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OPOZICIJA KRITIKUOJA BIUDŽETO
DEFICITĄ IR GYNYBOS IŠLAIDAS

WASHINGTONAS. — Prezidento pasiųstas kongresui 1973 
metų biudžetas jau susilaukė daug kritikos, ypač iš senato de
mokratų pusės. Vieni kritikuoja gynybai numatytas išleisti su
mas, kiti priekaištauja, kad ir vėl, jau trečią kartą, šios vyriau
sybės siūlomas nebalansuotas, su dideliu deficitu biudžetas. Jame 
pajamų numatoma turėti 220.8 bilijonai dolerių, o išlaidų apskai
čiuota. 246.3 bil. dol. Per trejis prezidento Nixono vyriausybės 
metus deficitas susidaro jau 87 bil. dol.

Prezidentas savo paaiškinime 
sako, kad deficitinis biudžetas 
šiuo metu, lygiai kaip kainų ir 

■ algų varžymas, yra stiprūs ir 
reikalingi vaistai. Mes tuos vais
tus imame ne todėl, kad jie 
mums patinka, bet todėl, kad jie 
reikalingi. Kai ekonominė padė
tis nugalės nedarbą, mes sustosi
me tuos vaistus ėmę, kol dar į 
juos neįpratome. <

Biudžete prašoma 6.3 bil. do
lerių daugiau gynybai, negu bu
vo reikalaujama praėjusiame 

. biudžete. Gynybos sekretorius 
Laird pareiškė, kad 83.4 bit. dol. 
gynybai yra absoliutus minimu
mas, reikalingas valstybės sau
gumui užtikrinti. Numatyta iš
leisti ir tarp 10 ir 14 bil. dol. 
naujam erdvės laivui, kuris, pa
kils kaip raketa, bet Į žemę su
grįš lyg lėktuvas. Kiekvieną to
kį erdvėlaivį bus galima nau
doti apie 100 kartų. -

Atstovų Rūmų lėšų komitetas 
jau kalba, kad-gali, reikėti pa
kelti pajamų mokesčius.' Sen. 
Kennedy kritikuoją išlaidas gy
nybai, kada “mums iš tiesų dau
giau reikia lėšų mokykloms, na
mams ir sveikatai”. Sen. Prox- 
mire iš Wisconsin© irgi puola 
išlaidas gynybai, kada “Vietna
mo karas mažėja ir išleidžiama 
20 bil.' dol. per metus mažiau”. 
Tik respublikonas Gerald Ford 
iš Michigano sako, kad biudže
tas yra “pozityvus, konstrukty
vus, gerai balansuotas, gydan
tis ekonomines žaizdas ir api
mąs visas namų ■ problemas”. 
Mes galime tikėtis demokratų 
puolimo, sako Ford, tik jie pa
miršta, kad jie atvedė Ameriką 
į ekonominį nuosmukį. Ameri
kiečiai žino, kas užbaigia vis di- 
dėjusią infliaciją ir kas pakei
čia netikrą karo metų gerovę pa
stovia taikos meto gerove.

Kalbėdamas apie biudžeto nu
matytas sumas gynybai, prezi
dentas Nixonas sako: “Mes nie- 
kąda negalėtume įgyvendinti sa
vo vilčių turėti pilną taikos ge
neraciją būdami silpnose po
zicijose. Mes tik tada gali
me derėtis ir išlaikyti tai
ką, kada mūsų karinė galia yra 
stipriausia. Demagogai gali len
gvai rasti argumentų ir siūlyti 
gynybos dolerius skirti sociali
nėms programoms, tačiau atsa
kingas kongresas ir atsakingas 
prezidentas negali sau leisti to
kių lengvų sprendimų”. Toliau 
prezidentas nurodo, kad gyny
bai reikalaujamos sumos suda
ro 31.8% viso biudžeto^ kada 
1970 metų biudžete gynybai te
ko 40.8%?

Studentų riaušės 
Egipto sostinėje

KAIRAS. — Egipto studentų 
demonstracijos, reikalaujančios 
greit pradėti karą prieš Izraelį, 

. pasidarė tokios, netvarkingos, 
kad valdžia buvo priversta užda
ryti dieną anksčiau, prieš atos
togas, universitetą ir policija su
ėmė apie 1,000 studentu. Gat
vėse studentai ėmė mėtyti ak
menis į policiją, kuri atsakė aša-

1S viso pasaulio
♦

SALISBURY. — Rodezijos 
negrai aiškiai atmetė Britanijos 
pasiūlytą planą Rodezijos nepri
klausomybei legalizuoti. Per spe
cialios komisijos apklausinėji
mus negrai pasisakė prieš pla
ną, o riaušėse žuvo 14 negrų.

WASHINGTONAS. — Var
totojų teisių gynėjas Ralph Na
der teisme kaltina Nixono vy
riausybę, kad ji tik todėl pa
kėlė pieno pramonei duodamą 
federalinę subsidiją iki 322,500 
dol., kad pieno pramonės bend
rovės daug aukojo respublikonų 
partijos Įvairiems fondams pra
ėjusių rinkimų metu. Baltieji 
Rūmai ir respublikonų partijos 
centras atsisako komentuoti.

DETROITAS. — Buvusio au
tomobilių pramonės darbo uni
jos prezidento Walter Reuther 
įsteigta Darbo Akcijos santar
vė, kurioje automobilių unija bu- 
vo susijungusi su tymsterių uni
ja, bus panaikinta, nes santar
vės numatytiems darbams trūks
ta lėšų. Spėjama, kad UAW- 
automobilių darbo unija — gali 
sugrįžti Į federaciją AFL-CIO, 
iš kurios buvęs prezidentas uni
ją išvedė.

DAMASKAS. — Sirijos kari
nė vadovybė pripažino, kad Iz
raelio lėktuvai raketomis ir bom
bomis puolė Sirijoje esančią pa
lestiniečių partizanų stovyklą. 
Dešimties lėktuvų puolimas tru
kęs 15 min. Nuostolių nepada
ryta.

NIEMEY. — Nigery lankėsi 
Prancūzijos prezidentas Pompi
dou. Jam bevažiuojant su Ni
gerio prezidentu Diori Hamani, 
jaunas vyras metė pomidorą, 
kuris pataikė Pompidou į krūti
nę.

Premjeras Šato 
važiuos į Maskvą 
TOKIJO. — Japonijos užsie

nio reikalų ministeris Fukuda 
paskelbė spaudai, pasikalbėjęs 
su sovietų Gromyko, kad buvo 
nutarta pasikeisti valstybių 
galvų vizitais. Premjeras Šato 
važiuos Į Maskvą, o premjeras 
Kosyginas vizituos Japoniją.

Abi valstybės sutinkančios, 
kad laikas būtų pasirašyti tai
kos sutartį. Dabar teks išspręs
ti sutarties sąlygas. Japonija 
reikalauja, kad rusai sugrąžin
tų karo metu išJaponijos atim
tas keturias salas.

rinėmis dujomis.
Prezidentas Sadat sušaukė vi

suomenės atstovų susirinkimą, 
kuriame jis vakar žadėjo pa
aiškinti politinę padėtį. Studen
tai demonstravo prieš spaudą, 
kuri per mažai rašiusi apie jų 
reikalavimus, žurnalistų sąjun
ga pasisakė prieš vyriausybės 
spaudos cenzūrą, žodžiu, iš stu
dentų karingesnės politikos rei
kalavimų išsivystė vyriausybės 
kritika ir priekaištai.

JAV karo lėktuvas leidžiasi ant lėktuvnešio "Coral Sea" Tonkino 
Įlankoje. Paskutiniu laiku padidėjo aviacijos veikla Indokinijoje.

PESIMISTINES KROATŲ NUOTAIKOS
ZAGREBAS. — NYT korespondentas James Feron lankėsi 

Kroatijoje, kur patyrė liūdnas kroatų nuotaikas po didelių par
tijos ir valdžios įstaigų valymų. Apie 1,000 kroatų laukia teismų. 
Krizė yra laikoma ne vienos Kroatijos, bet visos Jugoslavijos kalte. 
Daugelis nusivylė prezidentu Tito, kurisx pats būdamas kroatu, 
juos išdavęs. Vienas kroatas paaiškino korespondentui nuotaiką 
klausimu“Ar žibiai, kodėl Kroatijoje pašto ženklai nelimpa prie 
voko? Todėl, kad,kroatai spiaudo ant kitos pašto ženklo pusės”.

- ’ t

Serbai negali suprasti kroatų 
reikalavimų didesnės dalies už
sienio valiutos įplaukų. Kroatai 
uždirba savo pramonėje ir per 
turistus apie trečdalį visos Ju
goslavijos pinigų: Serbai šitaip 
klausimą aiškina: “Jei kroatai 
pastato savo Split uoste laivą ir 
jį parduoda už dolerius, jie no
ri visus tuos dolerius pasilaiky
ti, tuo tarpu plienas laivams 
ateina iš kitų respublikų, medis 
vėl iš kitų. Joms kroatai moka 
dinarais, ne doleriais. Kodėl ki
tos respublikos neturi gauti- do
lerių ?” Serbai neužmiršta ir to, 
kad naciai kroatai vokiečių lai
kais išžudė apie 100,000 serbų, 
gyvenusiij Kroatijoje.

Jugoslavijos valdžia leido po 
buvusios krizės Kroatijai pasi
laikyti 20% visų savo eksporto 
pajamų, kada anksčiau duodavo 
kroatams tik 7%. Iš turistų pa
jamų Kroatija galės pasilaikyti 
45%, ne 40% , kaip buvo iki šiol.

Jugoslavai nusivylė Kroatijos 
sukelta krize. Jie sako: “Mes 
anksčiau didžiuodavomės, kad 
mes esame geresni ir gudresni 
už lenkus ar čekoslovakus, ta
čiau atrodo, kad ir mes tokie pa
tys”.

J. T. sekretorius 
Baltuose Rūmuose
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas pirmadienį pri
ėmė Jungtinių Tautų naująjį se
kretorių Kurt Waldheima ir pa
žadėjo jam Amerikos paramą 
dirbant JT organizacijoje. Sve
čias dalyvavo valstybės departa
mento pietuose ir tarėsi su vy
riausybės nariais.

Pats svarbiausias naujo sek
retoriaus rūpestis — finansinė 
JT padėtis. Sovietų Sąjunga ir 
Prancūzija atsisako prisidėti 
prie JT taikos kariuomenių iš
laikymo. Už kelių mėnesių gali 
nebebūti pinigų tarnautojų al
goms.

VftULK'OS ŽINIOS
♦

šarjah, Persijos įlankos 
emirato, valdovas šeikas Khali- 
das buvo nužudytas savo rūmuo
se, kuriuos puolė jo pusbrolis 
šeikas Sakr bin Sultan, pats 
anksčiau buvęs valdovu, šitas 
pučas pasisekė visais atvejais, 
tačiau šarjah policijos jėgoms 
vadovavo žuvusio šeiko brolis, 
kuris atvykęs į šeiko rūmus, su
ėmė pusbrolį. Perversme žuvo 
keli policininkai.

+ Kanados aerodromų kon* 
trolieriai atmetė naują oro ben
drovių pasiūlymą ir tęsia jau 8 
dienas trunkantį streiką. Avia
cijos bendrovės praranda po 2 
mil. dol. kasdien.

+ Negrė Atstovų Rūmų na
rė iš Brooklyno Shirley Chisholm 
paskelbė, kad ji yra kandidatė 
į demokratų partijos nominaciją 
į prezidento vietą. Kiti libera
lai bijo, kad ji gali jiems gero
kai pakenkti, atitraukdama ne
grų balsus.

Anchorage, Aliaskos teis
mas davė iki penktadienio su* 
imtiems rusų laivų kapitonams 
pasiruošti gynybai. Trys: Vla
dimir Artemov, vyriausias žve
ju laivyno vadas ir kapitonai: 
Igor Bobtuk ir Nikolai Pavluk 
kaltinami žvejojimu Amerikos 
vandenyse. Teismui pripažinus 
juos kaltais, jiems teks sumokė
ti baudas, be to, jie gali netek
ti laivų ir pagautų žuvų.

> Pernai Amerikos prekyba 
su užsieniu turėjo 2 bil. dol. de
ficitą. Aukso ir užsienio valiu
tos atsargos sumažėjo 2 bil. 300 
mil.

+ Moteris, kuri iš Šveicari
jos banko išėmė milijonieriaus 
Howard Hughes sąskaiton įdė
tus pinigus — 650,000 dol., tu
rėjo Šveicarijos pasą, išduotą 
šveicarų konsulo Barcelonoje, 
Ispanijoje.

PRAGA. — Čekoslovakijoje 
pirmadienį prasidėjo svarbūs 
Varšuvos pakto-valstybių pasi
tarimai. Iš Maskvos nuskrido į 
pasitarimus pats Brežnevas su 
premjeru Kosyginu. Dalyvauja 
Bulgarijos Živkovas, Rytų Vo
kietijos — Honeckeris, Vengri
jos — Kadaras, Lenkijos — Gie- 
rekas, Čekoslovakijos — Husa- 
kas ir Rumunijos — Ceausescu. 
Su Brežnevu ir Kosyginu atvy
ko į Pragą ir maršalas Ivan Ja- 
kubovskis, Varšuvos pakto kari
nių jėgų vadas.

Spėjama, kad šis pasitarimas 
liečia Europos saugumo konfe
rencijos paruošiamuosius dar

bus ir Vakarų pasiūlymą pradė
ti derybas dėl abipusio, balan
suoto karinių jėgų sumažinimo 
Europoje.

Vakarų valstybės pabrėžė, kad 
jos paruošiamuose saugumo 
konferencijos darbuose daly
vaus tik tuo atveju, jei bus ra
tifikuota V. Vokietijos sutar
tos su Sovietų Sąjunga ir kai 
bus sutvarkyti. Berlyno klausi
mai.

