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IS VISO PASAULIO

Simo Kudirkos atvejis, jo išdavimas 1970 metų lapkričio 
mėn. 23 d. praėj. metų lapkričio mėn. pradedant ir šių metų sausio 
mėn. dažnai minėtas JAV dienraščiuose, savaitraščiuose, net žur
naluose. Paskelbta ir eilė komentarų, būdingų samprotavimų.
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"Stol" lėktuvas (Short Takeoff and Landing) modelio formoje. Konstruktoriai John Campbell ir 
Gerald Kayten apžiūri modelį, kuris turi naujoviškus stabdytojus.

Vienas jų,įdėtas Vašingtono 
katalikų savaitrašty “Triumph” 
(1971 m. nr. 9). Autorius Julius 
Harmon pradžioje pažymėjo, kad 
Simui 
teikta 
kenkti 
nams. 
teikta

Kudirkai nebuvusi 
laisvė dėl pavojaus 
žvejybos pramonės 
šiuo atveju buvusi
pirmenybė marksistinei 

doktrinai, aiškinančiai, jog ūki
niams interesams būtina teikti 
pirmenybę prieš kitus, žmones 
liečiančius, reikalus.

Pasak autoriaus, šis kraštas 
tikėjosi, jog Kudirka nebūsiąs 
nubaustas mirties bausme. Jis 
taip pat vylėsi, kad Kudirka bū
siąs nubaustas žymiai švelnesne 
bausme, negu kalėjimas iki gy
vos galvos. Priešingu atveju, 
esą, atsirastų sunkumai ūkiniu 
požiūriu bendradarbiauti su so- 

'vietais žvejybos ar kitose sri
tyse. Ne, jis nebuvo nuteistas 
mirties bausme.

J. Harmon pabrėžia, kad Ku
dirką pernai Vilniuje nuteisus, 
jis JAV vyriausybės buvęs iš
duotas antrą kartą. Jei pirmuo
ju atveju galima buvo aiškintis 
biurokratinėmis painiavomis, tai 
antruoju (Kudirką nuteisus) -te
galima kalbėtiapię Janonišku- 
mo bei garbės pas amerikiečius 
stoka - - j&renda toliau? Gėlės, kurios i tis- ‘>d.J^oviet^ąponų santjr-
^-SCTBriūs p?imihę”*^AVlįan^0^į^^^atskrisdavofpasiMryfS>isaT normalūs, 
žurnalistu straipsnius Kudirkos j§ Olandijos, dabar atvežamos ’ k°l ^os (japonų) salos pasiliks 
bylai pasibaigus. Kudirkai teis- .•* Detroito ’ Mich šiltadaržiu rusP nuosavybėje. Nes Mask-
me pareikalavus kunigo, ir pa
reiškus norą priimti Sakramen
tus mirties nubaudimo atveju, 
teisėjui gi tarus, jog jis nesu
pratęs apie ką Kudirką kalba, 
JAV žurnalistai nepasiryžo šio 
krašto skaitytojams paaiškinti, 
jog komunistiniuose kraštuose 
kaliniai nemiršta maldos lydimi, 
nebent jų tarpe būtų kunigas 
ar kuris kitas dvasininkas.

Autorius teigia, jog senato
rius Kennedy nė karto nėra bu
vęs Rusijoje ar Kinijoje, nei ra
šės laiškų, nei prašęs savo vals
tijos piliečių, kad jie pasimels
tų už amerikiečius kalinius, ku
riems gresia mirties bausmė Ru
sijoje, Kinijoje, šiauriname Viet
name ar šiaurinėje Korėjoje. Tą 
patį galima pasakyti ir apie se
natoriaus McGovern, Javits ar 
Fulbright.

Tai klausimas, pasak auto
riaus, kurį buvo iškėlęs Simas 
Kudirka. Todėl senatorių Ken- 
nedžio, McGovemo darbui Kon
grese pasibaigus, manytina, jų 
vardai bei pavardės nebus prisi
menami ilgesnį laiką. Tuo tar
pu Simo Kudirkos dešimties me
tų bausmei pasibaigus, jo var
das bei pavardė išliks gyva dar 
ilgą laiką. Tikėtina, kad ir ki
ti šią pavardę naudos garbingai, 
nes “šio gyvenimo tamsoje Ku
dirkos garbingo elgesio- spindu
lys mus ramina ir stiprina” — 
baigė Julius Harmon “Triumph” 
laikraštyje. (E)

MĖNULIO UŽTEMIMAS
Šio sekmadienio anksti rytą 

laukiamas visiškas mėnulio už
temimas, kuris prasidės 5:35 
vai. ir baigsis 6:12 vai. ryto, bet 
mėnulis nusileis užtemimui dar 
nesibaigus. Kitas toks užtemi
mas Chicagoje bebus tik 1975 
metais.

> Algų taryba pritarė gele
žinkeliečiu algų pakėlimui 10%.

VARŠUVA. — Komunistinio 
bloko vadai paskelbė po pasita
rimų komunikatą, kuriame sa
ko, kad Rytų-Vakarų paktų ka
riuomenės sumažinimas turėtų 
apimti ir atskirų valstybių ka
riuomenių sumažinimą, o ne tik 
svetimų jėgų išvežimą. Deklara
cija ragina visus dar šiais me
tais sušaukti Europos saugumo 
konferenciją. Komunistinės ša
lys netrukus paskelbs savo dele
gacijas į Helsinkio konferenci
jos parengiamuosius darbus. 
Apskritai deklaracija labai nuo
saiki, visai nemini Kinijos ir net 
pagiria V. Vokietiją ir jos ne
puolimo paktus su sovietais ir 
Lenkija bei susitarimą dėl Ber
lyno.

TOKIJO. — Japonija ir So
vietų Sąjunga susitarė šiais me
tais pradėti derybas dėl taikos 

OTTAWA. — Kanados lėktų- sutarties, paskelbė užsienio fei- 
vų kontrolierių streikas sudaro kalų ministeris Fukuja, po pa
keliauti priverstiems žmonėms sikalbėjimo su sovietų Gromy- 
daug nepatogumų, ypač kada ko. ■ ,
užėjo šalčiai ir daug prisnigo. Iš 
Vakaru i Rytus einąs traukinys
“The Canadian” trečiadienį į Ot- ,mes” vedamųjų skyriuje 
tawa atvažiavo visa diena pavė-1 myko in Tokijo padarė labai 
lavęš. Kanadiečiai, nori vykti komentarą, kalbėdamas
atostogų Į Floridą atvažiuoja i aPie sovietų-japohų santykius, 
autobusais i Amerika ir iš čia i Re'kia abejoti sako laikraš-

iš Detroito. Mich., šiltadaržių. 
WASHINGTONAS. — Jėzui

tas kun. Daniel Berrigan, kuris 
buvo gavęs 6 metus kalėjimo už 
karinės prievolės dokumentų su
naikinimą Catonsville 1968 m., 
paleidžiamas iš kalėjimo dėl jo 
silpnos sveikatos. Jo brolis, irgi 
kun. Philip Berringan atskirai 
teisiamas už panašius nusikal
timus.

CHERR.Y HILL. — Boksinin
kas Muhammad Ali paskelbė, 
kad jis yra pakviestas į svečius 
komunistinės Kinijos po savo 
rungtynių Tokijo ir Singapūre. 
Jis tikisi susitikti Kinijos va
dus. \ .

ADDIS ABABA. — Etiopijo
je susirenka Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba. Išvyko ir JT 
sekretorius Waldheimas, kuris 
pakeliui buvo sustojęs Romoje, 
kur padarė vizitą naujam ita
lų prezidentui Leone ir tarėsi su 
užsieniu reikalu ministeriu Al
do Moro.

Juokiasi puodas, 
kad katilas juodas 
MASKVA. — Sovietų žinių 

agentūra, komentuodama naują 
JAV biudžetą, pabrėžia, kad jo 
svarbiausia bruožas esąs kari
nių išlaidų didinimas ir pasiren
gimas tolimesnėms ginklų lenk
tynėms. “Tass” prideda, kad gy
nybos išlaidoms numatytos su
mos dar nesančios pilnos, nes 
Amerikos vyriausybės nuslepian
čios ginklų išlaidas ir kitose biu
džeto vietose.

Kaip žinoma, pasaulyje pri
pažinta pažiūra, kad Sovietų Są
jungos biudžtetas slepia nuo sa
vo gyventojų ir viso pasaulio 
gynybos reikalams išleidžiamas 
sumas. Kremlius tuo pačiu kal
tina ir Ameriką, kuriai nėra rei
kalo nieko slėpti, o tas būtų ir 
neįmanoma, turint opozicijos 
dominuojamą kongresą.

Vakar dienos “New-York Ti-
“Gro- 

vos sutikimas sugrąžinti tas te
ritorijas atidarytų visą supainio
tų klausimų tinklą apie kitus 
sovietų užėmimus per II-jį Pa
saulinį karą ir po jo: pavergi
mą ir įjungimą Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos, prisijungimą ry
tinės Suomijos, rytinės Čekoslo
vakijos, rytinės Lenkijos ir Ru
munijos Besarabijos bei šiau
rinės Bukovinos, šitokių jėgų 
tampomas, visai nenustebtume, 
jei Gromyko kartais apgailes
tautų faktą, kad Stalinas buvo 
pats sėkmingiausias imperialis
tas, pasinaudojęs iš II-jo Pa
saulinio karo”.*

Sihanoukas laukia 
komunistu pergalės

PEKINAS. — Buvęs Kambo
džos valdovas princas Sihanou
kas Pekine davė pasikalbėjimą 
Kinijos gimusiam amerikiečiui 
žurnalistui John McCook Roots. 
Sihanoukas laukia Nixono vizi
to Kinijoje, nes kinų premjeras 
jam pažadėjo reikalauti, kad 
Amerika neremtų “marionečių” 
vyriausybių Indokinijoje. Prin
cas pabrėžė, kad jis vienas yra 
teisėtas Kambodijos valdovas ir 
jo karinės jėgos valdančios du 
trečdalius Kambodijos teritori
jos.

Sihanoukas pareiškė tvirtą įsi
tikinimą, kad komunistai Indo
kinijoje laimės. Kiniečiai nesą 
agresyvūs, jie tik nenorį, kad 
svetimos kariuomenės, kaip Ame 
rikos, būtų arti jų sienų, lygiai, 
kaip Amerika nenorėtų svetimų 
kariuomenių Meksikoje.

SANTTAGO. — Į Čilę atvyko 
sovietų delegacija, kuri tarsis, 
kaip sovietai galėtų padėti Či
lei “stiprinti socializmą”. Mask
va jau pažadėjo Čilei 50 mil. dol. 
užsienio valiutos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Prezidentas Nixonas vakar 
pranešė, kad prekybos sekreto
rius Maurice Stans pasitraukia 
iš vyriausybės. Jis tvarkys res
publikonų partijos finansus. 
Nauju sekretoriumi paskirtas 
čikagietis Peterson, Bell-Howell 
bendrovės direktorius.

Valstybės sekr. Rogers pa
reiškė, kad šiaurės Vietnamas 
vis dar neatsisako minties pa
statyti Saigone komunistų reži
mą. To mes negalime priimti, 
pareiškė Rogers.
g + FBI detęktyvas nušovė 
Poughkeepsie aerodrome lėktu
vo piratą, kuris jau buvo gavęs 
200,000 dol. Jis Įkaitu turėjo 
pasigrobęs lėktuvo patarnauto* 
ją ir rengėsi sėsti i jam parū
pintą automobilį. Paaiškėjo, kad 
nušautas vyras buvo bedarbis 
su 7 vaikais, kurių vienas sun
kiai sirgo. Neturėdamas pini
gų nei darbo 45 m. vyras, Hein
rich Von George nutarė paban
dyti pagrobti lėktuvą. Jis ir gin
klo neturėjo.

Prancūzijos aviacijos žur
nalas skelbia, kad komunistinė 
Kinija turi 80 savo gamybos la* 
bai greitų lėktuvų.

Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo du amerikiečiai.

Gruodžio mėn. Amerikoje 
maisto kainos pakilo 1.6%.

♦ šiaurinėj Airijoj teroris
tai nušovė dar du policininkus. 
Viso neramumuose jau žuvo 217 
žmonių.

♦ Kalifornijoj ir New Yor
ke buvo uždaryti du vandens 
rezervuarai, nes buvo gauta ži
nia, kad jie užnuodyti nervų du
jų chemikalais.

Kolumbijoje nuo kairių nu
slinkus! žemė sugriovė pusę La- 
bateca kaimo, kur žuvo 50 žmo
nių.

Danijos monarchija yra jau 1,000 mo
ty, tačiau tik antr, kartą j sostą atėjo 
moteris — karalienė Marflretho II-ji.

Žydukai sustabdė 
balalaikų koncertą
TORRINGTON, Conn. — Po

licija suėmė keturis vaikinus ir 
tris jaunas merginas, kurie išar
dė sovietų “Osipovo Balalaikų 
orkestro” koncertą šiame mies
te. Jie į koncertą atsinešė amo
niako butelių ir jį išlaistė salėje 
ant kilimo, žiūrovai (pradėjo 
čiaudėti, kosėti ir koncertas nu
trūko. Viena moterį teko nu
vežti į ligoninę.

šio koncerto gastroles Ame
rikoje organizavo Columbia Ar
tists /agentūra New Yorke? Jos 
.įstaigos, o Uąįp- pat. koncertų 
agento Sol Hurok įstaiga New 
Yorke, trečiadienį buvo padegta. ■ 
Šiame gaisre nuo dūmų užtroš
ko viena Huroko tarnautoja ir 
žydų Gynybos lyga, kuri yra įta
riama padegimais, ginasi nie
ko bendro neturėjusi su šiais 
gaisrais, nors anksčiau anoni
miniai balsai telefonu pranešė 
NBC bendrovei ir AP spaudos 
agentūrai, kad koncertų agen
tūrų padegimai yra protestas 
prieš sovietų žydų persekiojimą.

