4%, per 1967 metus 
kainos pakilo 3%.

Pragyvenimas Chicagoje
Darbo statistikos biuro Chi

cagos srities direktoriaus Wil
liam Rice paskelbtomis žinio
mis pragyvenimo išlaidos Chi
cagoje per 1971 metus pakilo 
2.6 nuošimčių, nors infliacinės 
tendencijos pernai buvę ma
žiausios per visus praeitus 6 
metus.

Gyvenamų patalpų (butų) 
nuomos pernai pakilo 2.3%, gi 
per vieną praeitą gruodžio mė 
nesi pakilo 0.6%, nors pakili
mo priežastis iš dalies priski
riama elektros pabrangimui.

Gazolinas praeitą mėnesį pa
brango 0.6%, maisto produktų 
kainos 0,3%, bendrai per 1971

Sumažins automobiliu
1

Chicagos miesto centre
Meras Richard Daley Įteikė 

miesto tarybai pasiūlymą kaip 
sumažinti automobilių Chica
gos miesto centre. Vieną iš 
pagrindinių priemonių jis siū
lė nebeleisti statyti daugiau ga
ražų nei automobiliams pasis
tatyti aikščių miesto centre. 
Kitų priemonių tarpe bus kai
nų už automobilio pastatymą 
pakėlimas, šiuo metu mieste 
tarp North Halsted, Roosevelt 
gatvių ir Michigan ežero esą 
53,510 aikščių automobiliams 
statyti. Miesto centro zona 
apibrėžta : Chicago upė iš 
šiaurės ir vakarų pusės Cingress 
Avė. iš pietų ir Michigan iš ry
tu, fe

— Genovaitė Breichmanienė 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-tosios Tautinių šokių šven
tės meninės dalies vadovė, su
grįžo iš Brazilijos, kur prave
dė tautinių šokių kursus, šiuos 
dviejų savaičių kursus lankė 
lietuviškasis jaunimas iš Bra
zilijos, Urugvajaus ir Argenti
nos.

♦ Lietuvių Tauragės Klubo 
metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 30 d. 
2 vai. popiet Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Bus valdybos 
ir komisijų pranešimai, naujos 
valdybos ir komisijų rin^ųnai, 
taip pat einamieji reikalai. Po 
susirinkimo kavutė. (Pr).

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 kadetai, 
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 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, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

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

APYNAUJIS V& aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

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

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus 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

Te!.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nanw Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai. _
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

HOME INSURANCE

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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, IIL 

TEI____ 77«888
Anicetas Garbačiauskas, sa/
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