Maskva atsisakė riet priimti 
Nato pasiuntinį Manlio Brozio, 
tiriantį kariuomenės sumažini
mo galimybes. Sovietai tvirti
na, kad kariuomenės sumažini
mo klausimą bus galima įrašyti į 
saugumo konferencijos darbo
tvarkę. Galimas daiktas, kad 
šis komunistų vadų suvažiavi
mas ir svarstys konferencijos 
klausimus.

Japonui karas 
ilgai užtruko

AGANA. — Imperinės Japo
nijos seržantui Shoichi Yokoi 
H-sis Pasaulinis karas užsitęsė 
daug ilgiau. Du Gfaamo salos 
žvejai sugavo pirmadienį api- 
plyšusį, apžėlusį vyrą. Jis jiems, 
o vėliau Guamo salos pareigū
nams, papasakojo, kad jis pasi
slėpė džiunglėse, kai prieš 28 
metus Amerikos marinai puolė 
Guamo salą ir nugalėjo ten bu
vusią japonų įgulą.

Seržantas Yokoi, dabar 58 me
tų, sužinojęs prieš 20 metų, kad 
karas tarp Japonijos ir Ameri
kos seniai baigtas, tačiau jis bi
jojęs patekti į nelaisvę. Jis gy
venęs džiunglėse netoli jūros, 
kur maitinosi žuvimis, vėžiais ir 
riešutais.

Pradžioje džiuglėse ir netoli 
jūros buvusiose olose gyveno de
vyni japonų-kareiviai, du pasku
tinieji jo draugai mirę prieš 8 
metus. Jis pats kelis kart sun
kiai sirgęs, tačiau pasveikęs. 
Yokoi prieš karą buvo siuvėjas, 
todėl jis mokėjo “pasisiūti” sau 
drabužius iš medžio žievės plau
šų. Savo kareiviškoje kuprinėje 
jis turėjo žirkles, kurios buvu
sios labai naudingos.

Yokoi nieko negirdėjo apie 
atominę bombą ar apie televizi
ją. Japonas sveria tik 90 sva
ru, tačiau daktarai Guame sa
ko, kad jo sveikata — puikiau
sia. Jis sunkiausiai sirgęs, kai 
kartą pasigavo laukinę kiaulę 
ir ją, nelabai išvirtą, suvalgė.

Japonijos vyriausybė paskel
bė, kad ji apmokės savo buvusio 
kareivio kelionę iš Guamo į Ja
poniją.

TAIPETUS. — Taivane įvyko 
žemės drebėjimas, 'kuriame žu
vo keli žmonės.

DACCA. — Sovietų Sąjungos generalinis konsulas Daccoje 
Valentin Popov pranešė Bengalijos prezidentui Mujibar Rahma- 
nui, kad Sovietų Sąjunga suteikia Bengalijai diplomatini pripaži
nimą. Iki šiol Bengalijos valstybę pripažino: Indija, Rytų Vokie
tija, Bhuttanas, Burma, Barbados; Bulgarija, Lenkija ir Jugos
lavija. Po sovietų pripažinimo, reikia laukti, kad pripažinimo 
klausimas greičiau pajudės. Pakistano prezidentas Bhutto išvyko 
į Turkiją ir arabų valstybes, kur jis darys spaudimą, kad arabai, 
kurie yra nusulmonai, kaip ir Bengalija, nepripažintų naujos 
valstybės.

Kanada paskelbė 
senus dokumentus
OTTAWA. — Kanados vy

riausybė paskelbė posėdžių pro
tokolus iš karo metų. Dokumen
tuose matoma, kad Amerikos gy
nybos planuotojai siekė prieš ka
rą vadovauti ir Kanados kariuo
menei. Amerika norėjo, priešo 
puolimo atveju, vadovauti visos 
kontinento šiaurinės dalies gy
nybai. Kanados vyriausybė nu-1 
tarė neperduoti savo kariuome
nės Amerikos vadovavimui, bet 
specialaus, didelio pavojaus at
veju pažadėjo bendradarbiauti 
ir tartis šu Amerikos karo va
dais. <

Iš dokumentų matosi, kad ka
nadiečiai buvo gerokai susirūpi
nę savo japonų ir kimi kilmės 
piliečiais vakariniame šalies pa
kraštyje. Buvo planuojama iš
kelti visus aziajatus į šalies vi
durį, o japonai buvo internuoti.

Gruzijoj atidarė 
Amerikos parodą 
TIFLISAS. — Gruzijoj buvo 

atidaryta Amerikos pramonės 
gaminių “Research and Develop
ment” paroda, kurią per pirmas 
penkias valandas aplankė 5,220 
žiūrovų. Parodoje yra moder
niausi Amerikos namų apyvo
kos daiktai, puodai, pečiai, skal
bimo mašinos, keli automo
biliai ir Apollo erdvėlaivis. Pa
rodą atidarė Frank Shakespeare, 
Informacijos agentūros direkto
rius. žiūrovams apie, ekspona
tus aiškina 2'3 jauni, rusų kalbą 
moką, amerikiečiai.

Didžiausią dėmesį vyrų tarpe 
kelia 1971 metų Inti- 
nental automobilio mcd'T Mo
terys daugiau domisi virtuvės 
įrengimais, elektriniais peiliais, 
sulčių spaudimo ir maišymo apa
ratais. Parodos aiškintojai turi 
dažnai demonstruoti kaip veikia 
vienas ar kitas aparatas.

Parodos rengėjai skundžia % 
kad labai daug eksponatų atėjo 
dėžėse sulaužyti. Skubomis teko 
pataisyti Roverį — automobilį, 
kuris važinėjo Mėnulyje. Labai 
svarbi parodos dalis — dviejų 
salių sujungimui skirtas tune
lis — atėjo visai sudaužytas, 
taip, kad rengėjai negalėjo ati
daryti pilnos parodos. Viskas į 
Tiflisą buvo pristatyta pavėluo
tai. Vietoj dviejų salių, yra nau
dojama tik viena. Pareigūnai 
oficialiai nieko dėl tų pavėlavi
mų ir'sugadinimų nekaltina, ta
čiau reikia manyti, kad dėl vi
sų trukdymų yra kalti “kultū
rinio bendradarbiavimo” part
neriai.

Iš Tifliso paroda visus metus 
važinės po kitus miestus: Mas
kvą, Leningradą, Kazanę. Do- 
necą ir Leningradą.

Visai kitaip laikosi Kinija. Jos 
39 diplomatai, dirbę konsulate 
Rytų Pakistane, susikrovė daik
tus ir per Burma išvažiavo na
mo. Amerikos konsulatas Dac
coje toliau tebeveikia, nors jis 
tiesioginiai priklauso Amerikos 
ambasadoriui Pakistane, Islama
bad© mieste. Amerika dar nepri
pažino naujos Bengalijos vals
tybės, tačiau savo diplomatų iš 
Bengalijos, buvusio Rytų Pakis
tano, neatšaukė.

Nežinia, koks likimas laukia 
bengalų diplomatų Kinijoje, čia 
Pakistano ambasadoje yra 15 
bengalų, kurie nori važiuoti na
mo, bet kinai jų neišleidžia. Ben
galijos užsienio reikalų minis
teris Samad pareiškė viltį, kad 
kinai išleis bengalus, lygiai, kaip 
bengalai išleido išvažiuoti kinų 
diplomatus. Bengalija norint 
gerų santykių su visomis pasau
liu,yalstybėm is.

Bengalijos premjeras Rah- 
mahas Tangail mieste iškilmin
gose ceremonijose pinėmė gink
lus iš stipriausios bengalų par
tizanų — mukti bahini — gru
pės, kuriai vadovavo jaunas stu
dentas Kader Siddidi, bengalii 
vadinamas “Tangail tigru”. Jis 
vadovavo 16,000 bengalų kariuo
menei, kuri padarė daug žalos 
Pakistano kareiviams, besitrau
kusiems nuo indų kariuomenės 
praėjusio karo metu.

Sovietų pripažinimas Benga
lijai yra vertingas, nes Maskvos 
pavyzdžiu gali pasekti visa eilė 
kitų abejojančių valstybių. So
vietų laišką, pranešanti apie pri
pažinimą, pasirašė Podgornas ir 
Kosyginas. Jie sako, kad sovietų 
vyriausybė, mylėdama lygybę ir 
tautų draugiškumą, vedama lais
vo apsisprendimo teisės, pripa
žįsta. Bengaliją ir reiškia norą 
užmegzti su ja diplomatinius ry
šius.

Žada Kroatijai 
daugiau valymų

ZAGREBAS. Nauja Kroa
tijos komunistų partijos pirmi
ninkė Milka Planine televizijoje 
pažadėjo dar daugiau senų par
tijos veikėjų išvalyti iš svarbes
nių įstaigų. Ateityje bus labai 
stropiai sekami Įvairių įmonių 
vedėjai, direktoriai, prekybos ir 
bankų įstaigų vadovai, nes jų 
interesai dažnai prieštarauja 
darbo žmonių interesams. Be- 
vadovaudami socialistinėms įs
taigoms tie vadovai praturtėjo. 
Jie bus “sutvarkyti”, tų įstaigų 
kontrolė sustiprins darbo žmones 
kovoje prieš nacionalistus Kroa
tijoje, pažadėjo Milka Planine.

Kroatijoje išmestų iš darbų 
ir suimtų skaičius siekiąs kelis 
tūkstančius. Daug buvusių par
tijos vadų turės atsakyti teis
muose už kriminalinius nusikal
timus, pasakė nauja partijos va
dovė. Darbininkija turėsianti 
atgauti Įmonių ir Įstaigų kon
trolę.



IX-JI METAI NR. 4 (355)

Dar viena bendry Kūčių prasme:

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN BALYS VOSYIJUS

v J re s a s: 712V S. Rockwell St., Chicago. III. 60629

PRIE TORONTO "ŠATRIJOS" TUNTO DVIDEŠIMTMEČIO PYRAGO LAPKRIČIO 14 D.
Iš kairės: buv. tunt. s. L. Gvildienė, dabartinė tuntininkė ps. Pr. Saplienė, j. s. H. Stepaitis, "Rambyno'’ tuntinin- 

kas ps. P. Butėnas, Kanados Rajono vadas s. K. Batura ir buvusi tuntininkė ps. S. Ramanauskienė.
S. Dabkaus nuotr.

PAĮVAIRINTI GYVENIMĄ
Philadelphia prašo ir ateity išlaikyti šia tradiciją

Philadelphijos skautės ir skautai, vykdydami savo veiklos 
planus, kasmet labai gražiai ir su dideliu pasisekimu suruošia 
tradicinę Kūčių vakarienę su atitinkama momentui pritaikyta 
programa. Kūčios buvo ir tebėra lietuvio kataliko šeimoje pati 
reikšmingiausia šventė, 
paslaptinga mistika.

perpinta įvairiais papročiais ir apgaubta

(svarbų žingsnį skautiškame ke- 
i lyje. žuvėdra

Toronte baigėsi sėkmingas 
žygis “Skautų Aidui” paremti, 

i Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vės, 
j vadovaujant B. Abromaitienei, 
žygis “Skautų Aidui” paremti 
1971 m. lapkričio 7 d. praėjo 
labai sėkmingai. Visi lapai su 
pinigais grąžinti. Gauta iš viso 
$128. Dalyvavo 28 sesės, 7 bro
liai ir 8 vadovai, žygyje buvo 
atliekami ir kaikurie skautiški 
uždaviniai. Geriausiai atliko ir 
Kūčių metu dovanas gavo A. 
Paliulytė, O. Jurėnaitė ir P. ‘Bu- 

i be'is.
! Su optimizmu pradėjo 1972 
! -sius metus. Toronto “Šatrijos” 
tunto vyr. skaučių “Vaidilučių 
ugnelės” dr-vė, yad. v. si. I. Sta- 
nionytės, sausio 9 d. Prisikėli
mo muzikos studijoje turėjo spe
cialią kalėdinę sueigą ir vaišes. 
Dalyvavo 16 sesių. Pašnekesį 
apie optimizmą pravedė ps. se
selė Igne.

j Ruoša Kūčioms ir pačios damas šio vakaro prasmę, 
i Kūčios — savotiška lietuviu kal- 
, bos mokykla. Iš St. Catharines, 
Ont., pranešama, kad Kūčias su
ruošė skautai, ypač skautės, va-

čios prasidėjo jaukiom apeigom. 
Po to vyko skautų programa, ka
lėdinės giesmės, sceninis vaizde
lis.

Šį kartą vaidintojai buvo Ubai 
rimtai pasiruošę. Visi gerai mo
kėjo savo vaidmenis, gražiai lie
tuviškai kalbėjo ir vaidino lais
vai. Tai tikra Metuviška mokyk-. 
!a. Dainininkai pag.edojo visa 
eilę kalėdinių giesmių — skam
biai, darniai, jautriai. Tai Gverz- 
dienės dukros Nijolės nuopel- • 
nas. Ji jau eilė metų vargoni
ninkauja pbr lietuviškas pamal
das. Jaunoji solistė iš Niagara 
Falls ir šį kartą labargražiai pa
giedojo. Kūčių valgiai buvo įvai
rūs, puikiai pagaminti. Juos val
gė pilna salė žmonių. Neiname 
jaunyn, .visus riša bendras li
kimas, jaunimui reikia gerų pa
vyzdžių.

Tėvas Juvenalis palaimino šį 
Kūčių vakaro stalą ir tarė mo-' 
mentui pritaikytą žodį primin-

tarpe
buvo

Būti Kūčiose savųjų 
pas lietuvius visada 

privaloma pareiga.