Sol Hurok pirmas išsirūpino 
Amerikos vyriausybės leidimus 
atvežti į Ameriką sovietų or
kestrus, baleto, teatro, cirko 
kitas grupes.

ir

Kaip Kissingeris 
“apgavo”spaudą

WASHINGTONAS. — Po įvai
rių vyriausybės slaptų dokumen
tų paskelbimo, Amerikos spau
da pabrėžia prezidento patarėjo 
dr. Kissingerio sugebėjimą ves
ti visai slaptą diplomątiją. Jis 12 
kartų buvo išvažiavęs į Prancū
ziją susitikti su šiaurės Vietna
mo atstovais ir spauda nieko 
apie tai nesužinojo.

Bandoma išaiškinti, kaip dr. 
Kissingeriui tai pavyko. Pats 
Kissingeris nepasakoja smulk
menų, kaip viskas buvo padary
ta, nes “mums gali prireikti vėl 
panašiai pasielgti”. Nustatyta, 
kad Kissingeris į Prancūziją 
skrisdavo ne keleiviniu, bet ka
riniu lėktuvu, kuris nusileisda
vo Europoje esančiose JAV avia
cijos bazėse.

Prancūzijos vyriausybė padė
jo suorganizuoti pasimatymus 
ir davė Kissingeriui slaptą butą 
Paryžiaus priemiestyje. Prancū
zijos lėktuvai jį nuveždavo į 
JAV karines bazes Britanijoje, 
Ispanijoje ar Vokietijoje, iš kur 
jis grįždavo kariniu lėktuvu į 
Ameriką.

Paprastai būdavo parenkami 
tokie savaitgaliai, kada spaudos 
korespondentai būdavo užsiėmę

TAIKOS DERYBOSE JAV PERDAVĖ 
HANOJUI NAUJUS PASIŪLYMUS

PARYŽIUS. — Vakarykščioje taikos derybų sesijoje amba
sadorius Porteris oficialiai pasiūlė šiaurės Vietnamui ir Viet 
Congui taikos planą, kurį viešai paskelbė prezidentas Nixonas 
antradienio vakare. Ambasadorius pridėjo, kad Amerika neuž
baigs visų karinių jėgų atitraukimo iš P. Vietnamo tol. kol ko
munistai nepasirašys taikos sutarties, š. Vietnamo delegacija 
tuoj atsakė, kad Amerikos plane nepriimtini du dalykai: Amerika 
atsisako sustoti stiprinti Saigono kariuomenę ir nesutinka su 
Thieu pašalinimu.

Sibiro lietuvaitė 
karatės čempionė 
Sibire gimusi llietuvaitė pa

garsėjo Vašingtone fizinių, Ko
rėjos ar Azijos, pratybų srity 
— tai lietuvaitei, Laimai Sima
navičiūtei net tris iliustruotus 
puslapius skyrė žurnalas “Ame
rican Giri”, leidžiamas New Yor
ke (1971 m. lapkritis). Laima 
gyvena Lanham, Maryland 
valst., jos motina — Simanavi- 
čienė, JAV pilietė. Ji buvo iš 
Lietuvos ištremta i Sibirą už 
partizaninę veiklą, tremtyje bu
vo 17 metų, ten ištekėjo ir susi
laukė dukros Laimos. Tėvas 
taip pat buvo ištremtas. JAV 
Valst. Departamento pastango
mis, Simanavičienė, kaip JAV 
pilietė, po ilgų tremties metų 
pagaliau buvo išleista į JAV. Ji 
yra studijavusi mechaniką.

Lietuvaitės fizinės mankštos 
laimėjimai atpasakoti parašų po 
septyniomiK-muotraukūriiis fori
moje. Laima, būdama 16 metų 
amžiaus, J. Rhee vardo “Tae 
Kwon Do” institute Vašingtone, 
vykdžiusi “karste” pratybas, lai
mėjusi aukščiausią dovaną, vadi
namą “juodąjį diržą”. Nuo 1970 
m. kovo mėn. iki praėj. meti! pa
baigos Laima iš viso įvairiose 
varžybose iš viso yra laimėjusi 
apie 30 dovanų bei atžymėjimų. 
Ji dar pasižymėjusi minėto in
stituto “kata” ir “kumite” var
žybose, kur reikalingas ir vikru
mas, jėga bei kiti sugebėjimai.

Žurnalas teigia, kad, matyt, 
Laima seka motinos pėdomis. Jei 
šioji kentėjo Sibire už partiza
ninę veiklą Lietuvoje, tai duktė 
aiškina šitaip: “Manau, kad kiek
vienas mūsų turi sugebėti save 
fiziniai apsiginti”. (E)

Japonai baigė 
ruoštis ofc j; ’i
SAPPORO. — šiame šiauri

nės Japonijos 1 milijono gyven
tojų mieste ateinantį ketvirta
dienį bus atidarytos 1972 m. 
Olimpiados žiemos žaidynės, ku
rios užtruks 11 dienų. Visi 1 o- 
respondentai pabrėžia puikų ja
ponų susiorganizavimą. Viri 
sporto įrengimai buvo baigti ir 
išbandyti prieš metus. Daly
viams, kurių bus keli tūkstan
čiai, pastatyti specialūs butai.

Šios provincijos gubernatorius 
pareiškė sovietų sporto ministe- 
riui, kad Naujų Metų dieną jis 
praleidęs šinto šventykloje, kur 
prašęs dievų, kad atsiųstų pa
lankų orą — šaltį ir sniegą. Sa
vaitę prieš žaidynes sniego bu
vo neapkankamai, tačiau užva
kar staiga prisnigo dvi pėdas. 
Japonijai šios žaidynės kainavo 
apie 60 mil. dol. Daugelis pa
statų ir įrengimų liks ateičiai.

kitais dalykais: Apollo erdvėlai
vio skridimu, prezidento naujos 
ekonominės politikos paskelbi
mu ir pan.

Viet Congo delegatas, pasisa
kydamas prieš karo “Vietnam i- 
zavimą” nurodė, kad Amerika 
nori tik pakeisti karo lavonų 
spalvą iš baltos į geltoną.

Kariniai ekspertai nurodo, 
kad prezidentui užbaigus karei
vių išvežimo planą, P. Vietname 
gegužės 1 d. bus tik 69,000 ame
rikiečių. Jau dabar ten beliko 
tik dvi rimtesnės kovos jėgos: 
196 pėstininkų brigada prie Da- 
nango ir trečioji brigada Pirmos 
kavalerijos divizijos netoli Sai
gono. Sustiprėjo aviacijos vei
kla ir tai esanti stipriausia JAV 
jėga Vietname.

Apskaičiuota, kad Hanojus 
turi prie Vietnamo sienų Laose 
50,000-90,000 kareivių, o Kam- 
bodijoje — 60,000 kareivių, žval
gyba pastebėjo P. Vietname ir 
komunistų tankus. Hanojaus 
lėktuvai vis dažniau pasirodo ko
vos lauke.

Šių metų budistų švenčių pro
ga, vasario 15 d. laukiama dides- 
nės-^komunistų--ofenzyvos- 
džios, panašios kokią Hanojus 
isakė 1968 m. vasario mėn. Ha
nojaus kariuomenės laikraštis 
gruodžio mėnesį įsidėjo straips
nį, kuriame įrodinėjama, kad 
puolimą reikėtų pradėti dabar, 
kada amerikiečių kariuomenės 
mažai beliko, o Saigono kariuo
menė dar nėra kaip reikiant su
stiprinta “vietnamizacijos” pro
gramoje. Padėtis esanti palan
kiausia dabar.

Manoma, kad komunistams 
pradėjus didesnius puolimus, 
Amerika atsakytų sustiprintais 
šiaurės Vietnamo bombardavi
mais. Toks karo reikalų pakry
pimas šiais metais būtų Ameri
kos vyriausybei labai nepalan
kus. Didėtų karo belaisvių Ha
nojuje skaičius, vėl prasidėtų 
komunistų demonstracijos Ame
rikoje, kur šiais metais bus ren
kama nauja vyriausybė. Komu
nistai ta gerai žino.

Žydu enciklopedija
JERUZALĖ. — Izraelio ir vi

so pasaulio žydų mokslininkai 
pabaigė naują žydų enciklope
diją, kurios visi 16 tomų išlei
džiami šią savaite. Friciklopedi- 
ja buvo parengta per 5 metus, 
ji kainuos apie 500 dol.

Pirma žydų enciklopedija bu
vo išleista New Yorke, pradėta 
1901 m. ir baigta 1906 m. Ji 
turėjo 12 tomų. Tuo pačiu lai
ku. prieš I-jį Pasaulinį karą bu
vo išleista žydų enciklopedija 
rusų kalba. Vokietijos žydai bu
vo pradėję leisti 1928 m. didelę 
enciklopedija, tačiau po 11 tomų, 
Hitleriui atėjus į valdžią, jos 
leidimas buvo sustabdytas.

šalia dabar išleistos “Ency
clopedia Judaica” anglų kalba 
Izraelyje yra ruošiama hebrajų 
kalba Enc. Hebraica, jos išėjo 
visa eilė tomų, tačiau ji dar ne
baigta. Naujoje enciklopedijoje 
yra visos žinios apie žydų tiky
bos ir tautos išsivystymą bei mo
dernaus pasaulio žydus.

(



Ukrainiečių nepriklausomybės šventės 
minėjimas Detroite

Didesniojo Detroito gausūs 
ukrainiečiai prasmingai ir iš
kilmingai paminėjo Ukrainos ne
priklausomybės sukaktį sausio 
mėn. 23 d. Fitzgerald aukštes
niosios mokyklos salėje, Warren, 
Michigan. Ukrainos tautinė ta
ryba paskelbė Ukrainos nepri
klausomybę Kijeve 1S>18 m. sau
sio mėn. 22 d. 1920 metais ne
priklausoma Ukraina buvo už
pulta rusų komunistų, o 1923 
metąis įjungta i Sovietų Są
jungą.

Minėjimo programa turinin
ga ir sklandžiai pravesta. Abu 
pagrindiniai kalbėtojai, JAV 
kongresmanas iš Michigan© Ja
mes G. O’Hara ir buvusi Detroi
to miesto • tarybos pirmininkė 
Mary V, Beck paskleidė daug 
svarbių ir įdomių minčių. O’Ha
ra, prieš savaitę buvo grįžęs iš 
savo pirmos kelionės į Sovietų 
Sąjungą, kur jis buvo su JAV 
kongresmanų švietimo komite
tu. Pasisakė, jog jie buvo visą 
laiką sekami slaptos policijos 
ir negalėjo susitikti su sovietų 
žmonėmis, išėmus valdžios pa
reigūnų. Vienintelis pasikeiti
mas Sovietų Sąjungoje po Sta
lino esąs tas, kad pirma žmo
nės būdavo areštuojami nakties 
glūdumoje, o šiandien areštuo
jami dienos šviesoje ir varomi į 
kengūrų teismą.

Amerika laimėjo savo nepri
klausomybę sukilimu prieš ang
lų priespaudą. Baltijos kraštai, 
Ukraina, Armėnija, Gruzija ir 
kitos sovietų rusų pavergtos 
taupęs turės laimėti savo ne
priklausomybę savo pasiprieši
nimu. šiandien Amerika nega
li pradėti karo prieš rusus, nes 
tai būtų pasaulio sunaikinimas. 
Tačiau Amerika privalo įkvėpti 
pavergtas tautas, kad nepaverg
tų savo kovoje dėl nepriklauso
mybės.

Mary V. Beck pasakė, jog šian
dien Ukrainoje didesnis tautinis 
susipratimas negu aukščiau. To
dėl rusai areštuoja ir sodina ka
lėj iman ukrainiečius patriotus, 
o tų patriotų eiles užima kiti 
patriotai. Neužilgo Bengalijos 
nepriklausomybės pavyzdys pa
sikartos Rytų Europoje ir Uk
raina bus nepriklausoma.

Meninėje programoje pasiro
dė ortodoksų jaunimo bandu- 
ristų ansamblis, choro Trembita 
teatrinė grupė, inscenizavusi T. 
Ševčenko poemą Haidamaky, ir 
ukrainiečių gimnazijos choras 
su orkestru.

Gerą įspūdį padarė parinktų 
kalbėtojų temų aktualumas ir 
programos neapkrovimas trafa
retais. Nebuvo jokio garbės pre
zidiumo. Man pačiam teko sė
dėti pirmoje eilėje su Detroito

Vienas iš triįu dideliu "važiuojamų namų" Lismore treiierių parke, kuriuos nuo 30 iki 100 mylių p. v. greičio 
vėjas apvertė "aukštyn kojomis". Vaizdelyje galima matyti gražią kalnuotą Britų Kolumbiją —. vakarinę Kana

dos provinciją.KANADA VASAROS TORNADŲ NETURI,TAI ŽIEMOS AUDROMIS GIRIASI gesnį laiką buvo užblokavę iš
versti dideli medžiai.

Penkios vištos tikrai žuvo

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

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

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nacio 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 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaida.

NAUJIENOS

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusL $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pust_______ $6.00
Prat Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

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

ISTORIJA, I dalis, 208 pusL įrišta — $3.00* minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusL, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — _____ Z._______  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI tR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— $5JO j 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusL__________________ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., __________  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —----------- $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta 968 

pusi., dabar tik --------------------------------------- $10.00

j NAUJIENOS,
1739 Se. Halsted St, Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

m

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

S. Petersoniene

Poezija u“ pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų maži e 
siems bei jaunimui:

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

Z. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaites iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dad. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 pst, $1,80.

4. Stase Vanagaite • Petersoniene, LAUME D A ŪME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

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

juota knyga. Joje originalus apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. StaučikaUės iliustracijos, 186 psl, kaina 2 dot.

7. Jvozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams U jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl leidinys. $3.00.

8 Jonas Valait-s, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
ėiai bendravo su savo dievais. 54 psL, $1-00.

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

NAUJIENOS,
I73S Su HALSTED SI.. CHICAGO. ILL. 60608.

