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PEKINO VALDŽIOS PRIPAŽINIMAS 
NEPAKENKĖ TAIVANO PREKYBAI
TAI PEJUS. — Komunistinės Kinijos pripažinimas Jungtinė

se Tautose nepalaužė Tautinės Kinijos vyriausybės Taivane, bet, 
priešingai, sustiprino jos pastangas plėsti pasaulyje diplomatinius 
ir prekybos kontaktus. Nors vis daugiau valstybių pripažįsta Pe
kino vyriausybę, prekybos santykiams tas nekenkia. Taivanas 
šiandien parduoda užsienio valstybėms daugiau prekių, negu par
duodavo užpernai. Jei 1970 m. užsienio prekyba siekė 3.1 bil. dol., 
tai pernai ji jau pasiekė 4.2 bil. dol., kas yra daugiau, negu ko
munistinės Kinijos užsienio prekyba.

IŠ ViSO PASAULIO 
šiuo metu jau 67 pasaulio vals

tybės pripažįsta Pekiną ir 54 
valstybės pripažįsta Taivaną. Be 
to, politiniai klausimai dažnai ne
liečia prekybos santykių. Ka
nada pripažino Pekino vyriausy
bę 1970 metais, tačiau padvigu
bino nuo to laiko savo prekybą 
su Tautine Kinija. Padidėjo ir 
Taivano prekyba su Europos 
šalimis, nors jos pripažįsta ko-

DARBIEČIŲ PARTIJA PAREIKALAVO 
PERIMTI Š. AIRIJOS VALDYMĄ 

C

BELFASTAS.,— Vakar Londonderry miesto kapinėse buvo 
laidotuvės U airių,, žuvusių sekmadienį nuo britų parašiutininkų 
kulkų. Vienas žuvęs laidojamas šiandien, o tryliktas buvo išvež
tas palaidoti į laisvąją Airiją. Katalikų civilinių teisių vadai pa
skelbė, kad šį savaitgalį vėl bus protesto žygis Newry mieste, 
netoli Airijos sienos. Parlamento narė Bernadette Devlin paskelbė, 
kad ir ji šiame žygyje dalyvaus. Bijoma, kad tas žygis vėl gali su
kelti kariuomenės susikirtimą su airiais.

munistinę Kiniją. Daugiausia į 
Taivano biznio įmones yra in
vestavusi Olandija, kuri viena 
iš pirmųjų pripažino komunisti
ni režimą Pekine, v

Poezijos vakaras 
plauna smegenis

NEW YORKAS. — .Madison 
Square Gardens “Felt Forum” 
patalpose, kur telpa 5,000 žmo
gių, įvyko poetų -vakaras, 'ku
riame svarbią rolę turėjo rusų 
poetas Jevtušenko^ žmonių-susi
rinko 4,500. Jevtušenko' skaitė 
savo kūrinius rusų kalba, o Įvai- 
rūs aktoriai juos perdavė verti
mo formoje. Kritikai sako, kad 
Jevtušenko pats esąs neblogas 
aktorius.

Tie patys kritikai jo eilėraš
čiuose rado dirbtinumo, ypač kur 
jis pasisako prieš antisemitizmą.

■ Čia jaučiamas pataikavimas pu
blikai. Poemas palydėjo chorai. 
Šalia Jevtušenkos savo poemą 
apie Vietnamo karo žiarumus 
skaitė buvęs sen. Eugene Mc
Carthy, poetai Kunitz/Wilbur 
ir Dickey. Po programos visi 
dalyviai scenoje gaudė vienas ki
tą ir bučiavosi. Tas “brolišku
mo” demonstravimas irgi pali
ko. neutraliems žiūrovams dirb
tinumo įspūdį.

Komunistų šalyse 
mažiau gimimų

BRIUSELIS. — Nato organi
zacijos raportas skelbia, kad 
abortai ir kitos gimimų kontro
lės priemonės labai sumažino gi
mimų skaičių komunistinėse Ry
tų Europos valstybėse. Sakoma, 
kad Vengrijoje abortais užbai
giama apie 60% nėštumų, Bul
garijoje — 44%, Čekoslovakijo
je 36% ir Lenkijoje — 23%. 
Katalikų bažnyčia Lenkijoje 
smarkiai kovoja prieš abortus 
ir dėl to čia nuošimtis mažesnis.

Sovietų Sąjungoje gimimų 
skaičius 1933 m. iš 1,000 gyven
tojų buvo 36, o 1970 metais iš 
1,000 gyventojų jau tik 17.

.— Lietuvoje išleistas naujas 
Ievos Simonaitytės romanas 
“Paskutinė Kūnelio kelionė” 
(273 psl., 25,000 egz.), be to, 
išleistas Romualdo Lankausko 
prozos rinkinys “Džiazo veži
mas” (150 psl., 15,’00 egz.), dar 
išleista Juozo Pažėros apysakų 
knyga “Auksas” (252 psl., 25,- 
000 egz.). Dviejose apysakose- 
vaizduojamas tolimosios šiau
rės čiabuvių gyvenimas. (E)

PEKINAS. — Kinijoje antra
dienį nusileido pirmas komerci
nis Amerikos lėktuvas su 61 ra
dijo ir televizijos techniku, ku
rie įrengs ryšių sistemą Pekine. 
Kartu atskrido du JAV karo 
aviacijos transporto lėktuvai su 
įrengimų dėžėmis. Visi ameri
kiečiai,. įskaitant lėktuvų Įgu
lų narius, kurie" visi buvo civi
liai apsirengę, apgyvendinti 
“Tautinių mažumų” viešbutyje. 
Kinų’ žmonės labai domėjosi lėk
tuvo palydovių — Transworld 
Airlines merginų uniformomis 
ir trumpais sijonėliais.

NEW YORKAS. — Policija 
paleido jauną žydą, kuris buvo 
kaltinamas sovietų diplomatų 
pastato apšaudymu. Policija iš
aiškino, kad šaudė kitas jaunas 
žydas, o pirmasis tik slėpė jo 
kaltę, pats nesigindamas tardy
muose. Policija darbą apsunki
no faktas, kad abu žydai labai 
panašūs.

WASHINGTONAS. — Nato 
organizacijos sekretorius Joseph 
Luns, kalbėdamas spaudos klu
be, Washingtone, pareiškė, kad 
sovietai pradėjo labai didelę gin
klavimosi programą. Jis ragino 
neužmigti ir nepasitikėti gra
žiais sovietų vadų žodžiais apie 
taiką.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas, paskyręs naują 
“Vėžio nugalėjimo” komitetą, 
pavedė ieškoti kovos prieš vėžį 
metodų visame pasaulyje, net 
Sovietų Sąjungoje ir Kinijoje. 
Pasaulio pastangos vėžį nugalės, 
pareiškė viltį prezidentas.