Šia prasme ir Philadelphijos 
skauičių-tų rengiamos Kūčios 
paskatinančiai veikia vietos lie
tuvius kartu su skautais-ėmš 
praleisti Kūčių vakarą. Jų pra
dėtoji tradicija organizuoti kas
metines Kūčias ir prie bendro 
stalo pagyventi kalėdinėms nuo
taikoms Philadelphijos lietu
viams yra tapusi gražiu ir pra
smingu gyvenimo paįvairinimu.

Šįmet Kūčios buvo surengtos 
gruodžio 19 Šv. Andriejaus pa
rapijos salėje. Šalia skaučių bei 
skautų

dalyvavo gražus būrys ir 
Philadelphijos bei jos apy 

linkių lietuvių,
atėjusių įsijungti . į mistiš

ką Kūčių tradiciją, pasivaišti 
gausiai ir skaniai paruoštais 
pasninkiniais valgiais ir pasi
grožėti Kūčių vakarui parengta 
menine programa, atlikta šalia 
didžiulės tautine ornamentika 
papuoštos eglutės, kuri šjmet 
buvo Kūčių vakaro didžioji puoš
mena.

krautus stalus, sulaužius paplo
tėlius, buvo suvalgyta vakarie
nė, kuri šiom Kūčiom, atrodo, 
buvo paruošta su didesnių val
gių Įvairumu, kaip kitais metais.

Valgiam pasibaigus, vyr. siau
tės 0. Pliuškonienės vadovauja
mi skautai-tės pradėjo kalėdi
nes giesmes, į kurias įsijungė 
ir suaugusieji svečiai.-

Maisto buvo pagaminta dau
giau, kad žmonės galėtų už mažą 
kainą nusipirkti ir parsinešti sa
vo šeimų stalų paįvairinimui.

Šios Kūčios paliko neabejoti
ną įspūdį, kad Philadelphijos 
skautės skautai su šios tradici
jos gražiu pratęsimu nusipelno 
ne tik padėkos, bet ir prašymo: 
ir ateityje jų rengimą laikykite 
būtinu darbu. M. R.

žinomas, patartinas taikyti gy
venime, ypač mums skautams, 
kad kojos nesustingtų.

Eiti — toks trumpas, nieku 
nedėtas (nekaltas) žodis, o kai 
pradedi jį nagrinėti, miegas ne
beeina.

Ar eisite iš paskos ir seksite 
mane? Eisite mano pėdom? Ei
site, kur akys ves, kur kojos 
neš ? Mano eitu keliu ? Nors snie
gas eitų ? Juk čia kalba eina apie 
svarbų dalyką! Pažadu, kad ei
sime gudryn, o gal net jaunyn, 
nors eitume ir devyniasdešim
tuosius metus.

Neisime, kaip be kojų, eisime 
akių šviesumu, nosies tiesumu. 
Visi žmonės eis mums iš po ko-

pasveikino vyresnioji

Prie žvakių apšviestų stalų 
gausiai susėdusius svečius ir 
skautus rengėjų vardu trumpu 
žodžiu
skautė A. Mašalaitienė. Kūčių 
vakaro programai vadovauti ji 
pakvietė paskautininkį G. Dra
gūną.

Programos pradžiai iš magne
tofono juostelės pasigirdo sve
čių nuotaikas pagavusi “Oi, to
li toli” meliodija. Jos paly
doje vyr. skautė V. Majauskie- 
nė vykusia melodeklamacija 
klausytojų mintis nukėlė Į Lie
tuvą...

Po to buvo skaučių bei skau
tų specialiai Kūčiom skirti

iscenizuoti montažai: šven
tosios šeimos kelionė Į Bet
liejų ir Jėzaus pasveikini

mas prakartėlėje.
Šv. Andriejaus parapijos vi

karo paruoštas žodis vaizdžiai 
ir prasmingai nusakė Kalėdų pa
plotėlio reikšmę bei prasmę..

Parapijos klebonui sukalbėjus 
maldą ir pašventinus valgiais ap-

ĮŽODIS CLEVELANDO "NERINGOS" TUNTE

Gruodžio 20 d. skautės įžodį duoda L Mickevičiūtė.
V. Bacevičiaus nuotr.

RAŠO
"Sk. Atdo/X kalbos 

kampelis 
EINA IR EINA...VISKAS

EITI — štai žodis šiai sueigai. 
‘ EITI — aiškina žodynas — 
reiškia judėti iš vietos į vietą 
pėsčiomis, žingsniu.

Labai naudingas žodis, visiems

jų (trauksis iš kelio), nes eisi
me draugovėmis, tuntais, kaip 
liepsna, jūra, vėtra, kaip pats 
perkūnas kad eina!

Eisime varžybų, nes juk ei
na ir eina krivūlės, kad eitume 
tik skautiškais keliais, kad eitu
me savo kalbos sargybą.

Nors ir ne visi einame Į mo
kyklą, bet mokslus einame kas
dien. Gyvenimo mokslus. Kur 
einame, vis save randame. To 

.pakeisti negalime, nors ir galvom 
eitume. Juk patarlės eina: Ei
dami eiti, dirbdami dirbti mo
komės. Kur eini — čia nusidau-

VE1DA1 
IR

DARBAI
'X Vyr. skaučių dainos kon

kursas. LSS-jos Vyr. Skaučių 
Skyrius sausio 12 d. bendraraš- 
čiu yra paskelbęs vyresniųjų 
skaučių dainos konkursą, kuria
me gali dalyvauti visi, t. y. ir ne- 
skautai-ės. Daina turi atitikti 
šūkį Dievui, Tėvynei, Artimui, 
paminint vyr. skaučių simbolį 
— Gabiją. Dainos žodžiai galt 
būti vieno asmens, melodija — 
kito. Kūriniai konkursui siun
čiami ligi š. m. gegužės 1 d., o 
jury komisijos sprendimas bus 
paskelbtas apie.gegužės 27 d. 
Adresas: ps. Aldona Bačkaitie- 
nė, 933 Leigh Mill Rd;, Great 
Falls, Va. 22066.

I

i -į- Leopoldas Kupcikevičius— 
naujasis Chieagos jūrų budžių 
įgulos vadas. 1971-siems me
tams baigiantis,- savo -pareigas 
baigė ir Prez. A. • Smetonos jūrų 
budžių įgulos vadas j. b. ps. Jo
nas- JovarauskasJ’šiėms metams 
įgulos vadu išrinktas, j. b. v. v. 
Leopoldas Kupcikevičius. Da
bartiniu metu įgulai priklauso 
dvylika jūrų budžių ir penki 
kandidatai. Visi įgulos nariai 
eina įvairias vadovų pareigas 
Lituanicos tuntui priklausan- 

i čiuose jūrų skautų vienetuose.
•fa Įžodis, kalėdinė eglutė, lau* 

želis Nerijos tunte. Gruodžio 
21 buvo tradicinė jūrų skaučių 
Įžodžio diena Chieagos Nerijos 
tunte. Tą dieną įžodį davė dvy
lika sesių iš Nidosf Juodkrantės 
ir Minijos laivų.

Pirmosioms žvaigždėms suži
bus, Jaunimo Centran. rinkosi 
įžodį duodančios, jų vadovės. Se
sės lūkestingai nekantravo, klu
bus Įžodžiui vykstama, o vado
vės tik paslaptingai šypsosi. Ne
trukus automobilių vilkstinė pa-

judėjo. Kelionė iki Marquette 
Parko nebuvo ilga. Visoms išli
pus, uždegamos žvakės, ir įžodį 
duodančios išsirikiavusios nu
žygiavo sutarton vieton prie van
dens, kur įvyko trumpos įspū
dingos įžodžio apeigos seseriška
me būryje. Įžodį vedė tunto ad-. 
juntantė g. v. v. Aldona Malą- 
šauskienė, dalyvaujant tuntinin- 
kei g. ps. Aldonai Jovarauskie-j 
nei, tunto vadi jai ir laivo va-; 
dėms. Įžodį stebėjo paslaptingai 
tamsūs parko medžiai, mėnulio 
pilnatis Ir tamsiame danguje 
mirksinčios žvaigždės.

Po įžodžio visos dalyvės susi-, 
rinko g. v. v. A. Malašauskienės! 
namuose, kur prie kalėdinės eg-• 
lutės pravedė nuotaikingą lau-. 
želi ir vaišinosi vadovių paruoš- i 
tais skanėstais. Įžodį davusios' 
apdovanotos gėlėmis. Po kelių < 
maloniai praleistų valandų, vi-į 
sos skirstėsi namo, pasipuošu-i 
sios naujais kaklaraiščiais ir lai- j 
mingos, žengusios dar vieną

SKAITYK PATS IR PARAGINO, 
KITUS SKAITYTI 
N A -j J IENAS

Prof. Vaclovo Biržiškos

E

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai mirkštuose viršeliuose parduodami už 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu-.

>739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois i

f“ >

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
» If tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, III.
' . ..................  ‘l —....... , ,/

tt i* pruenmd m s public servfca In cooperation wffl Tbe 
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Dreams 
for sale.

"JAUNIMO VILTIS" — PERNAI ĮSISTEIGUSI CH’CAGOS SKAUTU-ČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE 

»u vadovais akademikais Andrium Markuliu, Da w?e Bruskyte ir globėju ps. Jonu Jovarausku.

ži, kur griebi — čia nusigran- 
dai. Ir: žiūrėk, mergele, už ko 
eini (išteki)! šis patarimas tik
rai eina iš širdies.

Galima sakyti, kad viskas ei
na, kaip iš pypkės. Bet kelio ga
lo dar nepriėjome. Dar nieko ne
sakėme apie žodžius ateiti, įeiti, 
išeiti, paeiti, nueiti, pareiti, per
eiti, praeiti, prieiti, sueiti, susi
eiti, užeit...

— Eik jau eik, ar dar neužte
ko? Man tie dalykai jau tikrai 
eina į galvą (svaigina), štai 
Anulei ašaros eina iš akių, o 
Petrė net sienomis eina! Taip 
pavargome, kad niekas — joks 
mokslas — nebeeina Į gaivą. 
Eik mums iš akių arba mes 
eisime i mėnulį.

— Ai- jūsų mašina į mėnulį 
jau eina? Kiek į ją eina( telpa) 
žmonių? Neikite (nesikelkite) 
gyvent į mėnulį. Jums tai neis į 
naudą.

Eikšekite dar valandėlę. Nei
kite iš mano skilties, bet eikite 
už mane (palaikykite mane);

Pažadu: kitą kartą viskas eis 
greitai, kaip šviežia duona kad 
eina (greit išparduodama, suval
goma), kaip pinigai per rankas 
kad eina. P. P.

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.U.S. 
Savings Bonds.

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

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

New E Beads pay mteywat viva Md te 
nwtentjr rf 5 yrwm X) month* (4% the 
year). Bonck are repUcrd if Jort. steten. or 
destroyed. When needed they am be ateted 
at yocr bank. Tntareat it not adhvrt to abate 
or local income taxM^and federal tax 
be deferred until redMnption.

Take stock in America

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVI
Studentu koncerto ir 
parodėlės Įspūdžiai

Rašiau čia prieš porą savai
čių apie būsimą Lietuviu Stu
dentų Sąjungos Detroito sky
riaus rengiamą koncertą ir kvie
čiau publiką gausiai dalyvauti. 
Tą patj darė kito dienraščio ben
dradarbis, dar poros- laikraščių 
korespondentai ir abiejų radijo 
valandų vedėjai. Tik niekas ne- 
numatėme, jog koncerto dieną
— sausio 15-ją — bus 12 laips
nių žemiau nulio (naujas šalčio 
rekordas per bene 90 metų!). 
Kai vos užvedęs ’mašiną i Lie
tuvių namus važiavau, tikėjau
si juos rasti visiškai apytuščius 
ir koncertą atšaukusiems stu
dentams tik užuojautą pareikš
ti. Maloniai nustebau, kai ra- 
du netoli 200 žmonių, su kuriais 
kartu, labai šaltoje salėje, turė
jau progą koncertą išgirsti.

Aidos Smalinskaitės gražia 
tarsena pakviesti, pirmieji sce
noje pasirodė Laima ir Ramūnas 
L’nderiai. Ne vyras ir žmona, o 
brolis ir sesuo. Gal todėl pro
gramoje vis Ramūnas buvo pir
mu Įrašytas ir kelius kartus iš 
scenos vis pirmas išeidavo... Abu 
labai jauni ir labai gražūs. Ji
— geltonplaukė, nuo lūpų ne-

J BENDRUOMENĖJE 
dingstančia šypsena, kukliu 
rausvu kostiumėliu apsirengusi. 
Jis — kelių spalvų drabužiais ir 
keliolikos spalvų kaklaryšiu, tru
badūriškai kirptas ' ir skustas, 
gitara ginkluotas. Iš publikos 
žiūrint, jis sėdosi ant kėdės kai
rėje, o ji — dešinėje. Jis labai 
ramiu, bet giliu balsu publikai 
aiškino, ką dainuosią, o ji vis 
šypsojosi. Pirmoji buvo liaudies 
daina “Stok ant akmenėlio”, ant
roji :—Juozo Tysliavos “Lik svei
ka”, trečioji — to paties “Kara
laitis ir karalaitė”, ketvirtoji — 
irgi Tysliavos “Gyvenimas sap
ne”. Su Juozo Mikuckio “žvaigž
de” Underių relės turėjo baigtis, 
bet publikai nesiliaujant ploti, 
sugrįžę dar jiedu padainavo liau
dies dainą “Oi, laukiau, laukiau”, 
čia dar niekur nesuminėjau, ko
kių kompozitorių melodijos bu
vo kurtos Įvardytiems libretams. 
Ogi, jei neklystu, viskas pačių 
dainininkų. Tik vieniem eilė- 
raščima muzika sukūres Ramū
nas, o kitiem — Laima, bet ku
ris kuriems, dabar jau negaliu 
pasakyti. Balsai abiejų ševlnūs, 
ilgesingi, lyriški, primeną ame
rikiečiu liaudies dainininku bal
sus. Jis — tenoras, ji — altas. 
Ir derinosi tie abu balseliai pui
kiai. Ak, nepaminėjau: Laima ir

Apleistas paukščiu namelis Monroe, Wisconsine laukia, kol jo gy
ventojai sugrįš iš šilty kraštu.