(Iš laiško)

Hope, Brity Kolumbija
HOPE, B. C. — Pensininko 

amžiaus sulaukiau, bet dar ne
buvau matęs, kokias “štukas” 
gali išdaryti vėjas, kai supyksta 
ant Gamtos.

Dvi paras po 80 iki 100 mylių 
per valandą greičiu uraganinis

priemiesčių merais, JAV kon- 
gresmanais, tautybių atstovais, 
nes aš tame minėjime atstova
vau Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centrui ir mes visi bu
vome pakviesti paskirai atsisto
ti. Tai turėtų būti pamoka mū
sų Nepriklausomybės minėji
mams, kurie apkrauti garbės 
prezidiumo sudarymo trafaretu 
ir įvairių JAV pareigūnų pro
klamacijų skaitymu. Pas ukrai
niečius visos proklamacijos iš- 
spausdintos-- programoje; guber
natoriaus ir Detroito bei aplin
kinių miestų- merų. Įspūdingiau
sias minėjimo momentas buvo 
visų atsistojimas-ir susiėmimas 
rankomis, simboliniai išreiškiąs 
ukrainiečių vienybę dėl pasiryži
mo iškovoti 'Ukrainai laisvę ir 
nepriklausomybę, 'ši ceremonija
buvo savotiškai šviežia ir nau
ja, mano manymu, mums nuko
pi j uotinama. Tačiau ne vien 
simboliniai, bet visiškai realiai 

•mūsų rankos Detroite sujungtos 
su gausesniais lenkais ir ukrai
niečiais Pavergtų Tautų komite
to veikloje, vasarinių festiva
lių rengime ir kituose projek
tuose. Reikia mums tik neat
silikti. Saulius šimoliūnas

Brighton Parkas
Liet. Moterų Klubo susirinkimas

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų Klubo šio mėnesio pradžio
je Įvykusį metinį susirinkimą 
atidarė ir su Naujais Metais pa
sveikino klubo pirmininkė Mary 
Neberieza. Knygų patikrinimo 
komisija pranešė, kad Klubas 
gražiai auga nariais ir pinigais.

Kadangi pirmininkė išrinkti 
pusmetiniame susirinkime ne
buvo galima, tad pirmininkė 
buvo renkama šiame metiniame 
susirinkime. Iš trijų kandida
čių nauja pirmininke išrinkta 
Nellie Skinulis, kuri tuojau užė
mė savo rietą.

Sumanyta ir nutarta ateinan- 
Čio balandžio mėn. 30 diena su
ruošti bunco party. Ateinančia
me susirinkime tam tikslui bus 
renkama komisija.

Garbės grabnešėmis išrinktos 
sekančios narės: Delia Ketvirtis, 
Vera Bobin, Sophie Stankus, 
Julie Sačauskas. Nellie Skinulis, 
Emily Sirvile, Mrs. Aukšta i tienė

vėjas, lėkdamas plačia, gilia, il
ga Frazer upės dauba ir sniego 
pūgas kaip okeano bangos,kel
damas, per daugiau kaip dvi 
paras Britų Kolumbijoje ne .tik 
žmonėms, bet ir namams, vi
siems civilizacijos įrengimams 
ir medžiams, ir krūmams pada
rė gyvenimą nebeįmanomą. Ke
liais atvejais,-o vieną kartą per 
devynias valandas elektros, tai
gi ir šviesos ir šilumos, ir televi
zijos bei radijo netekus, teko re
aliai pajusti, koks buvo anksty
bojo urvinio žmogaus gyveni
mas. Reikia prisipažinti, kad sa
vijauta buvo nekokia. Mano na
mas h Juozaičio motelis šį kar
tą nenukentėjo. Daugiau lietu
vių čia negyvena. Siunčiu is Ho
pe Standard dienraščio sausio 
12 dienos Nr?apie mūsų orą.

Gamtos nuotaikos

“Turėdami gžlvoje šią audrin
gą, sniegingą žiemą, kokia yra 
ši žiema, ir atsakydami į kai ku
rių skaity toj ų;.protestus, kad 
oro pranešima? he visuomet yra 
tikslūs, norėtume pasiaiškinti,
kad laikraščiai yra pabartini net 
nedarant juos ir už orą atsakin
gais. Gal būt net gerai, kad šia
me mechanizacijos amžiuje pa
sitaiko klaidų bandant atspėti 
orą.

“Gamta kai kurias paslaptis 
pasilaiko sau; jos nuotaikų ne
galima atspėti iš anksto. Gyve
nimas būtų baisiai monotoniš
kas, jei niekada nelytų. Dvi mo- 
notoniškiausios, vietos pasaulyje 
yra Arktika ir. Antarktika, kur 
amžinai yra šalta. Gyvenimas 
prie'Ekvatoriaus, kur oras am
žinai karštas, vadinamas pa
traukliu, tad tenkinkimės Įsi
vaizduodami bent mintyse kele
tą palmių ir atsipūskime”.

Vėjas Hope apylinkėse su 80 
iki 100 mylių greičio verpetais 
praeitą savaitę sužalojo daug 
namų ir biznių. Audros su ura
gano jėgos vėju visu Pacifiko 
pakraščiu ir sniego audros buvo 
smarkios provincijos viduje, bet 
Hope-Frazer slėnys atrodo nu
kentėjo labiausiai. Daugiausiai 
nuostolių pridaryta šeštadienį ir 
sekmadienį, bet vėjas mažėti 
pradėjo tik antradienį pavaka
rėj. Hope ir Yale miestelių gy
ventojai dar antradienį buvo be 
elektros, ■buvo išversti dideli 
medžiai, kartu užvirto elektras 
stulpus, nutraukdami laidus.

Per satelitą 'TVT perdavimo 
stotis išbuvo sugadinta nuo šeš
tadienio iki pirmadienio ryto. 
Kiek išvartaliota “važiuojamųjų 
namų” (mobil homes) treilerių 
parkuose, išmušta langų ir ap
ardyta langinių, gonkų bei prie-

ir Mary Nabcrieza.
Kadangi tą dieną buvo klubo 

kasininkės Helen Vengeiiauskie- 
nės gimtadienis, tad po susirin
kimo jai sudainuota Ilgiausių 
metų ir paruoštos vaišės visoms 
narėms.

Kitas klubo susirinkimas Įvyka 
ketvirtadienį, vasario 3 dieną.

E. McNamee

statų, niekas nėbeapskaičiuos, 
tik jau pranešta, kad apgriauta 
ir apgadinta apie 200 gyvenamų 
namų ir biznių. Pavojingiausia 
buvo tomis dienomis keliauti 
Transkanada Plentu Nr. 1, kur 
staigių kalnų briaunomis vėjo 
verpetas automobilį būtų kaip 
nieką galėjęs nublokšti apačion. 
Laimei žmonių aukų neteko gir
dėti. Ties pačia Hope plentą ii-

Jei tai galima priskaityti prie 
“linksmųjų” nuotykių, tai toks 
nutiko pačią pirmąją audros 
dieną, šeštadienį prie vieno mo
telio, kurįs vištininke turėjo as
tuonias bantam veislės vištas, 
kurias šu visu vištininku audra 
nusinešė. Surastos tik trys.

Tačiau nieko naujo nebėra po 
saule. Britų Kolumbija yra tu
rėjusi ir didesnę audrą prieš 
daugiau kaip 100 metų, būtent 
1865 m. gruodžio 4 d. Audra 
tuomet labiau nusiautė Hope. 
“Visi gyventojai išbėgo iš narnų, 
bijodami kad audra - uraganas 
nuneš namus su visais gyvento
jais. Visos tvoros buvo suvers
tos krūvomis ii' visi keliai užblo
kuoti”.

PS. Hope yra vienas gyviau
sių Britų Kolumbijos miestukų 
netoli Vankuverio, Frazer upės 
slėnyje, vietoje vadinamoj e. “Ka
nados bananų juosta”, kadangi 
čia yra geriausi vaismedžių so
dai, kur auga gardžiausieji Bri
tų Kolumbijos obuoliai ir kt. 
vaisiai. Antanas
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šiaurės Amerikos pabaltiečių 
slidinėjimo varžybos

Aštuntosios pabaltiečių Alpi
nistinės slidinėjimo varžybos 
įvyks šešiipnį, vasario 26 d. 
Vieta: “Holiday Valley Ski Re
sort”, Ellicottville, New York, 
50 mylių į pietus nuo Buffalo.

Varžybose gali dalyvauti kiek
vienas lietuvis, latvis, estas. 
Įvyks; Slalomas —.du nusileidi
mai, ir Didysis Slalomas — du 
nusileidimai.

Slidininkai bus skirstomi į še
šias grupes: berniukai-jauniai, 
iki 12 metų, berniukai-senjorai, 
13-16 metų, vyrai-jauniai, 17-27 
metų, vyrailsenjorai, 28-44 me- 
metų, vyrai-senjorai, 28-44 me
tų, mergaitės, neribotas amžius.

Clevelando Slidininkų Klubas 
“žaibas”, kaip rengėjas, įsitiki
nęs, kad numatytas kalnas ati
tinka visas nustatytas varžo
vams specifikacijas ir yra la
biausiai tinkamas pažengusiems 
slidininkams.

Patyrę vakarinės New York 
valstybės vartų statytojai 
(course setters) užtikrino nau
dojimąsi elektroniniais įren
gimais kad nusileidimai būtų 
sklandus ir registruotas laikas 
tikslus.
Norintieji dalyvauti turi regi

struotis nuo 9:00 iki 10:00 vai. 
ryte. Varžybų pradžia 10 :30 vai. 
Trims geriausioms slidininkams 
iš kiekvienos grupės bus Įteikia
mos pasižymėjimo dovanos. Iš- 
kiliausias-ia slidininkas-kė gaus 
specialią trofeją.

kaip ir kiakvienais 
metris, atvykstant pabaltiečių 
slidininkų iš Michigan. 
Ontario ir Illinois valstybių.

Varžybų vadovas mielai su
teiks platesnes informacijas. 
Rašykite ar skambinkite šiuo 
adresu: Vytenis Čiurlionis, 19755 
Upper Terrace, Cleveland, Ohio 
44117. Tel.: (216> 4S1-1525.

PAPILDYMAS
prie Vinco žemaičio str. “At

sakymas D. A. Kizlaičiui-Kizliui” 
(Naujienų 1972 m. sausio 27 d., 
nr. 22).

Po sakinio “Tai patvirtina ir 
dr. Tetzner savo veikale: “Die 
Slaven in Deutschland” ir lie
tuvių kalba pamaldos Karaliau
čiaus, Fischhauseno, Labguvos, 
Vėluvos, Girdavos ir kitose ap
skrityse”, toliau yra toks įrašas:

“M. Stryikowski savo kroni
koje 1582 m. rašo: “Taip Prū
sijos. Samboje, kurią vokiečiai 
vadina Sudaven, Samland ir apie 
Įsrutį, Ragainę ir Kuršų žemė
je, kaimų gyventojai visur yra 
žemaičiai ir žemaitiškai kalba 
net iki Karaliaučiaus, ką pats 
girdėjau ir mačiau...” (žr. Kro
nika Macieja Stryikowskiego, 4 
knyga, 147 psl., perspausdinta 
Varšuvoje 1766 m.)”.

Maloniais atsiminimais rei
kia pradėti anksčiau rūpintis.

P. H orbing e r 
♦

Šėtonas tuomet iškalbingiau
sias, kai jis Įkalbinėja, kad jo 
nėra. Goef-he

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H lomas, 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.
N A U. J I E N O S

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, III.
--------- ------

Dreams 
for sale.

in the back of bis mind. A dream vaca
tion. A dream cottage. A dream car.

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

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

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

See the folks in the payroll office 
where you work. Ibey’ve gat dreams 

’for sale.

Moir K BomIb vMw Wd to
maturity of 5 yeanu 10 amctW thr Srrt 
yMrk Bond* mfr iwpbwwf if kxC wtolon, or

or local iocnme taxwu^and federal tax joax 
be deferred until rwfeanption, .

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

NAUJIEN OS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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ALGIRDAS PUŽAUSKAS Let pastovi. Įnikus ne
gadina spalvų, kada metale 
ir dideliame karštyje būna kru

Visų šalių, visų laikų konser
vatoriai pasižymi vienu bruožu: 
jie tiek įsiklauso į savo pačių 
skelbiamas teorijas, .tiek- į jas 
įsimyli, kad pagaliau įsitikina, 
kad tik jie geriau už visus ki
tus supranta komunizmo grėsmę, 
tik jie sugeba prieš komunizmą 
kovoti.

Iš visų “Laisvosios Lietuvos” 
politinių apžvalgininkų lengviau
sia skaityti Viliaus Bražėno 
straipsnius, nes jis nepasitenki
na pasenusių įvykių atpasakoji
mu, bet perleidžia tuos įvykius 
per' savo pasaulėžiūros prizmę 
ir įpina į juos savo pamokslų, 
gerokai juos pabarstęs kovos 
prieš komunizmh šūkiais ir de
šiniojo radikalizmo druska.

V. Bražėnas sausio 20 d. “Lais
vojoj Lietuvoj” išgaudęs visas 
raudonas- raganas iš bažnyčių 
sakyklų, iš universitetų ir iš 
valstybės departamento, pažiū
rėjo pasilenkęs į Naujienų pa
lovį ir... pamatė ten apžėlusias 
pirmojo puslapio redaktoriaus 
kojas. Nepatiko jam labai sa
kinys: “Didelė dalis į Ameri
ką atvežamo heroino buvo pa
gaminta iš turkų aguonų”. - Dėl 
to sakinio jis parašė ilgoką 
straipsnį apie “Spaudą ‘liberalų’ 
klampynėje”, čia vieną poskyrį 
jis širkščiai pavadino: “Gal pa
tikėsime Pravda?”.