PHILADELPHIA. — Varto
tojų draugijos leidžiamas “Con
sumer Reports” skelbia, kad 
Amerikoje plačiai vartojamos 
dešrelės (hot dogs) šiandien tu
ri 7% mažiau proteinų ir 9% 
daugiau riebalų, negu turėjo 
sunkiomis depresijos dienomis. 
Žinoma, jos yra ir daug kartų 
brangesnės.

Prancūzų vyno 
boikotas

WOODBURY. — Long Island 
restoranų savininkų sąjunga 
nutarė boikotuoti Prancūzijos 
vynus ir konjakus. Sąjungos pa
reiškime nurodoma, kad pagrin
dinis heroino šaltinis yra Turki
ja, iš kurios narkotikai eina į 

. Marselį, Pranczijoje, o iš ten jau 
ateina į Amerikos miestus. Res
toranu savininkai tikisi, kad jų 
boikotas paskatins prancūzų vy
riausybę daugiau kovoti prieš 
heroino perdirbinėto jus ir pirk
lius.

Long Island restoranai tikisi, 
kad kiekvienas jų parduos kas
dien nors vienu buteliu vyno ma
žiau. Visoje Amerikoje tas su
darytų milijonus prancūziško 
vyno butelių.

Jauna Danijos karalienė Margrethe II-ji, po tėvo mirties užėmusi sostą, važiuoja atviroje karie
toje su savo vyru princu Henriku.

Padės sovietams 
vesti propagandą 
WASHINGTONAS. — Sovie

tų propagandos aparatas yra la
bai išvystytas, tačiau kartais 
Maskvai-tenka ieškoti užsienio 
pagalbos, ypač techniškuose 
klausimuose. Viena Amerikos 
biznio konsultacijos įmonė pa
skelbė, kad ji sudarė sutartį su 
sovietų žinių agentūra “Tass”, 
kuri pateiks visą- “Sovietų biz
nio ir ekonominių klausimų ra
portą’*/ tačiau amerikiečių’ Por
ter-International bendrovė tu
rės sovietų- medžiagą pateikti 
Amerikos vartotojų skoniui.

Naujas sovietų biuletenis bus 
platinamas biznio sferose ne tik 
Amerikoj, bet ir kituose anglų 
kalbą varto j ančiose. šalyse: Ka
nadoje, Australijoje ir Naujoje 
Zelandijoje. Europoje sovietai 
jau leidžia italų ir anglų kal
bomis biuletenius, o taip pat ir 
Japonijoje.

Vėl baigta Salt 
derybų sesija

WASHINGTONAS. — Vieno
je vykusios sovietų-amerikiečių 
Salt derybos dėl strateginių gin
klų apribojimo vėl buvo nu
trauktos be jokių rezultatų. Bu
simoji, jau septintoji, šių dery
bų sesija bus tęsiama kovo mėn. 
Helsinkyje. Bus dedamos pa
stangos pasiekti vienokį ar kito
kį susitarimą prieš prezidento 
Nixono kelionę į Maskvą gegu
žės mėn.

Stebėtojai aiškina, kad Ame
rika delsė šios paskutinės sesi
jos darbus, kadangi ji nenorėju
si paskelbti susitarimo prieš Ni
xono kelionę į Pekiną, kurio va
dai nepalankiai žiūri į šias de
rybas tarp Washingtono ir Mas
kvos.

Nevyksta sudaryti 
vyriausybės

ROMA. — Paskirtas sudaryti 
naują vyriausybę buvęs Italijos 
premjeras Emilio Colombo jau 
pranešė prezidentui, kad jam ne
pavyko susitarti su partijomis. 
Jis bandė ir derėjosi su partijų 
vadais 17 dienų, tačiau nebeturi 
vilčių susitarti. ,

šis nepasisekimas padidino 
spėliojimus, kad parlamentas 
gali būti paleistas ir preziden
tas gali paskelbti naujus rin
kimus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
-e>

šiaurinėj Airijoj laidojant 
nuo britu kareiviu žuvusius ai* 
rius, Dubline apie 40,000 žmo
nių demonstravo prie Britanijos 
ambasados, kuri buvo padegta, 
policijai nebegalint suvaldyti di
džiulės minios.

Izraelis oficialiai paskelbė, 
kad jis pasirengęs pradėti ne
tiesiogines derybas su Egiptu 
dėl Suezo kjmąįo atidarymo.

Naujosios Zelandijos prem
jeras Holyoake, 67 m., pasitrau
kė iš pareigų. Lapkričio mėnesį 
skelbiami nauji parlamento rin
kimai. Valdančiai tautinei par
tijai vadovaus jaunesnis žmogus 
— John Marshal, dabartinis 
vicepremjeras, 59 m.

Vietname’ įvyko daugiau 
mūšių su komunistais. Apie 3,- 
000 Pietų Vietnamo kareivių 
puolė komunistų dalinį Kambo* 
dijoje.

Detroite du banditai nušo
vė banko vedėją ir pabėgo su 
nemaža suma, pinigų.

šiaurinėj Airijoj įvyko keli 
sprogimai. Sudeginti keli au
tobusai, bet žmonių aukų ne
buvo.

LUSAKA. — Zambija paskel
bė, kad ji peržiūrės kai kuriuos 
suvaržymus prekybai su Pietų 
Afrika. Bus importuojama dau
giau prekių.

Prancūzai turės 
skelbti kainas

PARYŽIUS. -i- Nuo vasario 1 
d. Prancūzijoje visos prekybos 
įmonės turi ant visų prekių už
dėti kainą. Tas jau seniai įpras
ta Amerikoje, tačiau Prancūzi
joje šis įstatymas sukėlė tikrą 
revoliuciją.

Kainų lapelio uždėjimui ant 
visų prekių ypač priešinasi įvai
rūs madų salionai, kurie už sa
vo naujas madas plėšia, kiek no
ri. Salionų savininkai aiškina, 
kad kainų uždėjimas ant labai 
brangių prekių gali sukelti dar
bininkų pasipiktinimą ir revo
liuciją, jei darbo žmonės matys 
krautuvių languose, kad sukne
lės kaina, ar rankinuko kaina 
yra — jo viso mėnesio uždar
bis.

Vyriausybė dar davė vieną mė
nesį prisiderinti prie šio naujo 
įstatymo, o vėliau neklaužados 
bus baudžiami.