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS i N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HI. 60608

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 VALDYS1M PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

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

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

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- , 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 1 
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos' Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol. . .

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 1 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., S4.00. ‘

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

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

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

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

§ie ir kiti leidiniai yra gaunami I
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

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

Ramūnas Underiai mums padai
nuoti atvažiavo (šitokiu šalčiu!) 
iš Čikagos.

Sekė kanadiečių-torontiškių 
Jono Vaškevičiaus ir Jono Govė- 
do programa. J. Vaškevičius, 
Toronto universitete (o gal kon
servatorijoje, atskiroje nuo uni
versiteto, nesu tikras, kaip tiks
liai parašyti) jau bebaigiąs dai
navimo studijas. J. Govėdas irgi 
bebaigiąs pianino mokslus. JĮ 
du kartu Detroito publika gir
dėjo, kaip Vaclovo Verikaičio 
akomponatorių. J. Vaškevičius 
čia dar niekada nedainavęs. Pra
džiai jis atliko VI. Jakubėno “Oi, 
mergyte”, liaudies dainą “Sute
mo naktis” ir Kačanausko “Ten, 
kur /Nemunas banguoja”. ’J. 
Govėdui solo pagrojus ilgesnį da
lyką — Chopino “Scherzo in B 
minor”, dainininkas atliko ke
letą arijų. Pirmiausia iš Verdi 
“Simon Boccanegpa” operos “I 
įacerato spirito”, paskui iš Mo- 
zarto “Figaro vestuvių” — “Se- 
vuol ballare” ir galiausiai iš B. 
Klovos “Pilėnų” — “Udrio dai
ną”.. Ne tik mano, bet ir muziką 
g'eriau suprantančių nuomone, 
J. Vaškevičius yra pirmaeilis ba
ritonas. Ko jam dar labiausiai 
trūksta, ypač arijas dainuojant, 
tai laikysenos, vaidybos. Kai žiū
ri Į jį, tai matai akis stulpu pa
stačiusi, skausminga išraiška 
veide, rankas surakinusį kanki
ni. Kai užsimerki, tai girdi kaž
ką labai panašaus Į Vaclovą Ve- 
rikaitį. Ypač, kai jis užtraukė 
“Ūdrio dainą”. Po tos dainos pu
blika tiesiog pasiuto ir plojimai 
bei šauskmai tiek ilgai nesiliovė, 
kol Į sceną grįžęs padainavo Ja
kubėno “Plaukia antelė”. Be abe
jo, J. Vaškevičiaus kelias bus 
tas pats, kaip ir Lilijos šukytės. 
Prieš keletą metų, jai Detroito 
namuose pirmąjį kartą pasiro
džius, aš pirmas jai ir išprana
šavau Metropolitan operą (tu
riu Įrodymui savo koresponden
cijos ištrauką!). Ar J. Vaške
vičius irgi Metropolitan pasieks, 
negaliu tvirtinti. Bet patariu 
jam, tokiose šaltose, kaip Lie
tuvių namų aprašomam koncer
te, salėse daugiau nedainuoti. O 
Čikagos Lietuvių Operos vado
vai — pastatykite ausis! To
ronte gimė naujas solistas, ku
riam jau tinka daugelis barito

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

Čekj ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS, .

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

no rolių operose ir kuriam, kaip 
minėjau pradžioje, tik reikia iš
mokti scenoje būti.

v Neabejoju, kad daug šiltų žo
džių yra vertas ir J. Govėdas. 
Kaip akomponatorius ir kaip so
listas. Ir jo vardas, tikiu, po ke- 
lerių metų bus su pagarba mini
mas. Tik, pirmas dalykas, esu 
visiškai nepajėgus instrumenta- 
linę muziką vertinti, o antras 
— tegu velniai rauna Lietuvių 
namų pianiną. Kad J. Govėdui 
prie tos ir iš išvaizdos aptriušu
sios, apdaužytos dėžės besižudant 
keli klavišai neveikė, tai ir visi 
diletantai pastebėjome, o kad 
tas pianinas nei velniam netin
kamas solo < muzikai atlikti, tai 
po koncerto J. Govėdas man pats 
skundėsi. Ar ne laikas, atidėjus 
Į šalį keletą antraeilių dalykų, 
Lietuvių namams Įsigyti tinka
mą pianiną? Įsigyti ir jį labai 
gerai prižiūrėti, neleidžiant vi
sokiem nemokšom daužyti, tran
kyti, nuo scenos ir ant scenos 
kiekviena proga mėtyti.

Koncertui pasibaigus, LSS De
troito skyriaus pirmininkas Ro
bertas Selenis trumpu žodžiu, 
padėkojęs programos atlikėjams 
ir lygiai didvyriškai (baisių šal
čių nepabūgusiai) publikai, kvie
tė visus vaišintis ir šokti. Vai
šės gi buvo pačių studentų su
rengtos, o šokiams grojo pats 
geriausias visame Detroite šokių 
orkestras, Vytauto Petrausko 
Atžalynas. Tam orkestrui gro
jant, šalčio jau niekas nebejau
tė, išskyrus nedaugelį tų, kurie 
šokti nemokėjo, arba ir mokė
dami neišdrįso...

Minimo koncerto metu, Lietu
vių namų apatinėje (parodų) sa-. 
Įėję vyko studentų — meno mė
gėjų darbų parodėlė. Sakau pa
rodėlė ne todėl, kad būtų maža 
eksponatų ten buvę. Eksponatų 
radome apsčiai, apie šimtą, bet 
tik keletas jų tebuvo šiek tiek 
daugiau, negu jaunatviškai mė
gėjiški darbeliai-bandymai. Pir
miausia, tikrai meniškos buvo 
dviejų fotografų nuotraukos: 
Liucijaus Kulikausko ir Juozo 
Vaičiūno. Pirmojo nuotraukas 
jau ne kartą yra įsidėję ir De
troito amerikiečių dienraščiai. 
Ne daug atsilikęs ir antrasis. Jie 
abu tik studijuoja fotografavi
mo meną. Jų darbai čia ir stebi
no daugumą žiūrovų. Kiti, la
biau lankytojo akį patraukę, bu
vo Aldonos Petrauskaitės (alie
jaus ir akrilikos paveikslai), Ire
nos Sventickaitės (juodo tušo 
portretai), Karolės Veselkaitės 
(keletas akrilikos darbų ir ke
letas skulptūrėlių) ir dar vieno 
kito, kuriuos iš salės išėjęs tuoj 
ir pamiršau.

Nors paroda jau buvo atida
ryta lankymui koncerto dieną 
(sausio 15), bet oficialus atida
rymas įvyko sausio 16, tuoj po 
vidudienio . R. Selenis tarė ke
letą žodžių ir pristatė prieš pen
kiasdešimtį žiūrovų išsirikiavu
sius parodos dalyvius. Jie buvo:

į Jonytė Eeržan-kytė, Dalia č»- 
! čiuraitė, Liucija Garliauskaitė, 
! Regina Garliauskaitė, Dana Gie- 
driūnaitė, Rūta Jusytė, Liucijus 
Kulikauskas, Antanas Paškus, 

i Aldona Petrauskaitė, Rimas 
j Skiotys, Algirdas skrebutėnas, 
' Irena Sventickaitė, Juozas Vai- 
i čiūnas, Karolė Veselkaitė ir Ire- 
. na Vizgirdaitė.

Nors meno parodėlėje stebuk- 
; lų ir nepamatėme, bet, žinodami, 
jog savo laisvalaikių meniškus 

i darbelius eksponavę nėra net me- 
i no, o įvairių mokslų studentai, 
parodėlę, priėmėme šiltai, ne
statydami reikalavimų.

Baigiant verta paminėti, kad 
i toks gražus studentų su visuo- 
I mene pabendravimas buvo arba 
i visiškai pirmas Detroite, arba 
i pirmas po neatmenamai ilgos 
pertraukos. Viliamės, jog Ro
berto Selenio žodžiai koncerto 
gale išsipildys: ateityje turėsi
me daugiau tokių studentiškų 

. programų. Ir viliamės, kad kitą 
kartą jų renginio neištiks pana
ši katastrofa, kaip dabar kad iš
tiko nežmoniškas. Detroitą pu
siau paraližavęs, šaltis.

Ai, dar pridėsiu jog LSS De
troito skyriaus valdybą sudaro: 
pirm. Robertas Selenis, Linas 
Mikulionis, Kastytis Karvelis, 
Rita Skrebutėnaitė ir Karolė Ve
selkaitė. Koncertui rengti komi
teto pirmininku buvo Jonas Na
kas, o meno parodėlei — Algir
das Skrebutėnas.

LF vajaus darbams 
besiruošiant

Sausio 16 d. Lietuvių namuo
se posėdžiavo LF Detroito va
jaus komitetas. Pirmininkaujant 
Vytautui Kutkui, posėdyje daly
vavo: Antanas Grinius, Vladas 
Mingėla, Aldona Petrauskaitė, 
Vladas Selenis, Kazys Sragaus- 
kas, Vacys Urbonas, Vincas Ta
mošiūnas ir šių eilučių auto
rius. šiais metais Lietuvių Fon
dui dešimtmetį minint, ir Det
roite yra numatyta iškilmingiau 
ji paminėti. Tuo tarpu yra pla
nuojami du renginiai: Jurgio 
Juodžio dailės paroda ir Daina
vos • ansamblio “Sidabrinės die
nos” spektaklis. Su J. Juodžiu 
jau beveik susitarta ir paroda 
tikriausiai Įvyks Lietuvių na
muose gegužės 6-14 dienomis. 
Su' Dainavos ansambliu dar tik 
tariamasi ir, jei bus susitarta, 
spektaklis Įvyks kurioje dides
nėje Detroito salėje, rudenį. 
Kiekvienu atveju bus bandoma 
publikai priminti LF reikalą.

Nauji i F r£mc|ai
I AP - - 1 , * •Salia pries keletą savaičių čia 
paskelbtų 1971 metų naujų LF 
šimtininkų, dar nebuvo paskelb
tos sekančių rėmėjų pavardės: 
Sofija ir Antanas Vainoniai į 
LF įstojo su 100 dol.; mirusio 
studento Petro Giedriūno atmi
nimui šimtinę pradėjo Detroito 
studentai su 12 dol.; Ona ir Cė
sys šadeikos įnešė 100 dol., anks
tesnį įnašą padidindami iki 200 
dol., Vitalija ir dr. Kęstutis Keb
liai įnešė 25 dol., ankstesnį įna
šą padidindami iki 150 dol.

Nepriklausomybės 
minėjimas

Šįmet įvyks sekmadienį, va
sario 13 d. Mercy kolegijos Mc
Auley auditorijoje (ten pat, kur 
tokie minėjimai jau buvo ren
giami paskutinius keletą metų) 
3 vai. po pietų. Kalbėtojų pavar
dės, kai ši korespondencija ra
šoma, dar nėra žinomos. Meni
nę programą ir šįmet atliks Ga
linos Gobienės vedama taut, šo
kių grupė šilainė bei Stasio Sli
žio diriguojamas jaunimo cho
ras. Minėjimo metu bus renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams ir bus pasiųstos Ame
rikos Lietuvių Tarybai.

Minėjimo išvakarėse, vasario 
12 d. vakare (valandos dar ne
žinau) bus tradicinės vaišės pa

grindiniam minėjimo kalbėtojui 
pagerbti. Vaišės Įvyks Lietuvių 
namuose. Tiek minėjimą, tiek ir 
vaišes rengia Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro valdyba.

Detroito visuomenė yra kvie
čiama kaip visada gausiai daly
vauti ir gausiai aukoti kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą, žinome, 
kad tai pati svarbiausia mūsų 
tautinė demonstracija. Nuo da
lyvavimo joje tik ligonys yra 
atleidžiami.

Spejctaklis Petro 
Vaičiūno garbei

Prie šios temos dar tikrai ža
du kartą grįžti ir kiek plačiau 
pakalbėti. O dabar — pirmoji 
antis. Dramos sambūrio Alkos 
ii' SLA 352 kuopos bendromis 
pastangomis kovo 19 d. 3 vai. po 
pietų Lietuvių namuose yra ren
giamas Petro Vaičiūno kūrybos 
spektaklis. Spektaklyje bus skai 
tomą P. Vaičiūno poezija ir at
liekamos kelių veikalų ištrau
kos: iš “Tėviškės pastogėje", iš 
“Aukso žaismo”, iš “Prisikėli
mo”. Spektaklį režisuoja Alkos 
sambūrio steigėjas ir ilgametis 
vadovas Justas Pusdešris, o SI.A 
352’ kuopos valdyba apsiėmė ad
ministruoti.