Bražėno pamoksle yra ir dau
giau nemandagių, aštraus tono 
ir nepagrįstų pareiškimų. Jis 
kalba apie tai, kaip sunku at
pažinti įmantriai kalbantį ar ra
šantį komunistą, o ypač komu
nizmui tarnaujančius “libera
lus”. Kitur jis apgailestauja, 
kad Naujienos pakartojo “libera
lų” sąmoningai skleidžiamą me
lą antikomunistinei Turkijai ap
juodinti. O ta Turkija esanti to
kia gera, “net SSSR spaudimą 
dėl Bražinskų atlaikė!” (Atlaikė 
kol kas, bet Bražinskų nepaleido,

kas gerokai aptemdo šventosios 
Turkijos aureolę. A. P.).

“Reikia laukti, kad Naujienų 
redaktoriai garbingai atliks sa
vo pareigas tiesai ir mūsų jau
nimo sveikatai ir ras būdą ati
taisyti savo klaidą”, rašo V. 
Bražėnas. Dar prisįminęs seną 
N. vedamąjį, kuris, gynęs Roo- 
seveltą nuo kaltės dėl Europos 
pardavimo Jaltoje, V. Bražėnas 
subara; “Šitoks Jaltos konferen
cijos teisinimas, naudojant “li
beralinį” metodą ir, žinoma, šal
tinius yra tolygu šuns savo uo
degos gaudymui. Lietuviai skai
tytojai užsitarnauja logiškesnių 
ir tikslesnių komentarų”. Bū
sią ir daugiau jo rašinių apie 
“narkotikus, turkus ir Naujie- 
nas .

Šias citatas čia dedu, norė
damas parodyti, jog neatsiliep
ti į V. Bražėno pamokslą apie 
N. redaktorių pareigas, į jo pa
mokymus, iš kur ir kaip rinkti 
laikraščiui reikalingą medžiagą, 
būtų tiesiog jo skatinimas to
liau kabinėtis. Prisipažinsiu, ne
nusimenu nors kartą užpultas ir 
mūsų kristalinio patriotizmo at
stovo, nes jau kiek įkyrėjo gir
nakalių ir lapienių barimai už 
užkietėjimą konservatizme ir ki
tas “buržuazinio nacionalizmo” 
nuodėmes.

Ar komunistinė Kinija opiu
mą augina ar ne, žinių neturi
me, nors valstybės departamen
to pasekretorius viešiems reika
lams Viiliam D. Blair Jr. perei
tų metų birželio 30 d. pareiškė: 
“Mūsų žiniomis, Kinijos liaudies 
respublikoje opiumas nėra le
galiai auginamas ir nėra kinų 
valdžios eksportuojamas”.

Sutikime su p. Bražėnu, kad 
Kinija opiumą augina, kad vals
tybės pasekretorius dėl jam vie
nam žinomų ’priežasčių sako ne
tiesą. Tas nereiškia tačiau, kad 
ir Turkija nenuodija “mūsų 
jaunimo”. Kalbant apie jauni-

Lėktuvas, kuris gali nusileisti ar pakilti labai trumpuose nusileidimo takuose, buvo išbandytas vė
jo tunelyje. Lėktuvo greitis sumažinamas specialiu įrengimu, lyg parašiutu, kuris išsiskleidžia pi

lotui panorėjus sumažini lėktuvo greitį.

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULI: Atsiminimai ir 
‘ intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. į 

S Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.
Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo I 

Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- i 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie I 

. besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.
Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas.

rašoma Lietuvos vyriausvbės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

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

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk-

I lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobes viršeliais, kaina 4 dol.
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

paskutinėj nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis., 270 psl., $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autnrė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 

i Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 

, išversta į anglų kalbą.
D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu- 

I vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.
D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 4B 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintyj ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas ^yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau tu<>- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 71 ANEKDOTUS. 
52 psl., SI,00.

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

čekį ar piniginę perlaidą.

408 nsl.. kaina 5 dol. Ap

mą, nepaslaptis, kad heroino 
vartotojų tarpe, 1969 metų sta
tistinėmis žiniomis, didesnę pu
sę sudarė negrai, daugiausia vy
rai iki 35-40 m. amžiaus. Nau- 
dodant V. B. metodą gal galė
tume teigti, kad čia koks nors 
baltųjų rasistų sąmokslas iš
nuodyti “mūsų juodąjį jauni
mą”? Užuot lengvai sukrovę vi
są kaltę dėl narkotikų juodajai 
komunizmo rankai, geriau pa
ieškokime priežasčių, kodėl jau
nimas pradeda juos naudoti. 
Sprendžiant iš V. Bražėno cituo
tos literatūros gausumo, gali
me spėlioti, kad jis ateityje ir 
paaiškins, kurios ekonominės, 
psichologinės ar kultūrinės prie
žastys stumia jaunuolį į nar
kotikų įprotį. Juk ir komunistinė 
Kinija prievarta heroino į ran
kas nebruka Vietname esan
tiems amerikiečiams kareiviams.

Grįžkime prie turkų. Tiesa, 
kad Turkija opiumą augino le
galiai. Iki 1965 metų jis buvo 
auginamas 42-se Turkijos ap
skrityse. Tais metais, JAV vy
riausybei spaudžiant, turkų vy
riausybė uždraudė opiumo aguo
nas auginti 21-je apskrityje. Ne- i 
mažėjant, bet didėjant heroino 
įvežimui iš Europos į Ameriką, 
1969 m. Amerika ir Turkija pa
sirašė sutartį, kurioje^ turkai 
pažadėjo visiškai uždrausti opiu
mo aguonų auginimą. Tas vyk
doma palaipsniui: 1969 m. aguo
nos buvo auginamos 11-koje ap-. 
skričių, 1970 m. — 7-niose ap
skrityse, 1971 m__ tik keturio
se, o . šiais,,.auginimas 
turės visai sustoti, šiam pla
nui Įgyvendinti Amerika duoda 
Turkijai lėšų ūkininkams kom
pensuoti. Tas reikalinga, nes 
turkų klimatas ir žemė puikiai 
tinka opiumui auginti, o ne ki
toms žemės ūkio kultūroms. Už 
vieną akrą aguonų ūkininkas 
gaudavo iki 235 dol., kada už 
to paties ploto kviečių derlių 
jis gauna tik 100 dol. šalia aguo
nų gumos, kurią ūkininkas par
duoda vyriausybei arba slap
tiems narkotikų pirkliams, aguo
nų virkštus jis naudodavo paša
rui, alyvą ir sėklas — maistui.

šią vasarą turkų ūkininkai nu
ims paskutinį legalų derlių. Sa
koma, net 100,000 ūkių augina 
aguonas, nors pernai jų buvo 
mažiau, tik 70,000. Tas padi
dėjimas atsirado todėl, kad tur
kų vyriausybė kompensacijas 
žada mokėti pagal šių metų pri
statytą opiumo kiekį. Kas dau
giau pristatys, daugiau gaus už 
visus nuostolius.

Amerikos 
mis, kurias 
“liberalais” 
amerikiečiu
į Ameriką ateina 80% viso opiu
mo, kuris čia jau atsiranda he
roino formoje.

Sausio 17 d. Paryžiuje įvyko 
spaudos konferencija, kurioje

Chi- 
da r-

IŠ G. ZUMBAKIENES 
EMALIO PARODOS
Praėjusį sekmadienį, sausio 

23 d., pasibaigė dail. Giedrės 
Žuinbakienės emalio darbų pa
roda Čiurlionio galerijoje, 
cagoje. Buvo išstatyta 40
bų. daugiausia paskutinių me
tų jos kūryba. Ši paroda skir
tinga nuo kitų tapybos ar grafi
kos parodų ir ji įnešė naujumo 
savo technišku išpildymu bei 
savitu menininkės stiliumi, ku
rį jau seniai brandino. Ne daug 
kas iš mūsiškių menininkų ši
ta meno sritimi 
būt, dėl 
sunkiai 
Emalis

užsiima, gal 
to, kad sudėtinga ir 
atliekama medžiaga, 

yra neorganiška me-

Ludiii^,a emali L zt<k.ėjinuii .
Dail. (liralrė Žmnliakivnė gi

mė 1910 m. Lietuvoje. J (Lhica- 
gą atvyko 1919 m. Bakalauro 

G. Žuinbakienės emalio pa-įla‘Psni M«vo -Xavier kolegijoje, 
veikslai turi keleriopus pieši
nio ir kompozicijos išpildymus. 
Vieni turi reljefinius iškilimus, 
kiti eiipso formas, dar kiti 
plokštumomis operuojami su 
realistiniais elementais. Kadan
gi visa tai daug priklauso nuo 
kūrėjo specialybės, tai Žumba- 
kienė yra tani kvalifikuota, bet 
nereiškia, kad ji šitoje srityje 
jau pasiekusi zenitą, 
pačiame kūrybingumo 
ji galės tobulėti ir 
naujų spalvų variantų 
mų. Anksčiau ji įvairiose paro
dose pasirodydavo su tapyba ir 
nedidelio formato emalio dar
bais. Pasirodo, kad daugiau lai
ko skiria emaliui. Dėmesio ver
ti “Žydinti žemė”, didelio for
mato (6 sekcijų) paveikslas, 
kuris primena orientalinius 
piešinio elementus, bet kompo
zicija ir spalvos nepraranda 
autorės charakterio. “Kompozi
cija” — sudaryta iš trijų sek
cijų, vertikalus švelnių spalvų 
paveikslas, vertas ypatingo dė- 
desio. “Koralai”, “Plaštakės” ir 
“Gęstanti saulė”, mažesnio for
mato pasigėrėtini kūrinėliai.

Jury komisija atrinko Čiur
lionio galerijos Kūrinių fondui

Būdama 
amžiuje 
išvystyti 
bei for-

;Tapybos ir emalio studijas tęsė 
Chicagos Meno Institute. Daly
vavo lietuviu ir amerikiečiuV
dailės parodose. Ši jos individu- 

Įali paroda Čiurlionio galerijoje 
buvo pirmoji. Yra sukūrusi es- 
kyzus mozaikos altoriui New
man Club koplyčiai Northern 
Illinois universitete. Josios dar
bai isstatvti Chicago Art Insti- 
lute Sales and Beniai

Impozantiškas šios 
katalogas, tik reikėjo 
kame paveikslu sąraše korek
tūros klaidas ištaisyti.

Paskutine parodos dieną bu
vo prisegti 22 parduotu kūrinių 
paženklinimai. Kor.

gateri jo-

lietuviš-

MEILe TELEFONU

—Alio! Kas čia kalba? Ma
rytė?

— Taip, Marytė.
— Aš labai nedrįstu, tai te

lefonu pasinaudoju... Maryte, 
aš tave labai, labai myliu ir no
riu paklausti vieno dalyko.

— Prašau, klausk.
— Ar nesutiktum būti mano 

žmona ?
— Sutinku, sutinku. Beje, o 

kas čia kalba?

M
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pį 
H
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$
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vyriausybės žinio- 
ne karta skelbė ir 
nepravardžiuo  j ama 
spauda, iš Turkijos

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

Marselio miesto 
šiol būdavo Tur- 
apdirbimo, paka- 
Pernai metu pa-

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 82.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
Čeki ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted Stų Chicago, 11L 60608

BNDD (Bureau of Narcotics 
and Dangerous Drugs) direkto
rius John Ingersoll drauge su 
Prancūzijos panašios įstaigos 
direktorium Jaques' Salier pa
skelbė, kad pernai Amerikoje 
buvo 14,000 areštų dėl heroino 
įstatymų pažeidimo ir buvo kon
fiskuota 1,000 svarų heroino. 
Pernai Prancūzijoje buvo suim
ti 57 didesni pirkliai ir konfis
kuota 1,250 kilogramų heroino. 
Bendromis jėgomis buvo išaiš
kinta ir suimta svarbi gauja — 
23 asmenys, iš kurių atimta 700 
kg. heroino. Ta gauja įvežusi 
Amerikon per 17 mėn. pusantros 
tonos heroino.

Prancūzijos ir Amerikos ben
dradarbiavimas kovoje prieš 
narkotikus prasidėjo pernai va
sario 26 d., kada buvo susitikę 
valstybės prokuroras John Mit
chell ir Prancūzijos vidaus rei
kalų ministeris Raymound Mar- 
cellin.

Minėtoje spaudos konferenci
joje Ingersoll paaiškino, kad iki 
šiol padaryta dar nedidelė pa
žanga, nes Amerikos narkotikų 
naudotojai sunaudoja per me
tus 5-6 tonas heroino. Gaujų 
areštai lig šiol padarė toje pre
kyboje nedidelę spragą.

Apie bendradarbiavimą su 
Prancūzija, gaudant narkotikų 
pirklius, čia rašoma todėl, kad 
Prancūzijoje, 
apylinkėse iki 
kijos opiumo 
vimo centras.
baigoje iš Paryžiaus buvo at
šauktas Amerikos BNDD val
dininkas. ir tos įstaigos Euro
pos veiksmų direktorius John 
Cussack, nes jis nemandagiai 
pasakęs, kad keli dideli narkoti
kų pirkliai Marselyje yra globo
jami ir dengiami prancūzų įs
taigų. BNDD detektyvams ir 
agentams visai aišku, iš kur atei
na į Prancūziją opiumas, — iš 
Turkijos.

Kalbant apie Pietryčių Azijos 
narkotikų biznį, reikia pasaky
ti, kad ir ten, kaip Turkijoje, 
šiuo metu baigia nokti milijonai 
aguonų. Jos linguoja Tailandi- 
jos šiaurinėse provincijose (Tai- 
landija, kaip ir Turkija — išti
kimas Amerikos sąjungininkas). 
Aguonos auga Burmoje ir La
ose. Vasario mėn. Meo, Yao ir 
Lahu kalniečių gentys išeis su 
peiliais į kalnus aguonų pjausty
ti ir opiumą varvinti.

Jungtinės Tautos susitarė su 
Tailandija, kuri pažadėjo per 5 
metus baigti opiumo auginimą. 
Valdžia padės kalniečiams au
ginti kitus augalus: arbatą, med
vilnę, vaisius. Už tai Tailandi
ja gauna iš JT 2 mil. dol. Ame
rika irgi žada lėšomis padėti.