Pakistanas prašo
> Kinijos ginklu

PEKINAS. — Pakistano pre
zidentas Bhutto, pasikalbėjęs su 
Kinijos vadais, papasakojo spau
dai, kad tie pasikalbėjimai bu
vę labai vaisingi ir naudingi. Jis 
pridėjo, kad partijos pirminin
kas Mao Tse Tungas yra puikios 
sveikatos. /

Korespondentai patyrė Peki
ne, kad Kinija atsisakė parduo
ti Pakistanųi ginklų. Premje
ras Chou En Lajus/pareiškęs, 
kad Kinija nesanti ginklų pirk
lys, ji duosianti Pakistanųi gy- 

Į nybos priemonių, jei reikės, be 
atlyginimo.

Juodųjų vadai 
kritikuoja JAV

ADDIS ABABA. — JT Saugu
mo Tarybos posėdis išklausė 
prašymų iš visos eilės afrikiečių 
partizanų vadų, kurie kovoja dėl 
savo šalių nepriklausomybės 
prieš baltųjų kolonialinius reži
mus. 'Svarbiausias juodųjų par
tizanų vadas Cabral atvyko iš 
portugalų Ginėjos, kur partiza
nai valdo nemažus žemės plo
tus.

Negrų išsilaisvinimo organi
zacijų nariai kaltino didžiąsias 
valstybes, kurios remia Portu
galiją. Daug priekaištų teko ir 
Amerikai, kad ji neparemia juo
dųjų laisvės kovos. . •

Protestas prieš 
kampanijos metodus

WASHINGTONAS. — Sena
toriaus Muskie kampanijos vado
vybė protestuoja prieš kito de
mokrato — sen. McGovern nau
dojamą kampanijos taktiką. Mc
Govern naudoja seną juostelę, 
kurią įkalbėjo nušautas sen. Ro
bert Kennedy. Jo balsas per 
įvairias radijo stotis sen. Mc- 
Governo nupirktuose skelbimuo
se, giria McGoverną už jo drą
są ir jo opoziciją prieš Vietna
mo karą.

ši juostelė buvo įkalbėta 1968 
metų rinkimų kampanijos pra
džioje Pietų Dakotoje, kur abu 
senatoriai: Robert Kennedy ir 
McGovern vienas kitą gyrė vie
name demokratų susirinkime. 
Dabar šios juostelės naudoji
mas klaidina žmones, nes jie gal
voja, kad juostelėje kalba sen. 
Edward Kennedy, girdamas sen. 
McGoverną.

Nukrito vokiečių
- olandų lėktuvas

i. BONA. — Naujai pastatytą 
Vokietijos - Olandijos lėktuvą 
VFW-614 ištiko nelaimė. Ban
domajame skridime lėktuvo pro
totipas nukrito netoli Bremeno. 
Jo pilotas, šveicaras lakūnas 
Hans Bardill, žuvo, nos neišsi- 
skleidė jo parašiutas. Piloto pa
vaduotojas ir skridimo naviga
torius laimingai nusileido para
šiutais, tik lengvai susižeisdami.

Šį bendra vokiečiu-olandu lėk
tuvą statė Vereiningte Flugtech- 
nische Werke. Keleivinis lėktu
vas turėjo vežioti 44 keleivius. 
Lėktuvą jau buvo užsisakiusios 
26 oro susisiekimo bendrovės vi
same pasaulyje. Gamyba turėjo 
prasidėti šiemet po bandymų. 
Dabar statyba gali užsitęsti, nes 
Vokietijos vyriausybė įsakė iš
aiškinti nelaimės priežastį m pa
taisyti visus trūkumus.

Bandys sustabdyti 
bėgimą iš kaimų

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas paprašė kongre
so lėšų — 1.3 bil. dol., iš kurių 
bus garantuojamos paskolos 
Amerikos žemės ūkio rajonams, 
parūpinant naujų darboviečių, 
vandens, kanalizacijų sistemų. 
Prezidentas nurodė, kad vis ma
žiau amerikiečių pasilieka kai
muose, vis daugiau jų bėga į 
miestus.

žemės ūkio sekretorius Earl 
Butz pareiškė, kad Amerikos 
žemės plotas nedidėja, tačiau 
ūkiai vis didėja, nes maži ūki
ninkai priversti parduoti savo 
ūkius dideliu dvaru savinin
kams. Tuo būdu Amerikos žemė 
padalinama vis į mažiau ir ma
žiau dalių. Vyriaus'-’ ' ' iri bė
gimą iš kaimų suU.'.’.dyt; ir duo
ti daugiau progų žmonėms pa
silikti ir patogiai gyventi ūkiuo- 
se-  t

Solženicinas gali 
atsiimti premiją

MASKVA. — Užsienio kores
pondentas paklausė sovietų kul
tūros ministerės Furcevos spau
dos konferencijoje, ar bus leis
ta rašytojui Solžženicinui at
siimti Nobeįio literatūros pre
miją Maskvoje, nevažiuojant į 
Švediją. Rašytojas tą premiją 
laimėjo 1970 m.

— Niekas jam nėęa uždraudęs, 
todėl jokio leidimo nereikia, — 
atrėžė kultūros ministerė kores
pondentui.

Solženicinas nevažiavo į Šve
diją atsiimti premijos, nes bi
jojo, kad valdžia nebeleis jam 
sugrįžti atgal. Jau nuo 1963 
metų Sovietų Sąjungos cenzūra 
neleidžia spausdinti Solženicino 
knygų. Nuo 1969 m. jis išmes
tas iš rašytojų draugijos.

Čikagoje spauda kritikuoja 
merą Daley, kad jis užstojo ai
rius katalikus ir pasmerkė bri
tų vyriausybę. Televizijoje me
ras Daley pavadino britų karei 
vius “stormtruperiais”. Kriti
kai primena, kad tas pats me
ras Daley įsakė policijai šau
dyti į Čikagos riaušininkus 1968 
m.

Nuotaikos šiaurinėje Airijoje 
labai įtemptos. Airiai įrodinėja, 
kad kareiviai skerdė civilius ka
talikus be jokios provokacijos. 
Net ir tie, kūrie anksčiau smer
kė smurtą, dabar kalba apie 
kerštą britams. ’

Viena svarbiausių “kruvinojo 
sekmadienio” išdavų yra parla
mento politinis skilimas airių 
teisiu klausimu. Anksčiau abi 
didžiosios britų partijos buvo 
vienodos nuomonės šiaurinės Ai
rijos klausimu. Dabar darbo 
partija pareikalavo, kad vyriau
sybė perimtų atsakomybę už š. 