’NAUJIENOJ' KIEKVIENO
DARBO ZMOGAjS 
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SAVINGS CERTIFICATES 
F $10,000. OR MORE 
2 YEAR MATURITY

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR 
PASSBOOK 

,’*7 ACCOUNT 
Per Annum

Per Annum

*
NOW INSURED TO $20,000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

1

te w

CERTIFICATES 
MORE,

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. G0608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 meteis Tek 421-3070

Įstaigos pietųom kiemas automobiliams pastatyti

□

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS
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buvusiems ūkininkams leido ir leidžia gyventi senuose 
savo namuose. Okupantas ir jam tarnaujanti “tarybinė” 
Lietuvos valdžia neleido dengti stogų. Komunistai manė, 
kad uždraudimas taisyti stogus privers buvusius ūkinin
kus greičiau keltis į gardus, kur lengviau juos būtų kont-
rokuoti.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖMEDIS BE ŠAKNŲ

Kaip “malonu dirbti” kolchoze
Visi keliais atvejais girdėjome, kad iš Lietuvos ūki

ninkų buvo atimta žemė ir galvijai ‘‘darbininkų ir darbo 
žmonių gerovei”. Anksčiau Lietuvos žemės darbininkus 
išnaudojo turtingi ūkininkai, šimtamargiai ir įvairaus 
plauko buožės. Sunku buvo gyventi mažažemiui, o dar 
sunkiau buvo bežemiui, dirbančiam žemę iš pusės ar be
sistengusiam kitokiais būdais pramaitinti savo šeimą.

Atėmus iš lietuvių žemę, “panaikintas” bet koks iš
naudojimas. Suvarius žmones į kolchozus, ne tiktai der
lius bus didesnis, bet ir darbas bus lengvesnis ir malones
nis, aiškino komunistai. Anksčiau teko dirbti labai ilgas 
valandas už mažą atlyginimą, o kolchoze visiems bus 
lengviau ir našiau. Pasirodo, kad darbas kolchoze ne 
toks našus, visai ne lengvas, o dažnai ir labai nemalonus. 
Kolchozai! patekusieji žemės darbininkai negali prasimai
tinti. Jie neturi kuo apsirengti, o apie namų priežiūrą, 
ypač stogų taisymą, ir kalbos negali būti. Vietoje gra
žaus ir darnaus darbo, draugiškumo ir meilės, nuoširdu
mo ir teisingumo, kolchozuose sudaromos tokios sąlygos, 
kad neįmanoma dirbti. Juose sukeliamos tokios intrigos, 
primetami baisūs kaltinimai, kad ir heturtingiausioji 
kolchozo pelė norėtų iš jo bėgti:.. Nelaimė, kad niekas 
nežino, kur galėtų iš tokio “rojaus” pabėgti.

Specialus Tiesos korespondentas J. Meškauskas, tu
rįs ne tiktai sovietinės valdžios, bet ir aukštų komunistų 
partijos vadeivų pasitikėjimą, patyręs apie labai sun
kias darbo sąlygas Prienų rajone esančiame Nemaniūnų 
kolchoze, išvažiavo reikalo ištirti. Grįžęs į Vilnių, jis 
aišku, informavo tiesioginius savo viršininkus ir paruo
šė reportažą komuništų partijos centro komiteto leidžia
mam dienraščiui. Iš to Meškausko reportažo aiškėja, kad 
dorovinės darbo sąlygos tame kolchoze nepakeliamos. . Į 
Nemaniūnus pasiųsta agronome Zita Černiaūskaitė pa
rašė partijos vadovybei laišką, kuriame dėsto, kad joks 
naudingas ir našus darbas Nemaniūnų kolchoze neįma
nomas. Kolchozo vadovybė neturi žemės darbininkų pa
sitikėjimo, vieni kitus skundžia be pagrindo, visi veda 
intrigas ir stengiasi nusikaltėlius slėpti.

Kolchozo pirmininku buvo Juozas Kučinskas, o kol
chozo brigadininku buvo J. Valatka. Kolchoze nesusi
pratimai prasidėji dėl šiferio. Šiferiu “tarybinėje” Lie
tuvoje vadina cemento, asbesto ir molio spaustas plokš
teles, vartojamas stogams dengti. Nemaniūnų kolchozo 
Ūkininkams atėmė žemę ir galvijus prieš 20 metų, bet

Komunistų partijos vadovybė patyrė, kad brigadi
ninkas Valatka pardavinėja Nemaniūnų kolchozui duotą 
šiferį. Į Nemaniūnus atvažiavo komunistų partijos rajo
no instruktorius V. Kurtinaitis, kontrolės komisijos pir
mininkas V. Vyšniauskas ir kiti pareigūnai. Ištyrę rei
kalą vietoje, jie nuvažiavo į Punios kolchozą pas Vincą 
Gurskį. Jie rado tėvą ir sūnų, dengiantį šiferiu savo na
mus. Jie prisipažino šiems pareigūnams, kad pirkę ši
ferį iš Valatkos, bet kai reikalas nuėjo į teismą, tai nuo 
savo parodymų atsisakė. Jie teismui aiškino, kad šiferį 
pirkę iš pravažiuojančio šoferio, kuris jiems pasiūlęs sto
gams dengti medžiagą labai pigia kaina. Brigadininkas 
Valatka išsisuko nuo bausmės, bet kolchozo nariai juo 
nepasitikėjo. Jiems buvo aišku, kad Valatka pardavinėjo 
Nemaniūnams skirtą šiferį. Nepatenkinti jie buvo ir Va
latkos draugu, kolchozo pirmininku Kučinsku. Jis buvo 
kaltas dėl tokių nuotaikų:

“Atmosfera kolektyve daug priklauso nuo va
dovo mokėjimo gerbti ir mylėti žmones, išklausyti 
juos, būti visada teisingam, derinti griežtumą su pa
sitikėjimu ir pagarba. Pamenant atsitikimą su sta
tybininku J. Zablacku, kuris dalyvavo prie jūsų na
mų statybos? Taip, žmogus pasielgė negerai — iš
gėrė. Prašė pavėžėti į namus, o jūs nuvežėte į Prie
nų miliciją. Kodėl? “Jis su manim ginčijosi... ” ~ 
tai jūsų žodžiai. Ir to užteko, kad J. Zablockas trims 
mėnesiams atsisveikintų su statybom. Kolūkyje* šis 
atvejis plačiai komentuojamas ne vadovo naudai. 
Kalbama tiesiog apie kerštingumą. Juk minėtą sta
tybininką nuo vadovo savivalės prieš kurį laiką buvo 
apgynęs rajono prokuroras A. Milukas” (Tiesa, 1972 
m. sausio 22 d., 2 psl.).
Be Valatkos ir Kučinsko, Nemaniūnų kolchoze dir

bo ir senas komunistas Juozas Minkauskas. Jis tarnavo 
“tarybinėje” armijoje, o kai pradėta kolchozinti Lietu
va, tai jis įsijungė į Nemaniūnų kolchozą. Apie Mihkaus- 
ko nuotaikas Meškauskas šitaip rašo:

“0 senas komunistas Juozas Minkauskas nega
lėjo sulaikyti ašarų. Jis laikė savo šventa pareiga iš
aiškinti piktnaudžiavimus, nežiūrint, ką jie beliestų. 
Sąžiningas senukas ne kartą pasakojo besiginčijan
tiems susirinkimuose, kuo jis. įsitikinęs pas Gurskus. 
Ir už tai brigadininko šalininkai nepašykštėjo žmo
gui nuoskaudų. Atvirai sakant, pirmininkas irgi ne
turi akies. Susirinkime senam komunistūi priekaiš
tavo. kodėl jis nuėjo ieškoti teisybės į partijos rajo
no komitetą. Atseit, kur draugiškumas? (Ten pat). 
Jeigu jau senas komunistas Minkauskas verkia dėl 

kolchoze sudarytų darbo ir gyvenimo nuotaikų, tai ko
kios gali būti ne komunistų nuotaikos? Ar vertėjo tokią 
Santvarką primesti, kuri tik ašaras spaudžia? .

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt $2.50.

Knyga Jums ~bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Hakted Street, Chicago 8, Illinois

(Karingi LB nusiteikimai)
L. Bendruomenė neturi 
organizacinių pagrindų

Kai 1918 m. didžiosios lietu- 
‘.vių partijos sušaukė New Yorke 
trečiąjį lietuvių seimą, jame da
lyvavo apie 1,200 liet, organiza
cijų atstovai, čia kiek stebi
na mus labai didelis atstovų skai
čius. Bet kaip neretai sakoma, 
tai ir esąs šio krašto visuome
ninio, politinio gyvenimo pagrin
dinis bruožas, kur kiekvienas in
dividas, pagal savo prigimtį ir- 
linkimus, prisijungęs prie vie
no ar kito ratelio ar ideologinės 
grupės, yra per tai atstovauja-! 
mas didesniuose sambūriuose, 
šita teisė ir laisvė yra saugoja
ma šiame krašte iki skrupulin
gumo. Tą mes matome, kaip vie
nas korespondentas rašo, ir iš 
aukštųjų teisėjų skyrimo proce
dūros, kur kandidatas yra ati
tinkamų organų kvočiamas iki 
smulkmenų, kad tik neturėtų 
kokių demokratijos siaurinimo 
polinkių, čia yra žiūrima, kad 
kiekvienas žmogus galėtų pagal 
savo prigimtį visuomenėje ati
tinkam^ vietą rasti. Kalbėdamas 
apie tai, sociologas R. Koenig 
vienoje vietoje rašo: “Kūrėjas 
nėra sukūręs visus žmones nei 
fiziniai nei dvasiniai pagal vie
ną matą. Dviejų žmonių nėra 
pasauly vienodų. Jei visi žmo
nės būtų vienodi,' pasaulio gy
venimas būtų monotoniškas, be 
iniciatyvos, konkurencijos ir pa
žangos ; ir žmonija būtų neįdomi, 
merdėjanti masė”.

Tad pridėjus dar auklėjimą 
ir kitokias įtakas prie šių žmo
gaus prigimties nevienodumų, 
atitinkami žmonių skirtumai pa
ryškėją dar labiau, ir pagal tuos 
skirtumus bei nusiteikimus žmo
gus ir jungiasi ar prie religinio 
atspalvio turinčios organizacijos, 
liberalinio ar tautinio sambūrio 
ir panašiai, kur, reikalui esant, 
šie vienętai susijungę sudaro 
aukštesnius ar pačius aukščiau
sius visuomeninio, politinio gy
venimo organus.

Maždaug šitokiu pagrindu, iš' 
didesnių ir mažesnių ideologinių 
grupių, susitarimo keliu, yra su
daryta 1940 m. ir Amerikos Lię- 
tuvių Taryba. Bet inūsų bendruo- 
menininkai su Įvairiaspalviais 
palydovais elgiasi priešingai. Jie

nei
druomenė savo sąrangoje 
lyg palaida bala ir neturi 
paprasčiausių organizacinio 
veninio psichologinių, tradicinių 
elementų. Į jos vadovybes gali 
patekti daugiausia tik tie žmo
nės, kurie turi didesnes burnas 
ir didesnį skaičių bičiulių bei 
draugų, šitokia santvarka su
ponuoja lyg vado bei vadukų 
principą. Bet su šitomis iliuzi
jomis reikėtų bent šiame kraš
te baigti. Tai yra, kaip kartais 
kalbama,. lyg užsilikę inerciški

! norai žmonių, negalėjusių priei
ki prie valdžios savo gimtaja
me krašte. Tad jie bando bent, 
girdi, ką nors naujo išgalvoti 
bent šiame krašte, kur Stasys 
Barzdukas su bičiuliais, lyg Mo- 
hamedas kalnuose, surado ko
kius tai iki šiol lietuviams me
namai visai nežinomus lietuvy
bės veiklos metodus ir nori, kad 
tuos metodus priimtų visi tau
tiečiai. Skelbdami šiuos mena
mai naujus metodus, jie surado- 
kai kur ir daugiau bičiulių, fron
tininkų ir nefrontininkų, rado 
pritarimą kai kurių laikraščių 
redaktorių, įvairiais rašiniais 
pradėjo kabinėtis prie rimčiau
sios, senųjų lietu viii demokrati
niais pagrindais sukurtos Ame
rikos Lietuvių Tarybos, pradėjo 
reikšti pretenzijų į visų lietuvių 
sudedamas pinigines aukas ir, 
lyg kokia valstybės vyriausybė, 
prašyti iš' tautiečių solidarumo' 
mokesčio.
Liet. Bendruomenės atstovai 

nėra niekam atsakingi
Kadangi Liet. Bendruomenės 

organizaciją sudaro pavieniai as
menys, tai jos atstovai nėra at
sakingi jokiam organizuotam 
vienetui ar grupei, ir jie gali vi
suomenės darbe elgtis kaip no
ri. Pvz., kandidatas atsiveda į 
apygardos atstovų rinkimus rei
kalingą skaičių savo bičiulių rin
kikų, ir po išrinkimo jų mažai 
bemato. Tad ten negali vyrau
ti kiek vienodesnė vedamoji min
tis ar programa. Todėl, pvz., su 
gana aukštu titulu JAV Centro 
Valdybos vicepirmininkas kul
tūriniams reikalams, A. Vaške
lis, “Akiračiuose” kalba apie LB 
uždavinius ir fondus visai ki
tokioje dvasioje, kaip kiti bend- 
ruomenininkai. čia galima taip

nori visus iš viršaus suvaryti 
lyg į vieną ožio ragą, ir žmones 
tvarkyti pagal savo išmanymą.

Toliau Pr. Gr. rašo: “Ji (LB) 
nėra nė organizacijų junginys, 
kaip politiniai veiksniai ar Įvai
rios federacijos. Ją sudaro pa
vieniai lietuviai”.

Taigi, išeina, kad Liet; Ben-

pat paminėti, kad A. V., kaip L. 
Bendruomenės kultūrinių reika
lų vadovas, Įveda lyg ir naują 
skaitymo metodą, ir jo straips
niuose reikia skaityti ir eilutes 
ir tarp eilučių.