Burmos, Tailandijos ir Laoso 
sunkiai prieinamuose pasieniuo
se narkotikų transportu, jo pri
statymu ir surinkimu užsiima 
ir buvę Tautinės Kinijos karei
viai, 93-čios divizijos likučiai, 
apie 6,000 vyrų. Jų išsižadėjo 
ir juos pasmerkė pats Chiang 
Kai Shekas. Divizija pasitrau
kė iš Kinijos, kai ten įsigalėjo 
komunizmas, divizijos vadams 
patiko laisvas gyvenimas men
kai apgyventuose plotuose ir jie 
ten liko. Jų paminėjimas šia
me straipsnyje neturėtų būti 
laikomas dar vienu ‘liberalų” 
puolimu prieš antikomunistus. 
Tautinės Kinijos vyriausybė, 
kaip minėta, pati išsižadėjo tų 
narkotikų pirklių.

Pietryčių Azijoje ir gal Ki
nijoje auginamas opiumas, be 
abejonės, pasiekia ir Amerikos 
rinką. Gal, jis ir sudaro tą 20%.

INSULT

Daug opiumo sunaudoja įvairiais 
būdais patys Azijos gyventojai.

Dėl V. Bražėno rūsčiai iškel
tų prezidento Roosevelto nuodė
mių, noriu tik priminti, kad la
bai konservatorių gerbiamas ir 
mylimas kitas garsus preziden
tas buvo išrinktas, jam paskel
bus obalsį: “Aš užbaigsiu Korė
jos karą”. Jis lošė golfą, kada 
Budapešte kraujavo sukilėliai, 
jis siuntė kareivius į Little 
Rock integruoti mokyįklų, jis 

kovojo prieš liberalų priešą sen. 
■McCarthy, jis paskyrė į Aukš
čiausiąjį Teismą E. Warren, šis 
konservatorių herojus padarė 
nemažiau “liberalinių” nuodė
mių už patį Rooseveltą. .

Taigi, Turkija opiumą augi
na. Kas tuo ^netiki, pats klam
poja kažkokiose klampynėse. 
Naujienų skaitytojai nori faktų 
ir jų gauna. Pamokslų jiems ne
reikia, jie patys orientuojasi ir 
apie Kiniją ir apie Lietuvos par
davimą ir apie turkų aguonas. 
Užtai jie Naujienas ir skaito.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
LYEAR MATURITY

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. 1 ’

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

UNIVERSA
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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UI.
Vakar pradėjome spausdinti 

Lietuvių Tautinių Kapinių di
rektorių ir valdybos praeitais 
metais atliktus darbus, pra
neštus Dariaus ir Girėno salė
je susirinkusiems sklypų savi
ninkams. šiandien toliau spaus 
dinsime sekretoriaus Gudelio 
paruoštų direktorių raportų. 
Be kapinių konstitucijos pro
jekto ir nedidelio kainų pakė
limo direktoriai dar atliko 
šiuos darbus:

4. Vedė derybas ir susitarė 
su lietuviškais Amerikos Legi
ono daliniais dėl Vėliavų Alė
jos Lietuvių Tautinėse Kapinė
se. Kapinės paruošė vėliavoms 
nurodytas vietas, o Legionas

pardavė stulpus ir vėliavas di
dokam lietuvių skaičiui. Da
bar kapinėse yra graži Vėliavų 

į Alėja, puošianti kapines šven
čių dienomis.

5. įsigijo nedegamą spintelę 
— file cabinet — svarbesniems 
dokumentams laikyti. Iki šio 
meto teko nuomoti didelę dėžę 
banke, bet dabar svarbesni do
kumentai bus laikomi kapinių 
seife.

6. Metų pabaigoje buvo per
tvarkyti kapinių indėliai. Jie 
buvo padėti j tokias sąskaitas, 
kurios yra saugios ir neša di
desnį dividendą/ čia daugiau
sia pasidarbavo jūsų naujai iš
rinktas iždininkas Bruno Klein 
ka.

7. Darbo komisija nupirko Lietuviu Fondo vadovai su teisiniais patarėjais. Iš kairės į dešinę: Dr. K. Ambrozaltis —- LF Tarybos pirm., 
adv. S. P. Žumbakis, adv. V. Yasus ir dr. J. Valaitis — LF Valdybos pirmininkas.

Nuotrauka dr. K. A.Kartoja sufabrikuotą melą
Chicagoje lietuviškai leidžiamas propagandinis lapas 

kartoja 1940 metais Maskvoje sufabrikuotą melą apie Lie
tuvos gyventoją nutarimą įsijungti į Sovietų Sąjungą. 
Sovietų karo jėgoms ir policijai okupavus Lietuvą, kraš
te buvo pravesti “rinkimai” i vadinamą “liaudies sei
mą”, kuriame nebuvo Lietuvos liaudies atstovų ir kuris 
nebuvo lietuvių tautos rinktų atstovų seimu. Kandida
tus Į minėtą “liaudies seimą” parinko okupantas, lie
tuviškų kvislingų padedamas. Lietuvon įsiveržę rusai 
uždraudė lietuxdams bet kokį politinį veikimą, o įtakin- 
gesnius veikėjus vietoje nužudė, arba be jokio teismo iš
vežė į Rusijos šiaurę įvairiems prievartos darbams. Tas 
“liaudies seimas” buvo okupanto sudaryta priemonė lie
tuvių tautai pavergti. Lietuviškoji ir to meto laisvojo pa
saulio spauda nurodė tą Maskvoje sufabrikuotą melą.

Bet sovietų imperializmui tarnaujantieji žmonės tą 
fabrikuotą melą dar ir šiandien kartoja. Tai padarė Vy
tautas Zenkevičius, Gromykos atvežtas į vieną Jungtinių 
Tautų komiteto posėdį. Tą patį daro ir Vilnies redakto
rius, komentuodamas respublikonų lyderio Doyle Martin 
padarytus pareiškimus studijų sumetimais suvažiavu
siems jaunuoliams. Iki šio meto dar niekur nebuvo pa
skelbtas pilnas Doyle Martin padarytas pareiškimas ir 
nepaskelbta tų dviejų studijų dienų transkripcija, bet ko
munistų propagandos mašinerija jau naudoja Filadelfijoje 
gruodžio mėnesį vykusį bendruomenininkų pasitarimą, 
okupantui naudingiems tikslams.

Vilnies redaktorius, iš kitų laikraščių išpešęs kelis 
Doyle Martin kalbos sakinius ir į atsakingo pareigūno 
lūpas įdėtus pareiškimus, šitaip komentuoja:

“Kaip matome, ne vien veiksniai,. bet ir JAV 
vyriausybė negali pasakyti Lietuvos žmonėms kokią 
santvarką jie turi pasirinkti. Tai teisė ir privilegija 
pačių Lietuvos žmonių. Ir jie jau pasirinko. Nesun
ku suprasti, kaip blogai p. Martin, kalba „paveikė 
veiksnius. 0 paprastai valstybės departamento pa
reigūnai kalbėdami reiškia savo valdžios užsienio 
politiką. Taigi, p. Martin veiksniams aiškiai pasakė, 
kad jūs, užsienyje gyvendami, neturite teisės nusa
kyti Lietuvai santvarką”. (Vilnis, 1972 m. sausio 15 
d., 2psL).
Iš lietuvių kalbos klaidų ir noro įsiteikti savo darb

daviui aiškiai matyti, kad komentaras yra Jokubkos.

Tam pačiam ponui tarnauja ir Andriulis, bet jis bent ne
daro tokių didelių klaidų ir, mesdamas akmenį, dar apei
na aplink krūmą.

Išeina šitaip: Amerikoje ir laisvame pasaulyje gy
venantieji lietuviai, kurie okupanto buvo išvyti iš gim
tinio savo krašto, neturi teisės net savo nuomonės pa- 

.reikšti apie lietuvių tautos norą laisvai tvarkyti savo 
reikalus, tuo tarpu Amerikoje gyvenantis sovietų impe
rializmo agentas tą teisę turi. Ar okupanto apmokėta ke
lionė į Krymą ir Palangą duoda teisę vieniems kalbėti 
lietuvių tautos vardu, o kitiems jau užčiaupia burnas? 
Ar išnaudojamų Lietuvos darbo žmonių sąskaiton ap
mokėtos ištaigingos atostogos ir geriausi hoteliai jau 
duoda specialių privilegijų kalbėti lietuvių vardu?

Niekad nesame girdėję, kad laisvame pasaulyje'gy
venantieji lietuviai bandytų nustatyti, kokia santvarka 
turi būti išlaisvintoje Lietuvoje.'Kiekviena politinė gru
pė turi savo pažiūras, kokia santvarka yra geresnė, bet 
kiekviena grupė žino, kad nėra prasmės kalbėti apie sant
varką, kai nėra laisvos Lietuvos, kai krašto gyventojai 
okupanto yra pavergti. Kiekviena lietuviu politinė grupė 
turi savo įsitikinimus, juos gilina ir taiso, bet nei viena 
neplanuoja jų primesti. Kiekvienai politinei lietuvių gru
pei rūpi sudaryti tokias sąlygas, kurios leistų lietuviams 
patiems tvarkyti savo ūkio ir kultūros reikalus; rūpi pa
naudoti tokias politines konjunktūras, kurios būtų naudin
gos pavergtos Lietuvos gyventojams, bet nei viena nėra 
pasiryžusi primesti savo valios ar savo pažiūrų. Jos visos 
kovoja už lietuvių tautos laisvę, o kai krašto gyventojai bus 
laisvi, tai tada jie patys galės pasirinkti geriausią savi
valdos formą. ’ Lietuvių tautos dauguma šiuos reikalus 
supranta ir kiekvieną kartą, kai buvo susidariusios pa
lankios sąlygos, savo valią ji aiškiai pareikšdavo. Ilgus 
dešimtmečius ji kovojo dėl šių teisių, geriausieji josios 
sūnūs ir šiandien veda tą kovą.

Tuo tarpu Vilnies redaktoriai, žinodami, kad da
bartinė “tarybinė” santvarka yra rusų karo jėgų ir po
licijos lietuviams primesta, tvirtina, kad lietuviai ją pa
sirinko. Okupantas lietuviams jokio pasirinkimo nebuvo 
palikęs. Okupantas kiekvienam lietuviui aiškiai parodė, 
kad turi jo klausyti, jeigu nenori būti sunaikintas. Kas 
nepaklausė, tas buvo sunaikintas, o sprandus jėgai nu
lenkusieji dar ir šiandien velka rusų primestą -“komu
nistinį” jungą.

žolei piautk kreipėsi 
kad geriau miestelio 

negu senas tai- švarintų

naujas mašinas 
Komisija įsitikino, 
naujas įsigyti, 
syti.

8. Uždengė įrankių ir maši
nų sandėlio stogą.

9. įsigijo visai naują garsia
kalbio sistemą. Giesmės dabar 
kartojamos ne rekordais, bet 
kasečiij pagalba, o kalboms 
įtaisytas stiprus garsiakalbis. 
Šioje srityjė pasidarbavęs Jo
nas Jokubonis atliko gerą dar
bą be didelių išlaidų. Jis iš pa
grindų pakeitė visą giesmių 
giedojimo sistemą. Plokštelės 
buvo gana neparankios. Blo
giausia, kad mums tinkamų 
plokštelių buvo sunku gauti.

10. Nupirkta 500 krūmų, ku
riais apsodintas pietinis mūsų 
kapinių patvorys. Greta esan
čiose kapinėse nėra tinkamos 
tvarkos, žalia tvora galės dali
nai uždengti nemalonius vaiz
dus.

11. Neturime vietos urnoms 
pastatyti. Kasdien vis didesnis 
lietuvių skaičius degina savo 
artimųjų palaikus. Mūsų turi
mos vietos urnoms laikyti jau 
yra parduotos arba išnuomo
tos. Dabai* panašių vietų ame
rikiečiai jau negamina. Krei
pėmės į kelias dirbtuves, bet 
naudos iš to nebuvo. Teko 
kreiptis į Pittsburg^, 'kur vie
na dirbtuvė dar prižadėjo pa
gaminti mums reikalingą spin
tą. Tikimės ,kad dar šiais me-
tais mes ją gausime. Ji mums 
prižadėta. Vadovybė visą lai
ką palaikys ryšius su dirbtuvės 
atstovais.

12. Daug laiko atėmė ir rū
pesčio sukėlė vandentekio — 
sūrų pravedimo projektas. Ke-

į Willow Springs 
vadovybę, kad ap- 

Kean Avenue. Pra
džioje atrodė, kad Willow
Springs savivaldybės atstovai 
rimtai susirūpins vandentekio 
pravedimu, bet reikalas eina 
labai lėtai. Buvo svarstyti keli 
projektai, bet nieko iš to neiš
ėjo. Pagaliau buvo pasiūlyta 
sudaryti trustas šiems sūrams 
pravesti, bet nieko iš to neišė
jo, nes atrodo, kad nei vieni, 
nei kiti miestelio savivaldybės 
pareigūnai šio klausimo rimtai 
nesvarstė. Paskutiniu metu jie 
pareikalavo pinigų iš vietos 
gyventojų ir kapinių, bet iki 
šio meto kontrakto nutekėji
mo vamzdžiams pravesti jie ne 
turėjo ir dar nebeturi. Laimė, 
kad Lietuvių Tautinių'kapinių 
iždininkas neįdėjo į miestelio 
kontroliuojamą trustą pagei? 
daujamų pinigų. Visas reika
las dabar vėl atsidūrė teisėjo 
žinioje keliems legaliems klau
simams išaiškinti, o spaudoje 
pasirodė kažkeno paleistos ži
nios, kad vakarinėje Kean Avė 
pusėje esančiais sklypais yra 
susidomėję Forest Preserve 
pareigūnai.

13. Nutarta žiema nedėti 
eglinės pynės .(Manketo) ka
pams puošti. Papuošalų savi
ninkai pynes palieka ant kapų, 
o kapinių' vadovybei pavasarį 
sunku jas sunaikinti, nes dabar 
uždrausta net lapus deginti,
kad oras būtų švaresnis.