■Airijos tvarką jr saugumą. Tam 
atkakliai priešinasi š. Airijos 
protiestantai. Parlamente -dar- 
biečių pasiūlymas buvo atmes
tas 304 balsais prieš 266, tačiau 
skilimas parlamente pasiliko. 
Tas skilimas laikomas istoriniai 
svarbiu nauju įvykiu. Darbo par
tija išėjo už katalikų teises, o 
konservatoriai remia protestan
tus. Darbo partijos vadas Wil- 
sonas pareiškė parlamente, kad 
“sugrįžo 1911, 1912 ir 1913 me
tai”, kurie pasižymėjo ginčais 
parlamente dėl Airijos. Tuome
tinė liberalų vyriausybė pasiū
lė Airijai autonomiją, o protes
tantai Ulsteryje ėmė ginkluotis 
ir organizuoti savanorius, kad 
išlaikytų šiaurinę Airiją atskirą 
nuo katalikiškos Airijos.

Ir dabar protestantai grasina 
civiliniu karu, jei šiaurinė Airi
ja būtų atiduota Airijai.

Daug kandidatų 
Wisconsine

M ADISON AS. — Wisconsino 
valstijos pirminių rinkimų ko
misija jau užbaigė sąrašus ko
vo 4 d. rinkimams. Kandidatų 
yra trys respublikonai ir 13 de
mokratų.

Respublikonų tarpe preziden
to Nixono konkurentais bus Ka
lifornijos kongresmanas Paul- 
McCloskey ir Ohio atstovas 
John Ashbrook.

Demokratų kandidatai yra 
šie: sen. Muskie, sen. McGov
ern, sen. Humphrey, sen. Jack- 
son, meras Lindsay, gubernato
rius Wallace, buvęs sen. McCar
thy, atstovė Chisholm, atstovas 
Mills, sen. Hartke, meras Yorty 
ir atstovė iš Havajų Patsy Mink. 
Įrašytas ir sen. Kennedy, nors 
jis pasakė per teismą bandysiąs 
savo pavardę iš pirminių rin
kimų išimti.

SAIGONAS. — Oro puolimai 
šiaurės Vietname tęsiami to

liau. Amerikos lėktuvai puola 
komunistų priešlėktuvines bate
rijas.



šimtai Čikagos lietuvių praei
to šy.'hidienię vakarą įtįĮ^ipąn- 
čiai pajuto, kaip gera buvo jau- 
nąis būti ir ]>atys tukiąis pasiju
to, kai Tautinių šokių grupė 
G r a n d i s tą vakarą Jaunimo 
Centre surengė spalvingą, savo 
pavadinimui tinkant] vakarą su 
turtinga programa iš choro dai
nų, liaudies šokių ir vgįęlinimo 
su keliais fragmentais įš Lietu
viškų Vestuvių. (Kaip \iena 
Grandies patronų pprą ejaktaras 
ir Irena Kriaučetiūnai privačiai 
prasitarė, dedamos pastangos 
rude lį pastatyti pilnas Lietuviš
kas Vęstuyes).

Svącpįąųsiąs, lietuvišku džiau
gsmu nudiegiantis jausmas, vos 
atvykus į Jaunimo Centra, buvo • .. .... ... . .
gražaus, žvalaus, gerai nuaugu- - j „lądislei jie Į,iliau pfsnlen. 
šio lotu'o jaunimo gausu-j , įj€u įsivaiz(luokime senuosius

inopplogais, dialogais, muzika, 
šokiais ir dainomis.

Močiute, Širdele, tai tau, tai tau — 
auginai dukrelę ne sau, ne sau ... , 

žodžiai yrą neutralios plytos, 
iš kurių mes statome viską, ir 
fantastiškiausius svajonių rū
mus ir sieloms įkalinti narvus, 
godžiai ąrba sminga į širdies gel
mes kaip jieįys arba nuslystai 
kaip lietaus lasai nuo žąsies. Bet 
sudėk žudžius į dainą — liau
dies dainas, kurias per amžius; 
dainuoja mūsų tauta, kokią gy
vybę ir širdį plaišinančią jie turi 
galią. • '

Mūsų XX amžiaus civilizuo- 
jtani ir emancipuotam cinikui 
j arba moterų “Lib” (išsilaisvini-

mas. Kiek tik buvo koridorių i
— koridoriuose, ant laiptų, apa
čioje prie rūbinės, kambariuose 
ir salėje jie lyg žvirbliai pavasa
rį linksmai čežėjo, krykštavo, 
gyvybe ir džiaugsmu tryško. 
Visi gražiai aprengti, mergaitės 
didžiumoje su “mini”, berniu
kai ilgomis kudlomis, bet viskas 
“su saiku” ir skoniu. Tėvams 
jie, be abejo, kaštuoja. Jų kalba
— neklauskitę, bet jie šauniai 
lietuviškai šoka, vaidina ir dai
nuoja ir į senesnės kartos klau
simus mandagiai lietuviškai at
sako.

Pirmasis Liet. Vestuvių frag
mentas buvo Pintuvės arba 
išvakarės prieš sutuoktuves su

laikus vyrų dominacijos epocho
je, kur bernelis vedė, o mer- 
gęlė tekėjo, ką tokia “syod- 
bos daina” motinėlės ir dukre
lės širdžiai reiškė. Gal ne be pa
grindo daugumas liaudies vestu
vių dainų ir raudų melodijomis 
tiek artimos, tik turiniu skirtin
gos. Sekant Grandies lietuviš- Į 
ką vestuvių vaidinimą, buvo ga
lima aiškiai išvesti, kad į tą pa
čią švelniai nostalgišką nuotai
ką harmoningai įsiderina ir lie
tuviškieji tautiniai liaudies šo
kiai, kuriais gausiai ir grakš
čiai buvo išmargintas visas vai
dinimas, kurį labai vykusiai pra
vedė Grandies mokytoja ir siela 
Irena Narbutaitė - Smieliauskie-

Šokėjų ansamblis Grandis, vadovaujamas Irenos Smieliauskienės išpildęs- šio vakaro programą.

. ... ........... .. ............. .......... ...  - . ------- - . . . -

Dr. KAZYS GRINIUS

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

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

r (neįrištą)' už $2.00. *
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago b, UI.
■ - --------- —*

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės Įspūdžiai ckū 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl L Kaina $1.00.
J. Jasminas, Ą KISS iri THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

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

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

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

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

vių
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gėrbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiaūtojų ir tūtų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

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

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl., $1.00. zYra taip pat 
išversta į anglų kalbą:

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą įspūdžiai. Hiustrupta foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

y. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 tn. 4d 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6OČO8 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą

nė, nematoma ranka lyg kokį di7 
džiulį orkestrą diriguodama ma
žiausiai šimtą berniukų ir mer
gaičių — Grandies šokėjų, prie
dais dainorių ir aktorių.