Kadangi Liet. Bendruomenė 
nesusideda iš grupių, tai ten nė
ra ir rotaciniu būdu pasikeičian

čios vadovybės, ir į vadovybes 
pakliūva daugiausia tie asme
nys, kurie turi didesni skaičių 
bičiulių ir sugeba stipriau agi
tuoti. Prieš porą metų teko skai
tyti vieną korespondenciją, kur 
buvo rašoma, kad vienoje vieto
vėje per rinkimus buvę beveik 
susikibta net juž k aini erių, kai 
bičiulis suabejojęs už vaišingąjį 
kandidatą savo balsą atiduoti. Ir 
su laiku galės ten įsivyrauti 
tvarka, kaip 18-to šimtmečio len
kų-lietuvių karalių rinkimų sei
muose, kur didikas savo į sei
mą atsivežtą plikbajorį, nugir
dęs, remdavo prie sienos, kad tas 
įsimintų už didiko pastatytą kan
didatą balsuoti.

Miglota LB ateitis '

Tiesa, frontininkų vadovau
jančioje LB organizacijoje yra 
kai kur ir kitų ideologijų žmo
nių, bet reikia manyti, kad jie 
yra daugiau tik dėl formos, ir 
suvereninės valstybės sąlygose, 
kaip iš jų rašinių matyti, būtų 
jais atsikratyta. Juk j ei'LB va
dovai būtų kiek demokratiškes- 
ni, jie nekeltų tiek ginčų liet, 
spaudoje, ir nereikštų pretenzi
jų Į senųjų veikėjų demokratiš
kais pagrindais sudarytą Altą, 
apimančią plačiausia prasme vi
sas katalikiškąsias, liberalines 
ir tautiškąsias grupes, suside
dančias iš viso net iš 87 Įvairių 
draugijų ir komitetų. Nesirem- 
dama jokia ideologija, kaip LB 
bent oficialiai skelbiasi, ji iš 
tikrųjų nieko naujo neduoda, iš
skyrus kovą dėl lietuvybės ir 
Lietuvos laisvės. Bet šitus da
lykus, šalia tam tikros ideologi
jos, juk turi savo veiklos pro
gramose ir visos kitos liet. or- 
ganizacijos, išskyrus komunis
tus. Tad LB beveik visiškai sto
koja rimtesnių pagrindų. Kam, 
pvz., ateitininkui, liberalui ar 
tautiškos minties studentui mo
kėti mokesčius ir priklausyti dar 
ir prie nieko naujo neduodančios 
LB, kad jis gali savo ideologijai 
atitinkamą vietą rasti Įsijungęs 
Į Altą, ar skautus bei kitas spe
cialias organizacijas. Juk mūsų 
muzikai kurs, kaip ir iki šiol, 
dainininkai dainuos; tautinių šo
kių, šventės bei Įvairūs šalpos 
ir vaidybos rateliai veiks ir dirbs, 
kaip jau pusę šimto metų dirba, 
kai LB dar pasauly nebuvo. Ben- 
druomėnininkai’ ateina Į parengi
mus daugiausia tik sveikinimus 
pasakyti, ar, kaip paskutinėje 
Chicagos dainų šventėje, kaip 
kalbama, nepasisekusį banketą 
suruošti ir savo fotografiją pro
gramoj išsispausdinti, ką geriau 
galėtų padaryti iš įvairesnių žmo 
nių bei nuomonių sudarytas koks 
Altos komitetas ir panašiai. Tad, 
gal būt, kad LB, kaip neturinti ' 
gilesnių šaknų mūsų visuomenė
je, tegyvuos daugiausia taip il
gai, kol gyvens senieji jos stei
gėjai. O mūsų priaugantis jau-

(Nukelta Į 5 n«l.)

P. KLIMAS

{storine Lietuvos Valstybes 
apžvalga
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Visi tie žygiai tiek tepadėjo, kad cent- 

ralinės Vokiečių Vyriausybės sferose pra
dėjo kalbėti apie galimybę leisti sudaryti 
Lietuvoj tam tikrą “Vertrauensratą” (pasi
tikėjimo tarybą) iš ištikimų vokiečiams 
vietiniu asmenų. Bet tuo metu vokiečiu 
politikos centran pateko Lenkijos klausi
mas ir netrukus buvo išleistas žinomasis 
lapkričio 5 d. aktas, paskelbęs Lenkijos 
nepriklausomybę.

Lenkijos sudarymas žymiai pakėlė len
kų ūpą taip.pat ir Vilniuje. Visa jų akcija 
buvo nukreipta Lietuvos įtraukimui Į Len
kijos politiką. Ta akcija turėjo paspirties 
Vokiečių militarininkų tarpe, kurie tuo 
būdu manė kompensuoti lenkų pretenzijas 
Į Poznanę ir Sileziją. Savo politinį “credo” 
Vilniaus lenkų grupė vėliau pareiškė Vo
kiečių Valdžiai savo memoriale' gegužės 
mėn. 1917 metais. Tenai jie reikalavo, kad 
Lietuva sudarytų su Lenkija bendrą vals
tybę ir tik kaipo neskiriama jos dalis gautų 
savivaldybę. Lietuvių grupė atsakė kontr- 
nieinorialu. kurs atrėmė lenkų memorialo 
netikslumus ir išdėstė lietuvių politines 
pažiūras.

Vokiečių okupacija spekuliavo ta len
kų orientacija, idant galėtų lietuvius pri
spirti prie nuolaidumo vokiečiams. Kitą

vertus, kaip tik tuo metu po visą Lietuvą 
kilo partizaniškų užpuolimų, kurie darė 
vokiečiams maišto įspūdžio. Vokiečiai tad 
pasiūlė Įžymiems lietuvių šviesuoliams, 
kaip antai, vyskupui Karevičiui ( Kaune) 
p. Basanavičiui, p. Smetonai (Vilniuj) su
daryti prie vokiečių okupacijos valdžios 
“ištikimų vyrų Tarybą”. Birželio mėn. 2 
d. 1917 metais apie tai buvo oficialiai pa
skelbta spaudoj.

Nei vyskupas Karevičius, nei Vilniečių 
grupė su tais pasiūlymais nesutiko. Bend
ras nusistatymas buvo toks, kad Lietuvoj 
turi būti sudaryta žmonių atstovybė krašto 
reikalams atstovauti ir reikalavo tam tiks
lui leisti sušaukti visų pirma lietuvių kon
ferenciją. Po ilgų derybų okupacijos val
džia sutiko leisti, nors ir nedavė daryti rin
kimų.

VILNIAUS KONFERENCIJA t
Koriferencijos suorganizavimo ėmėsi 

ta pati grupė. Kadangi jai teko Vilniuje 
būti visiškai izoliuotai, tad konferencijos 
sušaukimui ji nutarė iš pradžių pasikviesti 
iš provincijos nedidelį būrį žinomų dar
buotojų, iš jų s u d a ry ti Organizacinį Komi
tetą ir bendrai aptarti konferencijos pro
gramą.

Organizacinio Komiteto suvažiavimas 
(neviešas) įvyko rugpiūčio 1 — 4 d. daly
vaujant 17 žmonių iš provincijos ir 4 iš Vil
niaus. Be technikos reikalų posėdžiuose 
buvo pakelti ir bendros politikos klausi- 
mti. Okupacijos vyriausybė darė čionai

didelę presiją ir deklaraciją, su “Anschluss 
an Deutschland” statė kaipo sąlygą pačios 
konferencijas sušaukimui. Kompromisas 
buvo padarytas ta prasme,- kad Organiza
cinis Komitetas sutiko pareikšti; jog busi
moji nepriklausomdji Lietuvės Valštybė, 
nedarydama žalos savo bepriklausomam 
plėtojirriuiši, galėtų sueiti Į dar nustatyti
nus santykius su Vokietijos ekonomijos, 
kultūros ir politikos atžvilgiu. ✓Tik norė
dami gauti realinės galimybės toliau vesti 
Lietuvos klausimą Į viešą vagą, Organiza
cinio Komiteto nariai daugurtia Balsų suti
ko tą kompromisą padaryti, tikėdamies 
sulauksią geresnių sąlygų jo ątitaišymui.

Pačią kdnfcrenciją Kdttiitėtas velijo 
šaukti rinkimų pamatais. Tačiau okupa
cijos valdžiai bet kokius rinkimus uždrau
dus, buvo nužiūrėta nūo kifekviėno apskri
ties po — 5 žinomus asnlėnis. Buvo atsi
žvelgiama į tai, kad konferencijoj daly
vautų atstoVų iš visų luomų, partijų ir sro
vių.

Iš viso buvo pakviesta 2fe4 žmonės, ku
rių atvyko Konferencijon 214. Posėdžiai 
ėjo nuo rugsėjo 18 d. ligi 22 d. uždaromis 
durimis, nedalyvaujant jokiam okupaci
jos valdžios atstovui. Ūpas buvo nepapras
tai pakilęs ir Stiprioš tautinės idėjos kupi
nas. Partijų bei srovių skirtumai tuo mo
mentu griežtai nepsfšireiškė.

Karščiausių diskusijų sukėlė bendroji 
politinė rezoliucija, kuri betgi buvo paga- 
hau priimta vienu balsu. Jos turinys buvo 
toks: laisvam Lietuvos plėtojimuisi turi

būti sukurta nepriklausoma Lietuvos vals
tybė, demokratiniais principais sutvarky
ta, etnografinėmis sienomis, su ekonomi
jos reikalaujamais kprektyyais. Mažu
moms garantuojamos kultūros teisės. Vil
niun sušaukta Konstituąnta turės nustaty
ti valstybės pamatus ir santykius su kito
mis valstybėmis.

Antrojoj rezoliucijos daly konferencija 
atsižvelgė į to meto politikos sąlygas, ku
riose reikėjo ieškoti praktikos kelio prie 
pastatytų siekimų. Tai buvo savo rūšies, 
kad ir labai atsargus, kompromisas rea
liai politikai. Ta rezoliucijos dalis skam
bėjo: “Jeigu Vokietija sutiktų dar prieš 
Taikos Konferenciją proklamuoti Lietuvos 
Valstybę ir pačioje Konferencijoje paremti 
Lietuvos reikalus, tai Lietuvių Konferen
cija, turėdama omenyje, jog Lietuvos in
teresai normalinėse taikos sąlygose yra 
pasvirę ne tiek į rytus ir ne tiek į pietus, 
kiek į vakarus, pripažįsta galimu sueiti 
būsimai Lietuvos valstybei, nepakenkiant 
savitam jos plėtojimuisi, Į tam tikrus-dar 
nustatytinus santykius su Vokietija”.

Išrinkusi vykdomąjį organą — Tarybą 
iš 20 žmonių ir rezervuodama dar vietų 
tautinėms mažumoms, Konferencija rug
sėjo mėn. 22 d. pabaigė savo darbą.

VALSTYBĖS TARYBOS DARBAI
Jau iš pirmų savo žingsnių Taryba susi

dūrė su okupacijos valdžios obstrukcija. 
Tarybą ji norėjo pastatyti Į jos patarėjos 
vietą, idant savo administracijoje turėtų

Į visuomenės atstovų priedangos. Priešin
gai, Taryba skaitydama save, nors ir lai
kine, bet Lietuvos gyventojų atstovybe, 
norėjo vaidinti ne okupantų patarėjos, bet 
visuomenės gynėjos rolę. Todėl visų pirma 
Taryba laikė savo uždaviniu pareikšti 
skundus ir nepasitenkinimus neregėtai 
žiauriu ir plėšriu okupantų šeimininkavi
mu Lietuvoje ir išdėti tas neapskaitomas 
skriaudas, kurios buvo taip įerzinusios 
visus žmones ir Konferencijos atstovus.

Politikos darbas Lietuvoje tuomet netu
rėjo našios dirvos. Tarybai tačiau pasisekė 
įgyti tuo metu Šveicarijos ir Stokholmo lie
tuvių konferencijų paramos ir patirti Vo
kiečių Reicstago nusistatymą Lietuvos klau 
simu. Civile Vokietijos vyriausybė pareiš
kė nepritarianti okupacijos metodams, bet 
ir negalinti ko nors padaryti prieš militari- 
ninkus. Reicstago daugumos partijos su
tiko remti Lietuvos savarankiškumo idėją 
tik ta sąlyga, jei Lietuva sudarys su Vokie
tija jos interesus apdraudžiančius santy
kius, tam tikrų konvencijų pavidąlc. '

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A Ų J I E N A S

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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W. ANNA BALIONAS
akių, ausų, nosies

IR. GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 r d STREET
Ofiso t«6»f.; PRoafMcT 8-3Xrt
k.jjC t.i.f,: WAfbrock 5-5076

K&sdiea • nuo 10 iki 12 vaL ryto,
7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta

Pietų Amerikoje
MIRS A. GUMBARAGIS 

(Oro paštu)

kratinė užsienių lietuvių spau
da neteko produktyvaus ir žy
maus bendradarbio.

Juozas Miklovis-Daukšys 
(A. L. B.)