14. Justice miestelio vadovy
bė praeitą rudenį pareikalavo 
nupiauti visas žoles, išaugu
sias nenaudojamame rytinia
me kapinių gale. Tai labai di
delis ir sunkus darbas. Vado-

liais atvejais kapinių valdy- vybė jau tarėsi nusamdyti bul- 
ba ir Kean Avenue gyventojai dozerį, kad išlygintų tą plotą,

o vėliau plaunamomis mašino
mis būtų galima viską nupjau
ti. Atėjo žiema ir klausimas 
liko nebaigtas.

į5. Praeitą rudenį poroje 
sekcijų darbininkai iškėlė ir 
sustatė į vieną eilę didoką skai
čių mažų paminklų, kad vasa
ros metu būtų galima plauna
momis mašinomis nupjauti 
žolę. Visaip išmėtyti pamink
lėliai kliudė šiam darbui. Pa
minklų perkėlimas bus tęsiamas 
ir kitose kapinių sekcijose, kiek 
laikas ir jėgos leis.

(B. d.)
s Reporteris

RAUDONI JUOKAI

Klausimas: — Ar Leonidas 
Brežnevas žydas ?

. Atsakymas: — To dar betrū
ko!

plausimas: — Ar jums yra 
žinoma draugo pirmininko Mao 
mirimo tiksli data?

Atsakymas : Nėra žinoma, ka
dangi jis ne mūsų klinikose gy
dosi.

Klausimas: Ar tiesa, kad Mas
kvoj e.,. Raudonoj e Aikštėje dali
nami .automobiliai?

Atsakymas: Tiesa, tik ne Mas
kvoje, o Leningrade ir ne Rau
donojoje Aikštėje,.© Nevskio 
Prospekte ir ne automobiliai da
linami, o dviračiai ir nedalina- 
mi, o vagiami!

BE DIPLOMO IR SU '
— Aš gavau universiteto di

plomą, o tamsta, kaipo pasau
linio garso artistas kiek dip
lomų turi?

— Aš neturiu nei vieno, bet
mano raštininkas turi bent ke
lis.

P. KLIMAS

Istorinė Lietuvos Valstybės 
apžvalga

5
Ministeriui pirmininkui, kuris drauge 

turėjo ir Krašto Apsaugos bei Užsienio Rei
kalų portfelį, išvažiavus į Paryžiaus tai
kos konferenciją, ministeriu pirmininku 
tapo p. Sleževičius, šiam teko pakelti vi
są sunkiausiąjį pirmąjį Lietuvos Valstybės 
organizacijos darbą ir ūmu laiku suburti 
visas tautos pajėgas krašto apsaugai. Pa- 

x vykus padaryti Vokietijoj pirmą 100 mil. 
paskolą ir įgijus šiek tiek ginklų, Vyriau
sybė ėmės kariauti prieš bolševikų antplū
dį ir organizuoti vidaus administraciją, 
su didelėmis sunkenybėmis, pamažėle lik
viduodama taip pat ir vokiečių okupaciją.

Balandžio mėn. 4 d. (1919 m.) vietoj 
“trijų” Prezidiumo buvo Tarybos išrink
tas Vyriausybės Prezidentas (P. A. Smeto
na), gi Taryba paėmė laikino parlamento 
darbą. Steigiamojo Seimo sušaukimas bu
vo vienas iš svarbiausiųjų laikinos Vyriau- 
svbės uždaviniu.
LENKŲ INVAZIJA IR DEMARKACIJOS 

LINUOS
Balandžio mėnesyje 1919 metais lietu

vių kariuomenė, visu frontu atmušusi bol
ševikus, jau stovėjo prie Vilniaus.

Tuo metu lenkų kariuomenė pradėjo 
žygius prieš rusus Gardino pusėn ir staigiu 

manevru balandžio mėn. 20 dieną užėmė 
Vilnių nuo Lydos pusės. Lietuvos Vyriau
sybė, kreipdamasi Į Santarvės Valstybes ir 
nurodydama į Lenkijos aneksionistų pla
nus, pakėlė protestą. Kraujo praliejimo 
išvengimui tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo 
tuomet nustatyta pirmoji demarkacijos 
linija? kuri ėjo pageležinkele, maždaug 5 
kilom. į vakarus, nuo Kasatiškio per Tra
kus, Varėną, Ratnyčią, Przevalką, toliau 
Augustavos kanalu ir per Augustavą ligi 
Vokietijos sienos.

Tačiau lenkai tuojau sulaužė tą liniją. 
Tuomet demarkacijos linija buvo atstumta 
toliau į vakarus (maždaug 10 — 12 kilom.) 
gi Suvalkijoj ji buvo žymiai atsukta į šiau
rę, palikdama lenkams .Suvalkų miestą. 
Bet lenkai ir tos linijos nelaikė ir kovoda
mi su mūsų kariuomene užėmė Vyžainį, 
Punską. Seinus, toliau Butrimonis, Stak- 
liškę ir prisiartino prie Ukmergės. Ta tre
čioji linija faktinai išliko ligi 1920 metų 
liepos mėn. —

BERMiONDTO AVANTIŪRA
Tuo metu, kai mūsų jaunoji kariuome

nė kovojo su bolševikais ir turėjo gintis nuo 
lenkų invazijos, iš Vokietijos (Tilžės-šiau- 
lių keliu) 1919 metų spalio mėn. įsiveržė 
Lietuvon Vokiečių generolo von-der-Goltz'o 
suruoštos Berniondt'o bandos. Jos paskelbė 
esančios nepriklausoma rusų,armija, einan
ti kovoti prieš bolševikus ir padėti gcn. 
Judeničui. Tačiau veikiai paaiškėjo Vokie
tijos planai tuo būdu užimti Latviją ir ten 

grąžinti baronu viešpatavimą, o Lietuvą 
peversti tų vokiškai rusiškų planų baze.

Grobuoniškas tos kariuomenės elgima
sis Lietuvoje, užpuolimai ant latvių ir mū
sų kariuomenės privertė griebtis tuojau 
kuo griežčiausių priemonių prieš tą naują 
priešininką, nors Lietuvai tatai jau buvo 
trečias frontas, be to, beveik viduje. Pra
sidėjo kovos tiek karo lauke, tiek diploma
tijoje. Santarvės Valstybės, kurios pra
džioj dar lyg dvejojo, netrukus pasiuntė 
specialinę komisiją su gen. Niesseliu prie
šakyje tai avantiūrai likviduoti. Lapkričio 
mėn. 21 — 22 d. mūsų kariuomenė, karštai 
šaulių padedama, uždavė taip pat spren
džiamąjį smūgį Bermondtui, bet Santar
vės koinl sijos Įsikišimu Vokietija pasiėmė 
atsakomybę del jos evakuacijos ir sėkmin
gos karo operacijos buvo sustabdytos. 
Gruodžio mėn. 15 d. 1919 metais ta avan
tiūra buvo galutinai likvįduola. Vokietija, 
gen. Niesselio komisijos sprendimu, turėjo 
už tai Lietuvai duoti 4am tikrą skaičių gar
vežių bei vagonų ir įvairios karo medžiagos. 
Tačiau nuostoliai, kurių yrb padariusi 
Lietuvai ta avantiūra, toli gražu, nebuvo 
tuo būdu atlyginti.

TAIKOS SUTARTIS SU SOVIETŲ 
RUSIJA

Lenkams Vilnių užėmus, rusų bolševi
kų frontas Lietuvoj susiaurėjo ligi neilgo 
baro apie Dauguvą prie Dinaburgo. 1920 
metų pradžioj Rusų Sovietų Vyriausybė, 
kuri jau pradėjo taikos derybas su Estais ir 

pasiūlė jas Latviams, tokį pat taikos pa
siūlymą padarė ir Lietuvai.

Taikos derybos prasidėjo Maskvoje ge
gužės pradžioje ir liepos mėn. 12 dieną bu
vo pasirašyta taikos sutartis. Einant ja Ru
sija pripažino pilną Lietuvos suverenitetą 
ir nepriklausomybę su visomis iš to einan
čiomis juridinėmis sėkmėmis. Nustatyto
mis sienomis Lietuvos teritorija apima vi
są buvusią Kauno guberniją, Vilniaus gu
berniją be Dysnos ir Vileikos apskričių 
(Molodečnos gelžkelių mazgą siena kerta 
pusiau) ir Gardino gubernijos dalį iki Ne
muno su Gardino miestu ir nedidele mies
to apylinke (15 — 20 kilometrų) į pietus 
tarp Svisločės ir Gorodniankos upių. Su
valkų gubernijoj Lietuvos siena palikta 
pravesti atskiru susitarimu su Lenkija, kaip 
lyginai ir siena su Latviais.

Lietuvos Valstybės plotą tuo būdu su
darė arti 80 tūkstančių kv. klm. su 4 mil. su 
viršum gyventojų, neskaitant čia Mažosios 
Lietuvos (Klaipėdos krašto).

Taikos sutartyje buvo nužiūrėta įvairių 
Lietuvos turtų grąžinimas, optacijos su
tvarkymas ir kiti atsiskyrimo reikalai. Ta 
sutartis buvo abiejų Valstybių ratifikuota 
ir vykdoma.

STEIGIAMASIS SEIMAS IR NAUJA 
VYRIAUSYBE

čia reikia pastebėti didžiai reikšmingas 
Lietuvos Valstybės kūrime to meto Įvykis, 
kurs išvedė valstybės darbą iš provizorinės 
padėties Į jos normalines vėžes. Visuoti

niu, lygiu, betarpiu ir slaptu balsavimu 
proporcingų rinkimų sistema išrinktasis 
Steigiamasis Seimas 1920 metų gegužės 
mėn. 15 dieną pradėjo savo darbą. Buvo 
sudarytas naujas d-i*o Griniaus kabinetas 
(šeštas iš eilės), kurs pamainė provizori
nės Vyriausybės paskutinį p-no Galvanaus 
ko kabinetą. Seime iš 112 atstovų daugu
mos bloką sudarė krikščionių demokratų 
ir soc. - liaudininkų partijos.

NAUJI SUSIDŪRIMAI SU LENKAIS
*

Liepos mėnesyje Sovietų ofenzyva pri
vertė Lenkus trauktis ir apleisti 1919 me
tais užimta Vilniaus sriti. Pažvmėtina, kad 
lenkų štabas paskutinę dieną (liepos 14 d.) 
pasiūlė Lietuvos štabui užimti Vilnių. Bet 
nepaisant to, ties yieviu lenkai pasiprieši
no gana atkakliam mūšyje lietuvių kariuo- 
menei-ir tuo būdu sulaikė ją vienai dienai. 
Bolševikai todėl užėmė Vilnių keliomis va
landomis anksčiau.

Lietuvos Vyriausybė, remdamosi ne
senai pasirašyta sutartim su Sovietų Rusija 
(liepos 12 d.) pareikalavo apleisti Lietu
vai pripažintą teritoriją.

Apleidę Vilnių rugpiūčio pabaigoj. Ru
sai tačiau pasiliko dar Molodečnos, Lydos 
ir Gardino rajone. Tuo metu lenkai pra
dėjo savo kontrofenzyvą. Jie susidūrė Au
gustavos rajone su lietuvių kariuomene, 
kuri tas vietas* buvo užėmusi lenkams išsi
traukus ir gyventojams paprašius apsaugo
ti juos nuo bolševikų okupacijos.

(Bus daugiau)
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ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NQSlgf
* GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ohae te U L; PRospect 84229 
EraML tėtei.: WAforook 5-5078 

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
an 7 iki & vai, vak.. Tree, uždaryta

R»x tel. 239-4483

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 S«. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
Teleū PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phona: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEiTON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0633

Fax Vallay Medical Canter 
860 Summit .St.

"OUTE 58, ELGIN, ILLINOIS ■

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS;

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

ir šeštai tiktai susitarus.

Rex: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

ROCKFORD, ILL
Rockfordo Lietuvių Klubo 

veikia
Klubo metinis susirinkimas 

įvyko šių metų sausio mėn. 12 
d. Senasis pirmininkas adv. L. 
Remenčius atidarė susirinki
mų, kaip visuomet, kalbėdamas 
lietuviškai ir angliškai ir po vi-, 
sų raportų priėmimo pasakė 
gražų nuoširdų žodį, pastebėda
mas, kaip per dvejus metus 
glaudžiai su direktoriais ir dar
buotojais dirbant buvo padaryta 
pažanga, išpuošta salė ir lietu
vių prestižas visame mieste iš
kilo. Atsisveikindamas padėko
jo visiems klubo nariams už 
bendradarbiavimą, palinkėjo 
klubui geros sėkmės ir pirmi
ninko vietą pakvietė užimti nau
jąjį pirmininką Juozą Uznanį, 
kurs visai nėra naujas, o jau ėjo 
klubo direktoriaus pareigas. Jis 
irgi kalba lietuviškai, o jo moti
nėlė yra mėgėja važiuoti į Nau
jienų pikniką, j Dainų ir Tauti
nių Šokių Šventes Chicagoje ir 
bendrai mėgsta dalyvauti lietu
viškoje' veikloje.

Iš raportų bei pranešimų, vi
siems į širdis įstrigo, kad praei
tais 1971 metais mirė net 7 klu
bo nariai, kuriuos susirinkimas 
pagerbė atsistojimu.

Svarbu, kad vicepirmininkas 
Vacys Smaltavičius pasiliko. Pa
siliko ir visa senoji valdyba, tik 
Į direkciją įėjo naujas direkto
rius Augustas Pocius.

A. L. T. delegatai irgi pasili
ko tie patys, reiškia gera lietu-

GRADINSKAS

vižka valdyba. Praeiti metai < Pirmoji programa, kurioje 
bendrai buvo geri. Buvo sureng-, minėsime ir Vasario 16-ją, bus 
tas didžiausias piknikas, Padė-: girdima vasario 20 d. pirmą va- 
kos Dienos pietūs, Naujų Metų
sutikimas — atnešė gražaus 
pelno.'