Tautiniai liaudies šokiai yra, 
turbūt, pati pirmykštė forma — 
kol nei kalbos taigi ir dainos ne
buvo — išreikšti savo nuotai
kas, padėką ir maldą Kūrėjų Kū- 
rėjui pagal savo geriausią išma
nymą. ’’šoka” ne vien žmones, 
bet šoka ir ėriukai, ožiukai ir te
lyčaitės, šoka net žvirbliai, 
uodai ir mašalai. Užnuodytame 
Amerikos ore nebeteko matyti, 
bet nepamirštini tebėra Lietuvos 
vasaros vakarai, kai saulei lei
džiantis didžiausios sparnuotų 
vabzdžių grandys ore įvairiau
sias “choreografines figūras” iš
darinėdavo, tiesiog savo šokiu 
apsvaigę, kad net žmonėms kąs
ti pamiršdavo.

Kad ir pačiam Dievui — intu
ityvus, iš širdies ir pagal savo 
geriausią išmanymą atliekamas 
šokis, kaip maldą, gėriau patin
kančia bus vieta papasakoti vie
ną seną žemaičių tikėjimo su
pratimą:

Kadaise vyskupas, važiuoda
mas karietoj purvinu Žemaiti
jos keliu, pamatė bandą ganantį 
piemenėlį, kurs visą laiką šoki
nėjo per griovį — į vieną pusę, 
į kitą pusę. Susidomėjęs eksce
lenciją paklausė piemenėlio, 
“Vaikeli, ką čia darai?”;

“Pondievą garbinu”, teisybę 
pasakė piemenėlis.

“Vargšeli tu mano, tu visiškai 
nemoki Dievą garbinti. Eikš čia, 
ar tave pamokysiu”. Piemenė
lis apsidžiaugė, prisiartino ir 
vyskupas jį išmokęs kalbėti kaž
kokią maldelę, nuvažiavo. Vai
kas iš didelio susijaudinimo 
maldelę beregint pamiršo ir su
sirūpinęs ėmė vyskupo karietą 
vytis, kad jam maldą pakartotų.

Kadangi vyskupo karieta jau 
buvo nuvažiavusi geroką galą 
aplink ežerą, vaikas, norėdamas 
sutrumpinti distanciją, leidosi 
bėgti skersai- ežerą per vandenį, 
visiškai negrimzdamas. Vysku
po anttukart pamokytas ir mal
dą kalbėdamas piemenėlis lei- 
dosi bėgti prie savo bandos tuo 
pačiu keliu, bet nespėjo koją į 
ežerą įkelti, kaip ėmė skęsti__

Tikrai mūsų liaudies šokiuo
se slypi ir išsireiškia ne tiek 
žmogiška erotika, kiek sakrališ
ka emocija. Jei būčiau šventasis, 
tikrai paprašyčiau Pondievą pa
kviesti mūsų Grandį išpildyti 
lietuviškų Vestuvių programą 
danguje, žinoma, iš anksto ga
vęs garantiją, kad Grandis po 
dangiško banketo vėl bus mums 
grąžinta! Kad mūsų tautiniai 
šokiai savo sakrališkumu gali 
konkuruoti su Bali šokiais, rei
kia tik įsigilinti į graciją, švcl- 
nybę. ir mistišką elementą Sa
dutėje ...

Vaidinimas buvo didžiulis pa
sisekimas. už kurį apsčiai gėlių 
ir aplodismentų labai pelnytai 
gavo Grandies motina ir siela 
Irena Smieliauskienė. čia vieta 
su dideliu pasitenkinimu atiduo
ti pagarbą chorvedei solistei

JURGIS JANUSAI!!.-

Dailininko Antano Petrikonio 
SUSIPAŽINIMO POBŪVIS

šaltokas sausio mėn. 29 d. 
vakaras. Paliekame Chicagą ir 
skubame į ramų Grayslake, III. 
kampeli, kuriame prie gražaus 
ežero yra įsikūrusi dr. Jono ir 
Janinos šalnų šeima.

Ši ramų kampeli pažįstame 
iš svetingų ir vaišingų jo šei
mininku. čia vasaromis suva
žiuodavo Vilniaus krašto lietu
viai maloniai atvangai. Mat, 
dr. Jonas Šalna yra pats kilęs iš 
Vilniaus krašto lygumų, nuo 
Dysnos ežero kranto. Mielas ir 
nuoširdus, paslaugus ir geros 
širdies vyras. Jo gyvenimo pa
lydovė, solistė5 Janina šalnie- 
nė, gražiosios Suvalkijos duk
ra, daug širdies ir darbo atve
jų atvejais atidavusi lietuviš
kajam gyvenimui, jį skaidrin
dama savo daina.

■ Ir ši kartą čia suvažiavo gra
žus būrys svečiui daugumoje 
chicagiečių. Valandėlę svečiai 
“apšyla” vaišingų šeimininkų 
globoje. Apžvelgiame ir šį-mie
lą, ramų kampeli žiemos nak
tį. Gražu. Anoje pusėje ežero 
šviesiai spingsi vilų žiburiai, 
giedrios nakties dangų nusėju
sios žvaigždės, šalnų sodyboje 
gilios žiemos pėdsakai — daug 
sniego, ramiai, sniegu apklo
tos tūno eglės ir Į vakaro tamsą 
šakas iškėlę medžiai. O spor
to mėgėjas ponų šalnų sūnus 
Jonukas vieną kitą svečią pa
skraidina su motorinėmis ro
gėmis po ežero plotus.

Pagaliau kukliai prabyla ir 
pats šeimininkas, dr. Jonas 
Šalna. Sveikiną svečius, nepa 
būgusius šalčio ir tolio ir atvy
kusius į jo namus susipažinti 
su mūsų vienu produktingiau- 
siu ir kūrybingiausiu dailinin
ku Antanu Petrikoniu, kuris 
kovo mėn. 18 d. švęs savo kū
rybinio darbo 25 metų sukakti. 
Tą proga bus suruošta jo meno 
galerijoje sukaktuvinė meno 
pąroda, o vakare Tautiniuose 
namuose įvyks dailininko pa
gerbimas — banketas.

Dr. Jonas ir Janina šalnai 
yra vieni iš tų, kurie rūpinasi 
dail. Antano Petrikonio sukak
tuvine meno paroda. Tam tiks
lui yra sudarytas platesnės ap-

inities komitetas, į kurį įeina 
spaudos, radijo, visuomenės 
atstovai.

Pažymėtina, kad jau visa ei
lė asmenų yra užsisakę ir sta
lus į sukaktuvininko pagerbi
mo banketą.