. Raz. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal pusi ta rimą 

Jei nealsiUepxa, skambinti 374-8012
Telaf.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 - 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Albinas Gumbaragis,

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai, 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—o. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DU W. E1S1N - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso tai.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 \

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71$t STREET

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

DR. FRANK PLECKAŠ
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trei

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

žurnalistas, buvęs ilgametis Nau
jienų bendradarbis, nuo vėžio 
ligos mirė Urugvajuje šio sau
sio mėnesio 10 dieną, būdamas 
61 metų amžiaus. Palaidotas 
del Norte kapinėse, pridengiant 
jo kapą gyvų gėlių vainikais. 
Liko liūdinti žmona Ilda Castro, 
duktė studentė Renė, sūnus Edu
ardo, žymus futbolo žaidėjas, ir 
daug draugų. Buvo pašarvotas 
Montevideo Jockey Club salėje. 
Virš 40 metų draugaudamas su 
Albinu, gavau paskutinę jo laiš
ką, kuriame rašė: “Mielas Juo
zai, mano gyvenimo saulė jau 
leidžiasi. Nors nebaugios sute
mos, bet norėtųsi dar gyventi ir 
daugiau nuveikti dėl visų, dėl 
savo tautos ir savo tėvų krašto 
Lietuvos. Kaip visuomet, Tavo 
A. Gumbaragis”. Su Albino 
Gumbaragio mirtimi visa demo-

X

GRAD1NSKAS

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rez. fol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTpJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Macs: 2652 WEST 59th STREET 

TaL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir peakt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
aiaia 84 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71*t STREET 
Ofise telef.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. tele.U Glbson 8-f6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ko|om< 
(Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8. SeAtadieniais 9—t
U56 West 63rd StM Chicago, IH. 40*29 

TsM.t PRospect 6-5084

Prie lietuvio viešbučio 
prigėrė 15 moksleivių

Buenos Aires. •— Ežeru Na- 
huel Huapi 4 valandas plaukęs 
prieš porą metų išimtas iš apy
vartos laivelis su moksleivių eks
kursija, dėl perkrovimo, moto
rui sprogus ir naftos, tankams 
užsidegus, liepsnose nuskendo 
gražiausioje Argentinos vietoje 
Villa La Angostura, Neuquen, 
120 kilometrų nuo San Caflos 
de Bariloche.

Prigėrė 15. Kitų laivelių iš
gelbėta 17. Žuvusių tarpe yra 
vairuotojas Hector Egger, kuris 
•protestavo dėl perkrovimo.

Nelaimė įvyko 10. 1. 72, prie 
pat France Press redaktoriaus 
Zubo viešbučio, kurin jis įdėjo 
30 milijonų pezų, puošniai įreng
damas. Jo laiveliai išgelbėjo 
daugiausia skenduolių.

NET 150 DOL. 
' PIGIAU 
MOKĖSITE DABAR 

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

į-- - - - - - i.., - -------------'J

. PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. t E R Ė N A S 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063 
m——-—

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ...

(Atkelta iš 4 psl.) 
nimas, formuodamas savo pa
saulėžiūrą namų aplinkoje, mo
kyklose ir universitetuose, ga
lės, išplėtus Altos skyrius bei 
ratelius, ten rasti savo visuome
ninei veiklai atitinkamą grupę 
ir į ją įsijungti. Ir šita, linkme 
liet, jaunimas ir turėtų būti auk
lėjamas ir ruošiamas.

Dideli senųjų Amerikos 
lietuvių nuopelnai

Jei mes naujieji ateiviai šia
me krašte dėl lietuvybės dirba
me, tai yra beveik mūsų parei
ga, nes neretai įvairių nuoskau
dų nuo okupanto patyrę, mes 
čia tam juk ir atsiradome. Bet 
vis dėlto kažin ar mes šiandien 
tiek padarome, kiek senieji lietu
viai padarė. Mes nueiname, tie
sa, neretai ir pademonstruoti, 
prisikalę prie lazdų kartais, per
daug jau kukliai atrodančias kar
tono lenteles, kur ir dalyką žino
damas, vos gali Išskaityti apie 
ką ■ reikalas eina' Kai' senieji 
Amerikos lietuviai nuo lenkų 
atsiskyrė, jie demonstruodavo 
apsijuosę didelėmis tautinėmis 
juostomis, arba uniformuoti, nes

i MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 Wast 34 Place
Tai.: FRontier 6-1882K. - - -

— -J- — "X

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

]
i Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
j dienio iki penktadienio 11—12

■ vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo &3Q iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
7!59 So. MAPLEWOOD AV£.

CHICAGO. ILL. *0629
r

y- ---- -  — —

kai kurių draugijų (Šv. Jurgio) 
nariai turėdavo uniformas. Pir
mojo pasaulinio karo metu, kaip 
rašoma, jie buvo suorganizavę 
ir lietuviškus kariuomenės dali
nius, porą divizijų, kuriuos vy
riausybei leidus, buvo numatę 
perkelti į Lietuvą, šie daliniai 
liet, švenčių progomis paraduo
davo ir gatvėse. O kai 1918 m. 
galutinai paaiškėjo, kad Lietu
va tampa nepriklausoma, šio 
krašto lietuviai džiaugdamiesi
kartu su savo tėvyne, kaip jau 
minėta, suruošė tais metais New 
Yorke net dvi dainų šventes, kur 
platindami kartu daugybę spaus- 
dinių stengėsi supažindinti ir 
to didmiesčio kitataučius su Lie
tuvos išsilaisvinimu.

Tiesa, kai kas sakys, kad nau
jieji ateiviai įsteigė Lietuvių

frondą ir surinko daug pinigų, 
bet ir čia mes turėtume dar la
bai pasistengti, nes anais laikais, 
pvz., vien tik Amerikos Liet. Ry
mo Katalikų fondas nuo 1914— 
1920 surinko apie vieną milijo
ną dolerių, taip pat daug per il
gus metus surinko ir kitos, libe
rališkos ir tautiškos organizaci
jos. Tada, tiesa, lietuvių buvo 
didesnis skaičius, bet jie tada 
teuždirbo kvoterį ar 15 centų į 
valandą. Įvairios rinkliavos bu
vo jiems net įgrįsusios, ir visas 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo darbas, kaip rašoma, 
būtų be Amerikos lietuvių pa
galbos buvęs daug sunkesnis. 
Jie negalėjo laikyti savo pinigų 
bankuose. Jų pinigais buvo iš
laikomos beveik visos propagan
dinės ir diplomatinės misijos Eu
ropoje ir kitur. Jie siuntė daug 
pinigų įvairioms katalikiškoms 
ir kitokioms organizacijoms. Jų 
pinigais yra pastatyti, pvz. di
dieji “Saulės” rūmai Kaune, ku
rie pasidarė lietuvių tautiškojo 
švietimo židiniu. Jie išlaikė Lie
tuvos Mokslo ir Dailės draugiją 
bei visą, eilę kitų kultūrinių, po
litinių- sambūrių. Daug jų su
aukotų pinigų karo metu ir žu
vo per inflaciją. Lietuvių spau
dos draudimo metais, liet, kny
gos ir kai kurie laikraščiai buvo 
spausdinami Amerikoje ir slap
tai platinami Lietuvoje. Svar
biausia, jie jautriai reaguodavo 
į Lietuvai daromas skriaudas. 
Pvz., dėl 1883 m. įvykusių Kra
žių skerdynių, jie suruošė viso
se lietuvių kolonijose mitingus 
ir gedulingus minėjimus, siuntė 
protestus Rusijbs administraci
jos organams, spausdino sveti
momis kalbomis atsišaukimus 
Europos valstybių spaudoje ir 
panašiai. O kai 1920 m., lenkai 
sulaužę Suvalkų sutartį, užgro
bė Vilnių, Amerįkos lietuviai su
kėlė ištisą protestų bangą. Va
rė plačią propagandą prieš len
kus per Amerikos spaudą, ruo
šė mitingus ir siuntė delegaci
jas į Amerikos valdžios įstaigas, 
kad priverstų lenkus grąžinti 
Viltuų Lietuvai. 0 ką naujo įve
dė bendruomenininkai, frontinin
kai ir Stasys Barzdukas šio kraš
to lietuvybės veikloje ?

Dėkingas graudumas pereina 
per mintis, ypač kai skaitai, kad 
daugumas jaunųjų choristų ir 
judriųjų darbuotojų nebuvo nie
kados Lietuvos matę, šios rū
šies, pasišventėlių yra dar ir 
šiandien mūsų Chicagos lietuvių 
visuomenėje: tai malonūs p. p. 
Rudžiai, miręs A. Olis su ponia, 
mūsų Garbės Konsule ir daug 
kitų. Jie visi dirba ir tiki Lie
tuvos ateitimi, ir šitokius idea
listus vertino labiau ir Kristus, 
parafrazuojant jo pasakymą: 
“Išganyti, kurie nemato, ir ta
čiau tiki”.

GEROS DOVANOS
iios knygos parduodamos dabar "Naujienose" tv 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---------------$3.00 •
Minkštais viršeliais tik __________________:--------— $2.00 i

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai: Vietoje S2.00 dabar 
tik _____ ____ ____ __ :_________________________ .__ $1 50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekf arba >
money orderi-. I

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 8, ItL.

Ilgamečio RALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

(dumi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui Geriau 
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. Balsted Street, Chiesxu, Ulinuta eUnoe

- -..................................................... - ■ - - - ... - J Į I l _

Burtis apie Amerikc*
Lietuvių Tarybą 

to, kas pasakyta, mes ma
tome, kad senieji Amerikos lie
tuviai gyveno tomis pačiomis 
nuotaikomis ir ta pačia dvasia, 
kaip ir jų broliai tolimoje tėvy
nėje. Kuriantis nepriklausomai 
Lietuvai, jie džiaugėsi kartu, su
rinko milijonus pinigų ir parašų. 
O kada atėjo Lietuvai sutemų 
dienos, ir rusai 1940 m. okupavo 
Lietuvą, jie nenuleido rankų taip 
pat. Jie žinojo, kad kova su ši
tų priešu nebus lengva, ir jie 
tam pilnai ruošėsi. Kad būtų 
galima efektingiau visų patriotų 
lietuvių vardu veikti, jie tais 
pačiais 1940 m. įsteigė Ameri
kos Lietuvių Tarybą, kurioje yra 
atstovaujamos visų ideologijų 
patriotinės liet, organizacijos, 
išaugusios organiškai iš lietu
viškų tradicijų ir šio krašto gy
venimo aplinkos. Nebuvo tai 
lengva padaryti, bet yra sako
ma, kai tauta patenka į nelaimę, 
atsiranda ir vadovų- Jų atsirado 
ir anais metais. Tai buvo įspū
dingi kalbėtojai ir prityrę plunk
snos žmonės: L. Šimutis, dr. P. 
Grigaitis, A. Olis, M. Vaidyla 
ir kiti. Būdami ilgamečiai liet, 
laikraščių redaktoriai, jie per 
spaudą turėjo didelės įtakos pa
triotams lietuviams, ir tokiu bū
du jiems sekėsi juos lengviau 
suburti. Kai kuris iš jų, pasiekęs 
aukšta vieta šio krašto adminis
tracijoj, nebuvo niekados Lietu
vos matęs, bet savo logišku liet, 
kalbos stiliumi ir įtikinančių pa
triotizmu galėjo būti pavyzdžiu 
ir kai kuriems, mūsų dienų šab
loniškiems LB atstovams. Bur
dama savo tautiečius ir ginda
ma Lietuvos laisvės bylą Ame
rikos vyriausybės įstaigose, 
Lietuvių Taryba yra palikusi šio 
krašto^ lietuvių gyvenime gilius 
pėdsakus, ir todėl visi patriotai 
lietuviai turėtų, ją remti ir stip
rinti. Ji buvo įsteigta, kaip vi
sus lietuvius vienijanti institu
cija, tokia ji ir turi likti.

(Pabaiga)

Iš

ATSIPRAŠAU
* v * : _ J ' - Į

Informacijos “Dviejų lenkų 
kilmės senatorių rungtynės” 
vakarykščiame Naujienų rtr. 6 
pusi, visa pirmoji pastraipa 
yra klaidinga. Turi būti: “Resp. 
Derwinskio patarimas sen. 
Percy pasisaugoti. Turėdamas 
susidurti su lenkų kilmės kon
kurentu Į savo senatorišką kė
dę, senatorius Charles Percy 
(R., III.) kreipėsi į to konku
rento bendros kilmės tautietį 
kongresui aną Edward ą Der- 
winski patarimo, praneša Chi
cago Tribune iš Washington©.

Brangiam Tėvui
JURGIUI LAMPSACIUI

mirus,
Jo sūnų — muziką J. Lam'psatį ir dukterį 
Gretą Brazinskienę su šeimomis giliai už
jaučiame.

Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugija

LEOKADIA AUGUST
> Valančiauskaitė

Gyv. 7729 So. Komensky Avė.
Mirė 1972 m. sausio mėn. 25 dieną. 1:30 yal. ryto,, sulaukusi 90 I 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kauno apskr.
Paliko nuliūdę: 3 sūnūs — Joseph, marti Joan, K. C. August, 

marti Mary. ir Alexander, marti Jean, .duktė Leocadia Frank, žentas 
Joseph, 8 anūkai, sesuo Emily Urban su šeima ir kiti giminės, drau- 

i gai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje. 6845 So. Western 

Avenue.
Ketvirtadieni, sausio mėn. 27 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima ’ 

iš koplyčios i Lietuviu Tautines kapines.
Visi a. a Leokadia August giminės, draugai ir pažįstami nuošir* 

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnūs, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. R.E 7-8600.i g —
..U.W .......................... . -IW" "’’W" ™ IMI Ėii

PLEASE.'

-CS I Fiil WITH

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

(PUTRAMENTAB)
Linksmumo arba liūdesio valandų—• 
gražiausios gėlės ir vainikai ažmrv 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/ T,
5525 Sc. Harkm Av*. — 586-122C

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 WEST 63rd STREET

Ttltforwi: PR 8-0833 ir PR 8-0834__ /

TĖVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

C845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

' TeL: YArda 7-1741 - 1742

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

- y * rf

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VARIAI:
Chtcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-11'33-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
23.14 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ilk 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
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LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS'

Praeity sekmadienį sausio 
23 dieną, Dariaus Girėno salėje 
Įvyko Lietuvių Tautinių Kapi
nių metinis sklypų savininkų 
susirinkimas.

Oras buvo blogas, vyresnio 
amžiaus žmonėms buvo slidu, 
bet vis dėlto prisirinko veik 
pilna Amerikos Legiono salė.