Iš raportų pasirodė, kad Liet. 
Klubas finansiškai pakilo, nors 
ir išlaidų pasidarė — uždėjo nau
ją stogą, klubo rūmus išdažė iš 
vidaus ir iš lauko, žemės sklypas 
išmeksfaltuotas. Liet Klubo pa
galbininkės moterys klubo na
rių vaikučiams surengė Kalėdų 
eglutę su Kalėdų Seneliu, kurs 
jiems atnešė maišą dovanų. Dar 
noriu (priminti, kad Lietuvių 
Klubo susirinkimai yra vedami 
lietuviškai ir angliškai, bet mū
sų gerbiamoji sekretorė p-lė 
Giedrė Špokaitė protokolus už
rašo taisyklingai lietuviškai ir 
skaito gražiai lietuviškai. Tai 
čia tikrai lietuviškas spindulys 
šviečia. ' žvalgas

landą.
Visi lietuviai, besilanką Hot 

Springs vasarvietėję kaip tu
ristai arba atvykę į karštuosius 
mineralinius šaltinius gydytis, 
kviečiami pasekti mūsų pusva
landį ir jo pasiklausyti.

K. ūkana

gyti bilietus į banketą. Vieną} 
kartą metuose turime progą vi
sų kartų lietuviai susitikti ir pa
bendrauti. Tad nepraleiskime 
jos ir visi atvykime, tuo parody
dami mūsų ryžtą ir nepalaužia
mą valią, siekiant Lietuvai lais
vės. Taip pat nepamirškime 
įteikti ir savo auką laisvinimo 
reikalams. A. Juodvalkis

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso falu Portsmouth 7-6000
Razid. talaf.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
> VIDAUS LIGŲ SPEC. „ 

2454 WEST 71st STREET
VALANDOS: Pirmai, antrad., ket

virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71st St — Tel. 737-5149
Tikrina akis.- Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

NET 150 DOL.
PIGIAU

, MOKĖSITE DABAR
'IŠPARDAVIMO METU
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

‘ LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJ1
»------- ... -........... . —
"PERKRAUSTYMAI

MOVING J
Laidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

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 rex telef.: 448-5545

M0VIN G
Apdraustas perkraustymai 

re jvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek FRontier 6-1882

__ -

..........  - s

ilSOPHIE BARČUS
1 

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. AL

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

i
Tak HEmlock 4-2413

7169 So. MAPLEWOOD AVE.
Ii CHICAGO. ILL. Wt>29DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, &pac. MOTERŲ ligoi 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

' Tai.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
>Uia 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

HOT SPRINGS, ARK.
Turėsime lietuvišką 

radijo pusvalandį
Mūsų kolonijos lietuviams pa

geidaujant, įsteigtas lietuvių ra
dijo klubas. Į klubą įstojo 27 
nariai su $57 mėnesinių įnašų. 
Stambiausiais šio klubo rėmė
jais yra mūsų didieji patriotai, 
Vaclovą ir Jonas Bagdanavičiai, 
paaukoję klubui $50. Su $5 mė
nesiniais įnašais į klubą įstojo: 
prof. Konstantinas Račkauskas, 
verslininkė Stasė Jucienė ir An
tanas Kruklys, su $3 mėnesiniais 
įnašais — Karolis Cicėnas ir Jur
gis Kezys. Dauguma narių pa
sižadėjo Į mėnesį mokėti po $2, 
o keletas — po vieną dolerį.

1972 m. sausio 20 d. įvyko vi
suotinis klubo narių susirinki
mas, kuriame skaitlingai ir ak
tyviai dalyvavo beveik visi į 
klubą įstoję nariai.

Susirinkimas, radijo progra
mai paruošti ir tvarkyti, išrinko 
penkių narių klubo valdybą, ku
ri tuojau pasiskirstė pareigo
mis: J. Bružas — pirmininkas, 
P. Balčiūnas ir B. Gudonis vice
pirmininkai, K. Rūkas sekreto
rius ir K. Plepys — kasininkas.

Susirinkimas radijo pusvalan
džiui parinko šį vardą: Hot 
Springs lietuvių radijo pusva
landis “Laisvės varpai’*. Pusva
landžio muzikiniu motto parink
ta Prezidento maršas. Tvarkant 
muzikinę dalį, nutarta kviesti 
čia gyvenantį muziką Joną Zda
nių patarėju.

Pradžioje pusvalandis bus 
transliuojamas tik vieną kartą 
į mėnesį.

Pusvalandis bus be komerci
nių skelbimų. Todėl laisviau ga
lėsime paminėti žymesnes mūsų 
tautos istorines sukaktis, duo
sime paskaitėlių lietuviškomis 
temomis, skelbsime žinias iš mū
sų kolonijos lietuvių gyvenimo 
ir duosime lietuviškų dainų ir 
istorinius įvykius duosime ir an
glų kalba.

Programa bus transliuojama 
iš stoties KBHS (banga 590 A. 
M.) kiekvieno mėnesio trečįą 
šeštadienį, 4 vai. po pietų.

EAST CHICAGO, IND 
Pasirengimai nepriklausomybės 

paskelbimo minėjimui
Altos Lake apskrities skyriaus 
valdyba, vadovaujama ilgamečio 
pirmininko Alberto Vinicko, ruo
šiasi Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimui.

Tam tikslui jau turėjo du or
ganizacijų atstovų pasitarimus, 
sudarytos įvairios komisijos ir 
nustatyta minėjimo programa.

Minėjimas bus iš dviejų da
lių:

1. Vasario 16 d. (trečiadienį)
8 vai. ryto per Hammondo radijo 
stotį WJ0B bus transliuojamas 
pasikalbėjimas apie Lietuvą, o
9 vai. ryto Lietuvos trispalvės 
pakėlimas prie East Chicagos 
miesto rotušės. Prie vėliavos pa
kėlimo žadėjo dalyvauti pats 
miesto burmistras Robert Pas- 
trick ir' kiti aukšti pareigūnai. 
Prašoma visus tą dieną nedirban
čius lietuvius prie vėliavos pakė
limo gausiai dalyvauti. Po pa
kėlimo bus bendri pusryčiai vie
name iš ten esančiti restoranų. 
Radijo pusvalandį nemokamai 
perleidžia žinomas prekybinin
kas ir geras lietuvių draugas Ir
win Lewin. Kasdieninėse savo 
transliacijose jis visada randa 
progą papešioti komunizmą ir 
pašiepti jų sistemą.

2. Minėjimas bus tęsiamas va
sario 2 dieną. Už žuvusius ka
rius, partizanus ir tautos kan
kinius pamaldos bus atlaikytos 
keturiose bažnyčiose, kur yra 
lietuviai kunigai: East Chica
goje — šv. Pranciškaus, Gary 
— šv. Kazimiero ir šv. Andrie
jaus ir San Pierre. Pamokslų me
tu bus prisiminta Lietuvos at
gimimo ir kančios kelias.

Vakare 5 vai. 30 min. minėji
mas bus tęsiamas šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos salėje 
(3903 Fir St., East Chicago, 
Ind.). Be įprasto ceremonialo, 
programoje numatyta; banke
tas, kalbos ir'meninė dalis. Pa
grindiniai kalbėtojai: Jonas Peč- 
kaitis iš Gary lietuviškai ir ats
tovas Ray Madden — angliškai. 
Be abejo, trumpus sveikinimo 
žodžius tars ir miestų burmis
trai: Gary — Gordon Hatcher, 
Hammondo — J. Kline ir East 
Chicagos buv. dr. J. Nicosia ir 
naujai išrinktas R. Pastrick. 
Ypač pastarieji yra parodę daug 
palankumo lietuviams.

Meninę dalį atliks solistė 
N. Aukštuolienė ir Gary litua
nistinės mokyklos mokinių an
samblis, vadovaujamas K. Peč- 
kaitienės.

Visi vietos ir apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami minėji
me dalyvauti ir iš anksto įsi

APSIVEDĘ PIRJ1IAUSIAI 
TURI SODINTI MEDELI

Vokietijoje dar aštuoniolikta
jame amžiuje tebebuvo prakti
kuojamas paprotys, kad jauna
vedžiai tuojau po sutuoktuvių 
sodindavo vadinamą nuotakos 
medelį, kas turėjo reikšti vai
singą ir laimingą gyvenimą.

Šis gražus senas paprotys da
bar vėl atgaivinamas. Hambur
ge kunigai savo sutuoktus jau
navedžius paskatina tokius me
delius sodinti, šį kartą jau ki
tokiais išrokavimais — kova 
prieš oro taršą.

x GEŠEFTAS
Richardas Nixonas telefonuo- 

ja Goldai Meir:
“Ar negalėtum tamsta perleist 

mums vieną Izraelio generolą?”
“Nelabai, tačiau išimties keliu 

sutinku. Tik mainais mes norė
tume gauti du Amerikos gene
rolus” ...

‘Tai jokia problema. Manęs 
dėlei gali tanita gauti kad ir ke-_ 
turis

“Ačiū, labai ačiū, bet mes no
rime tik dviejų, būtent General 
Motors ir General Electric”.

NUOGA TUŠTYBĖ
Belgijos parlamente buvo vi

sais balsais1 priimtas nuostatas, 
kad kiekvienas atstovas turi tei
sę — už savo pinigus — nusifo
tografuoti sakydamas tribūnoje 
kalbą.

Nespėjus potvarkį priimti, vi
si atstovai užsiregistravo kal
bėti.

Geriau žinoti mažai, negu ži
noti prastai. Anatole France

Netinka^ žmogij vertinti • dau
giau už tiesą. Sokratas

♦ !

• Plepios moterys kalba, kad 
nereiktų nieko pasakyti, o ple
piai vyrai kalba — kad nereiktų 
nieko dirbti.

(Winston Churchhill)

Susirinkimų ir parengimų
- PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos metinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio mėn. 28 d. 
8:00 vai. vak. Hollywood Inn svetai
nėje, 2417 W. 43rd Street. Nariai 
prašomi atsilankyti. Bus revizijos ko
misijos pranešimas ir svarbių reika
lų aptarimas.

Eugenija Strungys, nut. rast.

— Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Klubo narių susirinkimas įvyks 
antradieni, vasario 1 d. 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd Street. 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti, nes turim svarbių reikalų ap
tarti. Jau laikas nario mokesčiai už 
1972 metus užsimokėti. Po susirin
kimo bus vaišės. A. Kalys

GEROS DOVANOS
tios knygos parduodamos dabar "Naujienose*' su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __ $3.00
Minkštais viršeliais tik $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik _____________________________________________$1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį.

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

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1972 nu 
sausio mėn. 26 dieną, 8 vai. vak. staigiai ir netikėtai mirė mano my
limas vyras

PLEASE.' j GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo srb* liūdesio vzlzndo1** 
gražiausiai gėlės ir vainikai amz> 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/ V.
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS !

G U Ž A U S K U
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR «-0«34 I

PET
, TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
. jI,į 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6

x 1410 So. 50th Ave., Cicero
| Telef.: TOwnhall 3-2108-9
f TRYS^jJODERNIŠKOS koplyčios
I ALKST£~ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

.................................................................................... ............................................... .........

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
sramraranjmximxrrrntxntnniMrtHinswmnwwsimrte.twtimtmtHMmttnnsMivrcnznnnOTJtzzzszzss ’
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: TArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

V,

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA-AVENUE. Phone: YArds 7-340)

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone; OLynipic 2-1003

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

>

V. Tumąsonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezld. teleC. Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ąy ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 
w Aparatai - Protezai. Med. Ba>- 

dažai. Speciali pagalba koloms
* (Arch Supports) ir t. t

Vii • g—4 (r 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
US0 West 63rd St, Chicago, IU. 60429

Talefu PRospect 6-5084

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato X B. Končiaus knyga 

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

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntiniu^ į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago* UUnolą

JUOZAS PUŠNERAITIS v
Buvęs Lietuvos kariuomenės kapitonas

Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Šimkaičių valse., Buhgeniškių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Ema. Lietuvoj brolfe Jonas su šeima, se

serys — Bronė Banaitienė ir Vincė Kundratienė su šeimomis, teta 
Ona Bardzilauskienė su šeima, pusseserė Ona Žukauskienė, žmonos 
seserys — Elena, Birutė ir Adele su šeimomis ir kiti giminės.

Priklausė LVS ‘"Ramovė” Chicagos skyriui, Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungai ir SLA 217 kuopai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st 
Street.

Atsisveikinimas bus penktadienį, 7:00 vai. vak. koplyčioje.
Pamaldos bus Tėvų Jėzuitu koplyčioje šeštadienį, 10 vai. ryto.
šeštadienį, sausio mėn. 29 dieną 11:00 vaL ryto bus lydimas iš 

koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Juozo Pušneraičio giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
tmona, brolis, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tek: Y Aras 7-11.^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
{LACKAWICZ)

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

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

• LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland. Illinois
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BEVERLY ART
CENTER

Prieš trejus metus pietinėje 
Chicagos dalyje buvo atidary
tas naujas meno centras — Be
verly Art Center, 2153 West 
111 th Street. Galima sakyti, 
naujas muziejus, kur yra ren
giamos dailės parodos. Yra au
ditorija paskaitoms, susirinki
mams patalpos ir kt. Yra nema
ža nuolatinė meno kolekcija. 
Šiuo metu ten yra prieš dauge
lį metų buvusio Chicagos Me
no Instituto mokytojo (jau įni
ręs) John H. Vanderpoel kole
kcijos menas: tapyba, skulptū
ra, 437 darbai.

Tuose pačiuose rūmuose 
vyksta John Fabion paroda 
'John H. Vanderpoel Memorial 
Art Gallery. Išstatyta 28 tapy
bos bei piešinių (grafikos) dar

ybai ir 12 skulptūrų. Paroda bai
giasi šį savaitgalį, sekmadienį. 
Galerijos valandos: antra., ket- 
■rvirtad. ir sekmadienį nuo 1 iki 
4 vai. popiet.