Susipažinimo su dail. Anta
nu Petrikoniu dr. Jono ir Jani
nos Šalnų suruoštame pobūvy
je dalyvavo, inž. A ir M. Ru
džiai, “Draugo” redak. K. ir K. 
Bradūnai, Dr. Meškauskas, Ni
jolė ir Albertas Vengriai, Ber- 
natavičdai, Masčiai, Skališiai, 
Stankūnai, Pakalkos, M. Re
inienė, Geniočiai, kun. J. Bore- 
vičius S. J., dail. J. Daugvila, 
Kriauchūnai, Kereliai, pats 
kaltininkas dail. Antanas Pęt- 
rikonis su žmona ir kit. Ta pro
ga dail. Antanas Petrikonis pa'>- 
dėkojo maloniems šeiminin
kams, dr. J. ir J. šalnams, už 
šio gražaus pobūvio sųruoši-

imą, už rūpestį ir dėmeM §ukak 
' tuvinei parodai, už vį$Q^erio- 
'pą talką ir svečiams,
taip šiltai sutinkąątieflĮS besi
artinančią meno pafpdg. .

Visi svečiai, šęĮmipįpkų glo
boje, vaišinosi skaniais val
giais ir gėrimais, šuekučjąvųsi 
iki vėlumos liesdami dail. Ąn- 

I tano Petrikonio kūrybinio gy
venimo kelią, dąlindąplįpsi 
mintimis lietuviškąją gyve»i- 

Į mo apraiškomis, bei fyęsigėrė- 
Į darni dr. J. ir J. Šąlnų gražiu 
j gyvenimu, kurių namuose jau 
j tiesi tarytum kokioje gražioje 
meno galerijoje. Čia daug ir 
dail. A. Petrikonio kūrybos 
darbų puošia kambarius, taip 
pat atstovaujami ir kiti lietu

siai dailininkai. Čia randame 
■ ir mielosios tėviškės kampelį, 
kuriame gausu gintaro išdirbi- 

’nių, kurie primeną ir toli pasi
likusią Tėvynę Lietuvą.

Gi dr. Jono šalnos kūrybin
gumu visi stebėjosi, nes jis sa
vo liuoslaikius skiria ne tik me
džiojimui, bet ir namų aplin
kos puošmenoms. O ypatingas 
iš kelmų jo paties pagamintas 

į stalas liudijo jo -tikrus meni
nius sugebėjimus.

Po jaukaus susipažinimo su* 
dail. Antanu Petrikoniu vaka
ro svečiai skirstėsi vėlyvą nak
tį Į namus, išsiveždami ir iš 
šių namų malonius prisimini-

• mus.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTĮ DEMOKRATINĮ 

.DIENRĄŠTĮ “NAUJIENAS!

Dreams 
for sale.

Audronei Simonaitytei, režisie
riui akt. Balučiui, lietuviškos 
kultūrinės veiklos žvaigždelei 
Jūratei Jasaitytei, Ąžuolui Stel
mokui, smuikininkiii dr. L. Ra
gui, kaimo kapelos muzikan
tams Dainei Natutytei ir Vincui 
Vaitkevičiui, Emilijai Pakštaitei 
ir jos kanklininkių būreliui. Už 
ką — visi žino, kas parengime 
buvo. Kas nebuvo — tenežino.

Viena galima iš anksto anon
suoti, tai kad daktaras Z. V. Re
kašius dabar galės Akiračiuose 
rašyti antrąją dąlį “apie puslau
kinę tautelę svieto pakraštyje”. 
Tik pamanykite, jaunimas jau
navedžiams dovanų į vestuvių 
sceną atgabeno ne traktorių su 
kombainu, o dalgi ir grėblį! Ir 
bendrai, Lietuvisko.se Vestuvėse 
žmonės tebegyvena, tcbesilinks- 
mina ir tuokiasi taip, kaip darė 
senojoje, kad ir sunkiai dirban
čioje, bet laimingoje, nes laisvo
je Lietuvoje.

Po programos -buvo antroji — 
linksmoji dalis, pasiniai šokiai, 
kuriuose veikliai su jaunąja kar
ta dalyvavo ir tą vakarą nepa
prastai pajaunėjusi’ senoji kar
ta. ~

Ąžuolo Stelmoko orkestras, 
kurio garso decibelų be specialių 
mokslinių prietaisų išmatuoti 
neįmanoma, dalyvavo progra
moje ir griežė šokiams su tikru 
pasišventimu. J. Pr.

in the back of his mind. A draarn vaca
tion. A dream cottage. A dram 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 
Plan is all about. When you sign up an 
amount you, specify is set aside from

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

tnMurity 5 ywmL X> month* tnt 
ymr). Bonds are repboM if <nw-n, ar 
destroyed. When nwW they otu be 
«t year bank. hrtere* b not rob*ct to afcrte 
ar fool inerxn* tnmu»nd frdaral toxjbmx 
be deferred until redemption.

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

1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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P. STRAVINSKAS

SĖJA GERA
Lietuvos valstiečiai liaudinin

kai turi net du savo spaudos or
ganus tremtyje: Varpą ir Sėją. 
Savo Varpu jie kudirkiškakžadi- 
na visus apsnūdusius lietuvius 
keltis, stoti į aktingą lietuviš- 
Icą r ją, o savo Sėja jie beria 
į lietuvišką dirvą savo politines 
idėjas, kaip žirnius, tikėdamie
si gero dęrliaus.

Mano Krikščionys Demokra
tai teturi tik vieną Tėvynės Sar
gą. Turėjome dar ir Jaunimo 
Žygius jauniesiems krikščioninjs 
demokratams, bet frontininkai 
(Dr. J. Grinius ir kiti) pakėlė 
balsą prieš mūsų prieauglį atei
tininkuose, išblaškė mūsų krikš
čioniškąjį jaunimą, kad jis lik
vidavo savo būrelius, o kartu su 
juo baigėsi ir Jaunimo žygių 
dienos... Taip ir likome tik su 
vienu “kalendoriniu” Tėvynės 
Sargu, .mūsų “geriems katali
kams” su jų kunigais sukilus 
prieš Leono XIII idėjas, jų nuo
mone, “pavojingas” ateitinin
kams, įsirašiusiems į savo obal- 
sį Leono X šūkį “Visa Atnau
jinti Kristuje!“...

Bet man nepavydu;' stebint 
gražiai išsiskleidusią liaudinin
kų veiklą ir jų plačiau siekian
čią politinės idėjos spaudą, ypač 
kad gi ir jų idėjos — lietuvybė,

g CHICAGOS LIETUVIU CHORAS.

■piRm
STATO

Illi-

OPERETĘ

%?