Lietuvių Tautines Kapines 
tvarko patys lietuviai, sklypų 
savininkai. Kiekvienas sklypo 
savininkas turi lygų balsą, nie 
kas neturi teisės jam tą baLsą 
atimti ar už ji balsuoti. Niekas 
neturi teisės sumažinti sklypų 
savininkų teises i šios Įstaigos 
administravimą. Visus finan
sinius, kapinių tvarkymo ir 
laidojimo reikalus sprendžia 
patys sklypų savininkai, jų 

, rinkta valdyba ir jų pačių 
samdyti žmonės. Joks kitos įstai
gos ar kitos valstybės atstovas 
neturi teisės grobti kapinių pi
nigus arba nustatinėti taisyk

les, kaip lietuviai turėtų būti 
laidojami, ar kaip kitaip kištis 
Į kapinių administravimą.

Seni Amerikos lietuviai, steig 
darni lietuvių kapines, norėjo, 
kad jos visą laiką pasiliktų lie
tuviškomis. Jie nenorėjo, kad 
atsirastų airių ar kokios kitos 
tautybės grupė ir pasiglemžtų 
lietuvių sudėtus pinigus ar pa
naikintų lietuvių užvestą tvar
ką. Jie nustatė geras taisykles, 
kad jų vaikams ar palikuo
niams nereikėtų kovoti dėl 
savo teisių, organizuoti komite- 

i tas ir įtikinėti žmones, kad 
kovotų už atimtas ar susiaurin
tas sklypų savininkų teises.

Kiekvienas sklypo savinin
kas gauna pranešimą apie šau
kiamą metini susirinkimą. Jis 
kviečiamas atvykti ir pareikšti 
savo nuomonę įvairiais kapinių 
reikalais.

Kapinių pirmininkas Povilas 
Daubaras, pradėdamas susi-

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

VASARIO 16-TOS MINĖJIMĄ 
ruošia vasario 20 dieną, sekmadienį, 

2 vai. po pietų 
AUDITORIUM THEATRE 

70 East Congress Street
Lietuvių tautos laisvės kovu sukaktį paminės Akademija ir kon

certu. i
Akademijos pranešėjus šiomis dienomis .paskelbsime, o koncerte 

giedos Chicagos Lietuvių Operos Choras, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, gros pianistas Andrius Kuprevičius, dainuos solistės Gina 
Čapkauskienė ir Aldona Stempužienė. Diriguos ir akompanuos ma
estro Aleksandras Kučiūnas.

Bilietu kainos tokios: nuo $1.00, $2.00, $3.00, $$.50 iki $4.00. 
t '

Chicagoje iš anksto juos galima gauti Marginiuose. 
Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

t

O

JiMuencheno mieste, V. Vokietijoje prasidėjo žiemos karnavalas, 
atidarė paradas, kuriame kupranugariais į miestą atjojo įvairūs pa
saką veikėjai, kaip paveiksle matomi Christel Mory ir Rolf Rossius.

/■ l,m i

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 11869-1959) metų 

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 čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 6 Sth St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių, 
AUTOMOBILIAI. iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

— 1 ■ ■! I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigns ir sąžiningai patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
Z022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA 5-920* 

b- ■ — --- ----- - —-

J. A U G D S T A I T I S ;
ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA |
154 pust knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano u 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pi- j 
ruoštos-studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- ?< 
tolimu Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo << 
laikotaijjĮ pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- X 

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

NAUJIENOS ;
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 !

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

rinkimą, paprašė visus susirin 
kusius atsistoti ir pagerbti pra
eitais metais Lietuvių Tautinė
se kapinėse palaidotus vyrus ir 
moteris. Visi atsistojo ir tylos 
minute prisiminė mirusius Chi 
cagos ii' jos apylinkių lietuvius.

Vėliau pirmininkas Dauba
ras pravedė visų direktorių 
vardošauki’ ir paprašė direkto
rius ateiti .prie prezidiumo sta
lo. Pasirodo, kad du direkto
riai negalėjo atvykti. Abu ser
ga ir guli ligoninėse. Gustas 
Rimkus turėjo kraujoplūdi ir 
taisosi šv. Kryžiaus ligoninėje. 
O Bruno Klemka buvo operuo
tas, bet vaikščioti ir važinėti 
dar negali. Little Co. ligoninė
je jam buvo padaryta akies 
operacija, nulupta auganti ka
tarakta. Operacija gerai pavy
ko ir ligonis jau taisosi, bet gy
dytojas Įsakė bent dvi savaites 
niekur nevažinėti ir po susirin
kimus nevaikščioti.

Susėdus direktoriams prie 
stalo, pirmininkas Daubaras 
susirinkimui pasiūlė tokią die
notvarkę: 1. Protokolo skai
tymas, 2. Direktorių atliktų 
darbų raportas, 3. Konstituci
jos klausimas, 4. Sumanymai 
kapinių gerovei, 5. Klausimai 
ir atsakymai ir 6. Susirinkimo 
uždarymas.

Dienotvarkė vienbalsiai bu
vo priimta. Tada pirmininkas 
Daubaras paprašė sekretorių 
perskaityti praeitų metų susi
rinkimo protokolą. Martynas 
Gudelis perskaitė praeitų me
tų susirinkimo protokolą. Ilga 
mečiui sklypo savininkui Jo
nui Šulcui pasiūlius ir Mikali
nai Baronienei pritarus, pro
tokolas vienbalsiai buvo pri
imtas.

Pirmininkas Daubaras, prieš 
darydamas savo pranešimą, pa 
sakė susirinkusiems, kad jie 
jau tapo milijonieriais. Kapi
nės pradėtos kelių savininkų 
sudėtais pinigais. Pradžioje ne 
buvo pinigų, teko skolintis ir 
užtraukti morgičius, bet šian
dien viskas išmokėta. Kapinė
se užvesta gera tvarka ir pa
vyzdingai tvarkomi finansai. 
Kapinių turtas pamažu augo, 
augo ir išaugo iki vieno mili
jono dolerių. Praeitais metais 
kapinių turtas ne tik pasiekė 
milijoną dolerių, bet ir viršijo.

Dabaras rado reikalo pri
minti, kad praeitais melais vi
si direktoriai savo pareigas 
ėjo ir kad užveizda Kasias Jvar 
kingai viską dirbo, bet Jonas 
Jokubonis (padarė kapinėms 
kelis labai svarbius dalykus. 
Jis ne tiktai taisė sugedusias 
mašinas, bet jis labai gerai 
pertyarkė vi«ę garsiakalbio sis-

temą. Dabar turime 
siakalbi ir galime' 
bet kurią lietuvių 
laidojimo giesmę.

(B. d.)
Reporteris

gerą gar- 
pagiedoti 
mėgiamą

— Lietuvos Žurnalistų S-gos 
Chicagos Skyriaus pirmininkui 
Antanui Gintneriui mirus, Sky 
riaus pirmininko pareigas nuo 
1972 metu sausio 18 d. eina bu
vęs Valdybos Vicepirm/Povilas 
Dirkis, gyv. 9044 West 30th St., 
Brookfield, Ilk, 60513 tel. 485 - 
5415. Laikraščiuose paskelbta 
žinutė, kad pirmininku yra 
Antanas Stakėnas, yra netiks
li, nes A. Stakėnas nėra net pa
kviestas Valdybon ir jam nie
kas iš Valdybos nesiūlė ir ne
perdavė pirmininko pareigų.

Skyriaus Valdyba

— Sunkiai Tėrga profesorius 
Konstantinas Račkauskas ir po 
operacijos guli Ouachita ligo
ninėje, Hot Sprigs, Arkansas.

— Jonas Vaičiūnas, Antanas 
Būga ir Kazys Rožanskas LB 
Vid. Vakarų apygr. valdybos 
posėdyje įpariegoti suorgani
zuoti tinklą Jaunimo Kongre-

Dar apie tragediją 
McCullom ežere

Kaip jau buvo rašyta, ketvir
tadienio vakare jauna motina 
Mrs. Lucille Waychunas, 29 m., 
su savo 7 metų sūnum Steven ir 
kaimynų Paul JHeber 5 metų 
berniuku Pauliu motorinėmis 
sniego rogutėmis įvažiavo į ne
užšalusį ežerą, esantį McHenry 
apskrityje 65 mylios į šiaurva
karius nuo Cliicagos, ir yisi 3 
prigėrė. f

Skuba narūnai vaikus po ke
lių valandų atradę ištraukė, o 
Mrs. Waychunas buvo rasta tik 
sekančia diena. Pasirodo, nuo 
vietos, kur jos kūnas buvo ras
tas, per vos keletą žingsnių bu
vo sekluma, kur vandens būtų
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FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

REAL ESTATEPARDUODAMI v

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
>0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNHURE CO. 

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

sui lėšas rinkti. Darbai jau 
pradėti. Kam patogu, jau da
bar prašomi vieną — kitą ža
liuką pasiųsti valdybos iždinin
kui adresu: A. Būga, 842 W. 
33 Pl., Chicago, Ill. 606p8 (Pr.)

— Seneliui meilę darbais ro
dykime, seneliai meilę elgesiu 
užsitarnaukime,, — 339 Aivų 
do Radijo šeimos valandoj.

— Algirdas Bražinskas, pa
bėgęs lėktuvu iš Sovietų Są
jungos i Turkiją, intensyviai 
mokosi anglų kalbos iš Ameri
kos lietuvių prisiųstų vadovė
lių. Jis ir jo tėvas Pranas lau
kia Turkijos teismo galutinio 
sprendimo dėl pabėgėlių teisės 
pripažinimo ir leidimo išvykti 
i pasirinktą kraštą.

— Anicetas Simutis, Lietu
vos gen. konsulas New Yorke, 
savo pasikalbėjime su “Tėvy
nės’’ korespondentu Petru Tar
vydu iškėlė sumanymą, kad bū
tų parašyta ir išleista Lietuvos 
diplomatijos istorija.

— O. šeštakauskienės, E. 
Šaulienės ir Z. Mikelaitienčs 
pastangomis Argentinoje jsteig 
tas Tautinių šokių ansamblis 
“Pumpurėlis”, kurio pirmasis 
koncertas buvo sėkmingas.

— Dail. J. Račkus išrinktas 
Kanados Grafikų sąjungos pir 
mininku. Jis yra Picture Loan 
galerijos savininkas.

— J. Bružas ir K. Rūkas, Hot 
Springs, Ark., lietuvių visuome 
nės veikėjai buvo liudininkais 
čeku kilmės Herberto Martin 
testamentui, kuriuo jis paliko 
savo turtą žmonai Bronei ir ne
priklausomas Lietuvos univer
siteto bibliotekai, Testamente 
yra įsakmiai pabrėžta, kad da
bartinis sovietų režimas Į palik 
tą turtą' jokių teisiij neturi.

♦ Grandies tautinių šokių gru
pės tradicinis vakaras įvyksta 
š. m. sausio 29 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre.

Programoje — L 
Vestuvių fragmentas. 
Stelmoko orkestras. 
Baras.

Įėjimo auka: 3 dol.
siems, 1.50 dol. studentams.

Rezervacijos pas p. E. Naru- 
tienę, tel. WA 5-9436.

Visu laukia Grandis.
(Pr.)

Ąžuolo 
Bufetas.

suaugu-

buvę tik iki juostos, ir ji būtų 
išsigelbėjusi, bet, kaip spėjama, 
ji pati žuvo vaikų vandenyje be
ieškodama.

Waychunu kaimynė Mrs. Glo
ria Penny papasakojo, kad tą 
vakarą ji kalbėdama telefonu 
matė pro langą, kaip sniego au
tomobilis degančiomis lempo
mis nuurzgė prie ežero. Toliau 
ji pastebėjo, kad tas sniego au
tomobilis (su pririštomis rogė
mis) važiuoja tiesiai prie atviro 
ežero vandens.

“Aš sušukau savo vyrui, kad 
reikia juos sustabdyti ir nubėgę 
prie ežero pradėjome šaukti, bet 
šviesų nebesimatė ir motoro 
urzgimo nebesigirdėjo”, sakė ji.

Ežeras yra pusantros mylios

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 7EMĄ IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIAT A S — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
LAIMINGI NAMAI

Brangenybės, Laikrodžiai Dovanos 
. visoms progoms.

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

L

Federaliniy ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašą paliudijimas

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

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

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

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
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. S29,000.
ŽEMES — 30 pėdų su garažu prie 

i pat parko. $10,400.

J

Draudimo Informacijci
I N S U RANC E

< NAUJAS ADRESAS
ŠIMAITIS REALTY

2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 
Tel. 436-7878

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

— Joana Karaite, Saulius Mi 
kaliukas, Algis Modestas, Vita 
Ruibytė ir Romas Sakadolskis 
sudaro Jaunimo kongreso ko
miteto prezidiumą. Kongresas 
prasidės birželio 30 d. Chica
goje.

ilgumo, mylios, platumo ir gi
liausioje vietoje vos 10 pėdų gi
lumo.

“Greit išgirdome ežero pa
kraštyje pagalbos šaukimą, kal
bėjo Mrs. Penny. Pasirodo, nu
skendusiojo berniuko tėvas He
ber su savo kitu 4 metų vaiku 
kitu sniego automobiliu buvo 
bevažiuoją dingusiųjų ieškoti, 
bet vos už 35 pėdų nuo kranto 
patys įlūžo, laimei negiliai, tad 
išbrido su atskubėjusių kaimynų 
pagalba. Tokiu būdu motinos ir 
2 vaikų ieškojimas ilgai nusi
tęsė.

Šia žiema ledas ežere esąs la
bai nepatikimas — vietomis iki 
pėdos storumo, kitur 
vanduo.

atviras

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

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

6 KAME. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. sazu. Marauette Parke. S21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr„. alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par- 
ke.a $36.500.

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

VIRS 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-ju butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir 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

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

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

Mr». LucilU Waychunas, Paul Haber, Jr., and Staven Waychunas.

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

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

TEL. — 776-5888
- Anicetas Garbačiauskas, sa«