Ten pst bus Walaiiio, Skapu 
parodos

Vasario mėnesį yra numaty
ta (fail. Edwardo Waluicio a.kr; 
varelės darbų paroda, o kovo-. 
balandžio mėn. bus Anthony j 
Cooper (Skupo) tapylx>.s darbų I 
paroda' Vanderpoel Memorial i 
skyriuje. Įėjimas nemokamas, j

Vasario ir kovo mėn. Park j 
Forest meno galerijoje įvyks; 
penkių dailininkų dailės darbų 
paroda, kurioje dalyvaus A. 
Cooper, M. Šileikis, John Fa
bion, J. Cadel ir dar vienas Chi
cagos Meno Instituto mokyto-!

Park Forest meno centras 
yra tolokai nuo Chicagos, pieti
niame užmiestyje. M. Š.

BLOGAS ORAS Iš KANADOS

Šios savaitės pradžioje per 
Ameriką praūžusi sniego, vėjo 
ir speigų audra prasidėjo Kana- 

*dos vakaruose.

Čekoslovakijos Tatra kalnuose slidinėjimo mėgėjai praleidžia ištisas dienas. Paveiksle matoma 
visa slidinėtojy šeima, kurios mažiausias narys dar per mažas užsidėti slides.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

NAMŲ VALDY5LAS — NOTARLATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA I

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
MARQUETTE PARKE moderniškas 
2 po 6 kambarius 14 m. mūro namas. 
Žema kaina. Rūsys, garažas. Apžiūrė

jimui skambinti LISKUS R. E. 
Tel. 434-8786.

LAIMINGI NAMAI

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

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

2 vai. po pietų 
AUDITORIUM THEATRE 

70 East Congress Street
Lietuvių tautos laisvės kovų sukakti paminės Akademija ir kon

certu.
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.
. Bilietų kainos tokios: nuo $1.00, $2.00, $3.00, $3.50 iki $4.00. 

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

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 <1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais 810.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija-

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

Turimomis žiniomis, Seattle, 
Wash., antradienį buvo šalčiau
sia diena nuo 1950 metų: dėl 
šalčio ir sniego audros mokyk
los ir daugelis darboviečių buvo 
uždarytos. Olympia, Wash., 
sniego klodas siekia 20 colių. 
Duluth, Minn., 55 mylių per va
landą vėjas ir audra su 11 colių 
sniego sustabdė bet kok; susisie
kimą. New Jersey valstijoje 70 
mylių per valandą vėjas įvairio
se vietose pridarė daug žalos ir 
išverstas medis Mounth Arling
ton užmušė automobilyje 4 me
tų vaiką. Minnesotos, Washing- 
tono ir New Yorko valstijose 
nuo audros žuvo 7 žmonės. Vi
so 14 žmonių neteko gyvybių. 
Audros taip pat smarkiai nusiau- 
tė Didžiųjų Ežerų sritis.

šalčiausia tačiau buvo Kana
doje: Winnipege — 38 laipsniai, 
Reginoje — 43 ir Edinontone — 
49 laipsniai žemiau nulio.

val-
Sta-
Bu

Pu-

masi atskirai, kaip jų veikalus 
išleisti.

JAV LB švietimo Taryba

Komisija paaiškina
“Lietuvių Bendruomenė — 

medis be šaknų” ilgame straips
nyje sausio 26 d. J. P-tis vienai 
me sakinyje sako: “Bendruome- 
nininkai ateina į parengimus 
daugiausia tik sveikinimus pa
sakyti, ar, kaip paskutinėje Chi
cagos dainų šventėje, kaip kal
bama, nepasisekusį banketą su
ruošti” ...

Dainų šventės komisija, kuri 
surengė banketą, prašo paaiš
kinti, kad banketas buvo labai 
pasisekęs ir davė virš 1,100 dol. 
pelno. Autorius, komisijos nuo
mone, neturėtų klausyti, ‘‘kaip 
kalbama”, bet pirma sužinoti 
faktus, o paskui rašyti.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

OPERATOR 
B & S SET-UP MAN

2 FLAT BRICK — CICERO. 6 and 5 
rooms. Garage. Finished recreation 
room. Separate heat and hot water. 

Very clean. For appointment 
656-3443 or 652-6345.

FOR SALE 
1%' STORY BRICK,

Good working conditions. Paid holy- 3 apts. 1-sixJ2-fours^ Enclosed porches, days ‘ - - " " ' ” * -x. « „and insurances. Excellent 
portunity.

APPLY
A A METAL PRODUCTS 

1930 No. LE CLAIRE 
NA 2-0100

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

op- Gas Heat. Hot water. 2 car garage. 
Ex. cond. • Good transportation. Pub
lic school iVz blocks. Many extras.

CALL EV 4-0459
Mon. thru Sat. 6 P. M. to 9:30 P. M.

Location
800 N. 2700 W.

— For quick sale by owner 
$18,500.

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

f0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOLTHM'EST FURNT1URE CO.

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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

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

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. S44,900.

DIDELIS' 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marauette Parke. $22,500.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimta pasiūlymą.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto earažas. S29,000.

ŽEMftS — 30 nėdų su garažu prie 
pat parko. $10,300.

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

ROOMS WANTED 
Ieško Kambarių

SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairlę prekių.

AUTOMOBILIAI, IALDYTUVAI, MAISTAS. PINIGAI

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III, 6062*. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halrtorf St., Chicago, HI. 60608. — Tai. 254-3320 

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

V. VALANTINAS
V r

š. m. Sausio 16 d. Hollywood 
Inn svetainėje Įvyko Zarasiš- 
kių klubo visuotinas narių su
sirinkimas. Senoji klubo 
dyba su buv. pirmininku 
siu Bikulčiu atsistatvdino. 
vo išrinkta nauja valdyba,
siau slaptu balsavimu i valdy
bą pateko naujų asmenų.

Sausio 22 d. iš Zarasų krašto 
kilusio vaišingo Petro Blekio 
7006 So. Rockwell st. namuose 
Įvyko naujai išrinktos valdy
bos posėdis. Pareigomis pa
siskirstė taip: pirmininkas 
Petras Blekys, vicepirminin
kas Alfonsas čičelis, sekreto
rius Mikalina Bikulčienė, fi
nansų sekretorius Petras Anu
žis, kasininkas Emilija Survi
la ir direktoriai: Sophie Ven- 
co, Bronius Bikulčius ir Povi
las Peškaitis.

Sėkmės naujai valdybai!
Stasys Juškėnas

NEW YORKE MIRĖ 
INž. ST. BIRUTIS

Praeito trečiadienio rytą, sau
sio 26 d. New Yorke mirė inž. 
Stasys Birutis - Birutavičius, su
laukęs 76 ar 77 metus amžiaus. 
Velionis paliko žmoną medici
nos profesorę Dr. Aldoną čar- 
neckaitę - Birutavicienę, brolį 
inž. Vaclovą ir tris sūnus inži
nierius.

IEŠKO NUOMOTI S KAMBARIUS 
Brighton Parke nuo gegužės 1 dienos 

1-mam aukšte. 
Skambinti 652-9253.

LITERATŪROS KONKURSAS

TRUMPAI

— Chicagos Lietuvių Tarybos 
atstovi! susirinkimas yra kvie
čiamas sausio 28 dieną 7:30 vai. 
vak. Amerikos Lietuvių Tary
bos raštinėje 2606 West 63rd St.

— LB Vidurio Vakaru apy
gardos valdyba šiomis dieno
mis išsiuntinės apygardos apy
linkėms taisykles, kaip turi būti 
apylinkių ribose renkami atsto
vai į Jaunimo kongresą. Atsto
vai prašomi išrinkti iki vasario 
mėn. 16 dienos;

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas / 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

TeL 436-7878

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

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

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

kitokį blankai.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9201

154 pusk knyga. Kaina 81.50

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

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

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

JAV LB švietimo Taryba skel
bia konkursą parašyti jaunimui 
tinkamą literatūrinį veikalą 
(romaną, novelę, apysaką). Vei
kalas turi būti skiriamas paaug
liams (teenagers) ir ne trumpes
nis kaip 150 mašinėle rašytų 
puslapių. Laimėtojui skiriama 
1000 dol. premija. Rankraščius, 
pasirašytus slapyvardžiu,ir į ats
kirą vokelį įdėjus savo tikrąją 
pavardę, adresą bei telefoną, iki 
šių metų gruodžio mėn. 31 die
nos atsiųsti Jaunimo skaiti
niams ruošti komisijos pirmi
ninkui šiuo adresu: Juozas Vaiš- 
nys, 2345 W. 56th Street, Chica
go, Ill. 60636.

Konkurso vertinimo komisija 
bus paskelbta vėliau. Ji turės 
visiškai laisvas rankas: pavyz
džiui, reikalui esant, galės net 
skelti premiją į dvi dalis. Pre
mijuoto veikalo spausdinimu 
pasirūpins švietimo Taryba, o 
su nepremijuotų, bet spausdin- 
tinų veikalų autoriais bus taria

— Lietuvių Istorikų Draugi
jos valdybos nariai šį šeštadienį 
kalbės Lietuvių radijo forumo 
programoje. Bus paliesta daug 
įdomių ir aktualių klausimų, 
liečiančių Lietuvos istoriją. Pro
gramoje dalyvaus: kun. dr. Vy
tautas Bagdonavičius, MIC., — 
vicepirmininkas, mokyt. Alicija 
Rūgytė — reikalų vedėja ir ka
sininkė, prof. Stasys Dirmantas 
— valdybos narys, dr. Jonas 
Dainauskas — istoriografijos re
daktorius ir Lietuvių istorikų 
draugijos jaunųjų istorikų sek
cijos pirmininkas Virgilijus Kra- 
pauskas.

— LB Vid. Vakarų apygardos 
valdybos posėdyje, dalyvaujant 
Linas Raslavičius. Kaimo kape- 
pastatyme (vaidyboj, šokiuose 
los sąstate klarnetu groja Dainė

dovauja kanklininkių būreliui, 
scenos dekoratorius — Gražutis 
Matutis. Lietuviškų Vestuvių 
fragmento įvadą parašė Jūratė

Jasaitytė. Lietuviškų Vestuvių 
visiems dešimčiai valdybos na
rių, visas dėmesys buvo nukreip
tas į įvyksiantį Jaunimo kon
gresą. Iš esmės buvo gvildena
ma lėšų rinkimo klausimas kon- 
gresui čikagiškėje apygardoje, 
taip pat paliesti ir kasdieniniai 
reikalai.

— Amerikos Lietuviu Taryba 
praneša, kad šių metų Vasario 
mėn. 16 dienos minėjimas Wa
shingtone, Senato Rūmuose 
įvyks š. m. vasario mėn. 17 die
ną, vadovaujant senatoriui Char
les Percv. Amerikos Lietuviu 
Taryba kreipėsi ir įkitus sena
torius, kad jie tą dieną padary
tų atitinkamus pareiškimus Lie
tuvos reikalu. Amerikos Kon
grese tiksli 16 Vasario minėjimo’ 
data dar nenustatyta. . Kai tik ji 
paaiškės, visuomenė bus pain
formuota.

— Jonas Vaičiūnas, Kazys
Barzdukas ir Vincas Grėbliūnas, 
LB Marquette Parko apylinkės 
valdybos pakviesti, sudaro no
minacijų komisiją apylinkės vai-
dykai rinkti. Apylinkės lietuviu^ dainose) dal ja g2 gran. 
sus.nnk.mas, kuriame bus ren- Vakaras j ks sausiū
karna nauja apyl.nkes valdyba. d Jauniln0 Centre.
įvyks vasario men. 13 d. tuoj po 
sumos parapijos salėje. Kandi
datus į apylinkės valdybą gali
ma siūlyti jau dabar, sutinkan
čio kandidatuoti pavardę prane-1 
šant bet kuriam nominacijų ko
misijos nariui.

— Lietuviškų Vestuvių frag
mente per Grandies tradicinį va
karą pagrindinius vaidmenis'at- 
liks šie grandiečiai: L. Jauniūtė 
— jaunoji, Romas Rupinskas — 
jaunasis, Gaida Visockytė — 
svočia, Vytas Rupinskas — pirš
lys; Jūratė Šuopytė ir Gražina 
Vindašiūtė — motinos; Andrius 
Barauskas ir Valdemaras Sa
dauskas — tėvai. Įvairų žodinį 
tekstą tūri šie: Valerija Sparky- 
tė, Julija Sakalauskaitė, Rima 
Skorubskaitė, Jolita Kriaučeliū- 
naltė, Jūratė Jasaitytė, Jurga 
Gylytė, Linas Danilevičius, And
rius Markulis, Algis Jasaitis ir

♦ š. m. vasario mėn. 5 dieną 
7 vai. vak. įvyksta Brighton Par- 
ko Lietuvių Namų Savininkų 

i Draugijos 10 metų Jubiliejinė 
vakarienė Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Įėjimas 5 dol. 
Bilietai gaunami Rumšos krau
tuvėje, 4359 S. Maplewood Ave.

(Pr.)

♦ Lietuvių Tautinių Namų 
(6422 So. Kedzie Avė., Chicago- 
je, telef. 778-9878) pastogės 
patalpos atdaros vakarais: dar
bo dienomis nuo 5:30 vai. p. p., 
šeštadieniais nuo 2 vai. p. p. ir 
sekmadieniais nuo 12 vai. die
nos. Organizacijos ir pavieniai 
asmenys gali patalpas apžiūrėti |
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ĄPVNAU.TTS 2-iu butu gražus mūr.. 
no 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. .Gražioje vietoje nrie parko. — 
$40.500.

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

APYNAUJTS 1% aukšto mūr.. alum, 
langai, šiluma gazu. įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke.”$36.500.   -

GRAŽŪS 4 BŪTU mūr.. alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu. .mo
dernios .sonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50’ PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas 2-iu 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 
Namu Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET’ METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320871 W. 95th St.

GA 4-3654 tVMMIA

r»re and Casualtv Conoany

K. ERI N GIS
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUIIDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai

ir susitarti dėl jų naudojimo. No- k geraL p n^nebrangioT11^’ 
rintieji tartis kitu laiku prašomi 3518-24 W. 63rd Street, Chicago, HL 
kreiptis į Bronių Kasakaitį, teL 
778-7707. (Pr).

TEt___  776-5888
Aniceta* Garbačiauskai,