(THE MERRY WIDOW)
KURIIVYKS

ŠEŠTADIENI KOVO MEN. 4Č. 8 VAL. VAK.
ŠtKMADIEM MEN. 5 d. 3 VAL. P. P.

b a lyvaUjJA
;>i psl. matau iš profilio a. a. Al- 

! girdą Vasonį, aktyvų liaudiniu- 
i ką, spaudos bendradarbį, dar 

g Sėjos 1971 m. 3-čiamevnr. pa- 
y skelbusį savo straipsnį. Jb trum- 
t;: pą nekrologą po jo atvaizdu Sė- 
sg joje paskelbė A. Gintneris, ku- 
lljris paskui jo paminėtą a. a. Al- 
H! girdą Vasoni irgi jau iškeliavo 
® i Anapus... Kai šis Sėjos nr. b.u- 
g vo jau atiduotas spaustuvei, jis 

' | dar buvo gyvas, bet nespėjo sa- ik z

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽ/U 
j . YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šyta Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psŲ 
kaina 2 dol. ’
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OPfiReTES PASTATOMAS ĮVYKS 

MARIA HIGHSCHOOL AUDITORIJOJ 
■i . 670OSO.CALIF0RNIA AVE. ■

BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE . vo parašyto a. a. Vasoniui ne
krologo paskaityt... Liūdna, šiur
pu, bet natūralu. To reikalauja 
geležinis, nekintantis Dievo ir 
gamtos įstatymas, kuriam visi 
turime pasiduot.

Gražu tai, kad Sėja visą lai
ką praktikuoja lietuviškas ir 
krikščioniškas tradicijas pagar
biai atsisveikinti mirusiuosius.

Nusilenkęs savo mintyse ir 
aš visiems mus apleidusiems, 
vėl iš pradžios verčiau tos pa
čios Sėjos lapus, domėdamasis, 
ką ji rašo dar apie gyvųjų gy
venimą, apie mūsų viešojo gy
venimo dinamiką ir idėjas.

Du pirmieji straipsniai — tai 
“Pro domo sua” ir “Knygnešių 
keliais” yra redakciniai.

Pirmajame jų duodama liau
dininkų spaudos istorijos apžval
gą, išvardinant ten visus ėju
sius ir suminint dabar einančius 
jų laikraščius, žurnalus. Jų yra

I
I iL 
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today's FUNNY

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čekj ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608
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demokratybė, tolerancija ir pa
našios yra gražios, kilnios, man, 
krikš čionį u i, dargi ir demokra
tui, sakysiu, ne tik priimtinos, 
bet net ir privalomos

Aš ypač seku ir domiuosi liau
dininkų Sėja, kelių gerų vyrų, 
liaudininkų iniciatyva 1053 me
tais įsteigta ir einančia iki šiol, 
niekam jos netrukdant. Aš ją 
prenumeruoju, o kartais net ir 
pats į ją parašau.

Dabar kaip tik išėjo iš spau
dos Sėjos 1971 m. 4 Nr„ kurį 
noriu čia kiek parecenzuoti. Gal 
pradėsiu nuo jos viršelio...

Paėmęs į rankas tą simpatiš
ką žurnalėlį, r susimąsčiau, pa
matęs jos viršelyje žvelgiantį 
į mane žymųjį mūsų valstybės 
vyrą ir kartu žymųjį liaudinin
ką, nesenai Lietuvoje mirusį a. 
a. Zigmą Toliušį. Ten atrodo jis 
tik gal kokių 30 metų. Jaunas, 
kupinas energijos ir labai sim
patiškas, lyg ir besišypsąs, koks 
jisai ir buvo gyvenime. Toliau,
skleisdamas žurųalėlio lapus, 8 mo audrų ir sunkių kelionių be- 
psl. radau to paties didžiojo vy
ro antrą nuotrauką, ištremto 
į Sibirą, prie Augaros upės, jau 
metų naštos slegiamo, bet dar 
tiesaus, pakeliančio tą naštą ir 
kitus likimo 'jam uždėtus sun
kumus. Dar toliau, 37 psl., ra-

Trys vyrai, susikaupę traukia pypkes Londone įvykusiose pypkininku varžybose. Čempionas, ku
rio nėra šioje nuotraukoje, vienu prikimšimu pypkę išrūkė 107 minutes ir laimėjo pirmą vietą.

dau jo jau paskutinę nuotrau- < daug. Kokio būta didelio ir sun-' 
ką... Karste, baigusio savo gy-' kaus darbo. Koks irgi neleng- 
venimo kelionę ir dienas nuo 
lopšio iki karsto. Jis ramus. At
rodo lyg ir miegąs, po gyveni-

silsįs. Atsisveikindamas drau
gų, giminių, visų artimųjų, pa
dedant ties juo gyvųjų baltų 
gėlių. Nušviestas žvakėmis. Ma
tyt, paruoštas laidoti pagal mū
sų lietuviškas ir krikščioniškas 
tradicijas.

'-Poeto Detlev von Lillienkron 
žodžiai, kiek jie yra išlikę mano 
atmintyje;

Motinos rankos, supančios lop
šyje kūdikėlį. Visos jaunystės 
dienų svajonės. Vyro kovos, čia 
laimėj imai, čia pralaimėj imai. 
Ir karstas su pūvančiu lavonu, 
kurį tuojau pridengs trys lope
tos žemės...

Tai kiekvieno mirusio biogra
fija, nusakyta keturiais poeto 
sakiniais.

Vėl verčiu Sėjos lapą po lapo, 
ieškodamas a. a. Zigmo Toliušio 
bendrakeleivių.

Tituliniame puslapyje žvelgia 
į mane-nesenai Chicagoje palai
dotas Dr. Petras Daužvardis, 
lyg susirūpinęs, lyg ką; 5 psl. to- 

.1 kiu pat,rimtu, žvilgsniu žiūri kur

vas darbas tų, kurie ir šiandien 
jo naštą neša, dažnai kitų ne
suprantami, neįvertinami. Rei
kėtų su to straipsnio turiniu su
sipažint ypač mūsų jaunimui.

Antrame redakciniame straip
sny — “Knygnešių keliais” ke
liama mintis senųjų mūsų knyg
nešių keliais ir metodais gabent 
į Lietuvą mūsų spaudą, leidžia
mą tremty. Dėmesio verta min
tis. Jei tik būtų įmanoma ją re
alizuoti, reikėtų tą ir daryt. Re
dakcija pasisako prieš kai ku
rių mūsų jaunų žmonių pradėtą 
oficialiais keliais siuntinėjimą 
mūsų spaudos Vilniaus universi
teto bibliotekai. Pasisako dėl to 
prieš, kad nedera mums užmez- 
ginėti ryšius su oficialiomis oku
panto Įstaigomis ir tuo lyg ir 
sueiti su jomis Į “bendradarbia
vimą”. Mintis teisinga. Dabar 
Sėjai niekas nepriekaištaus, kad 
ir ji palinkusi Į “bendradarbia
vimo” iliuziją, kuria gyvena kai- 
kurie mūsų lietuviai, daugiau
sia, gyvenimo - nepatyrę, bolše
vikinių despotų nepažįstą mū
sų jauni žmonės.

Toliau, su dėmesiu perskaičiau 
Kazio Karvelio labai įdomų, gra
žiai, stilingai parašytą straipsnį 
“Kolūkiai ir kaimų gyvenvietės 
dabarties Lietuvoj”, kur pateik
ta daug faktų ir dar statistinių 
duomenų, rodančių, kaip bolše
vikai prievartauja mūsų kaimo 
žmones, nesiskaito su jų nuosa
vybės teise; kaip jie terorizuo
ja mūsų žmones, bet tiktai dėl 
turto... Straipsnis geras, teisin
gas ir įdomus, tik gal dar kiek 
persiauras, nes jame nepaliesta 
dvasinio gyvenimo sritis, kurią 
mūsų kaimas ypač vertino, bran
gino. Autoriui mažytė, tiktai 
vieno sakinio pastaba: žmogus 
gyvas ne vien duona...

Po šio gero straipsnio seka 
kitas irgi puikus, teisingas Zig
mo Daillidkos straipsnis “Ben" 
druomenė ir Altą”, kur pasisa
koma prieš kaikurių mūsų bend- 
ruomenininkų pastangas neaiš
kiais motyvais sujungti mūsų 
Bendruomenę su Altą. Su auto
riaus tikslingumo motyvai prieš 
tą sujungimą pilnai sutinku ir 
autorių sveikinu. Noriu jį tik 
dar papildyti tuo teisiniu moty
vu, kad Bendruomenė ir Altą 
yra dvi visai skirtingų teisinių 
konstrukcijų organizacijos, dėl 
ko jųdviejų sujungimas ne tik 

netikslingas, nelogiškas, bet net
gi ir teisiškai negalimas.

Kolegos Liūdo Šmulkščio 
straipsnį “SLA milijonai” palie
ku neliestą. Alan, pašaliečiui, 
nedera kištis į “brolių ginčus” ir 
į jų pasidalinimą “milijonais”, 
netgi ir šimtais.' Linkiu jiems 
neaiškumus išsiaiškinti taikos 
dvasioje. Tą jie, tikriausiai, ir 
padarys.

Jurgio Kateivos informacinis 
straipsnis “Jaunimo kongresas”, 
kur pranešama, kad tas kongre
sas vyksiąs patriotinėje dvasio
je, buvo man skaityti labai ma
lonus. Mane tik neramina pra-- 
eities prisiminimai. Bijau, kad 
mūsų apie 70 metų “jaunuoliai”, 
kurie savo švariais tikslais ir 
labai- suktais metodais pakišo 
pirmajam Jaunimo kongresui 
savo “genialią” politinę rezoliu
ciją Vlikui likviduoti, nepadary
tų dabar vėl ką nors panašaus. 
Nenoriu, kad ir vėl tektų man 
išstoti Naujienose į tokią nema
lonią kovą su mūsų politiniais 
vadais, norinčiais pasigauti mū
sų jaunimą ir panaudoti jį sa
vo nešvariems tikslams. Dėl to 
pirmojo užstojimo prieš juos, se-

• rija straipsnių Naujienose te
ko man turėti labai daug nema
lonumų, didelių moralinių skriau
dų, net iš mano neva idėjos drau-. 
gų ir vadų, kaip Dr. J. Girniaus, 
St. Barzduko ir kitų.

Todėl kreipiu Jaunimo kon
greso rengėjų dėmesį Į tai, kad 
jie, prieš susirenkant kongre
sui, su žiburiu apvaikščiotų vi
sas įtartinas kongreso namų 

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Chicago, III. 60608

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

TKanx to 
Christine Okrtky 
Wiaftr Pork, Flo.

O 1971 NU, Ise.

1 —........ ........ ....... ■
FUNNY will pay $1.00 for 

•och on^mol "foony* uad. Seiki aoči < 
to: Tode/i FUNNY, 1200 Wert Tbird 
St* Oerekwi, OMe 441IX

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

1800 So. Halsted Si

3 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, FEBRUARY 3, 1971

tamsiai vietas, visas palėpes ir 
rūsius ir išvaikytų iš ten mūsų 
politinius vorus, jei jie ten bū
tų rasti besuką savo tinklus nai
viems mūsų jaunuoliams pasi
gauti ir panaudoti savo nešva
riems ir tautai pražūtingiems 
tikslams, kaip tatai buvo pirmo
jo Jaunimo kongreso metu.

Dar yra likusi Sėjos baro da
lis, čia neparecenzuota, bet ne-

esminė. Antra, ir $i recenzija 
būtų perilga. Todėl baigiu.

Mano nuoširdūs
Sėjai, jos leidėjams
riui su visu jo štabu sėkmės to
lesniame idėjos darbe! Sėja gera!

linkėjimai 
ir redakto-

NAUJI ■l.NCL’' f.IiKV 1ENO kDARBO ZMOGA’jS
DRAUGAS ifc BlCf.bJS

Kas tik turi gera skoni,
' *- Viską perka oas Lieponi!

• LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kilom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

Nuo

AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas. President

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Cz /o
2 Years Savings 

Certificate
(Minimum $5.000)

Ji.u atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 Sc. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 60603.

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.
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Profsąjungos darbininkams išnaudoti
Profesinės darbininkų sąjungos praeitame šimtme

tyje pradėtos organizuoti darbininkų gerbūviui pagerin
ti. Jos rūpinosi trumpesniu darbo valandų skaičiumi, ge
resniu atlyginimu ir sveikesnėmis darbo sąlygomis. Lais
vame pasaulyje profesinės darbininkų sąjungos dar ir 
šiandien rūpinasi tais pačiais reikalais. Tuo tarpu pla
čioje Sovietų Sąjungoje profesinės darbininkų sąjungos 
naudojamos darbininkams labiau išnaudoti. Jos stengiasi 
primesti ilgesnes darbo valandas, verčia dirbti už mažes
ni atlyginimą ir Įveda akordinĮ darbą.

Laisvame pasaulyje komunistai stengiasi pagrobti 
profesinių sąjungų vadovybę, kad galėtų Įtraukti plates
nius darbininkų sluoksnius demokratinei tvarkai griauti. 
Keli Lietuvoje buvę komunistai ir specialiai iš Maskvos 
atsiųsti agentai visą nepriklausomos Lietuvos gyvenimą 
stengėsi pagrobti Lietuvoje veikusių darbininkų profesi
nių sąjungų vadovybę. Lietuvoje komunistai vedė daug 
aršesnę kovą prieš demokratijos šalininkus pačiose pro
fesinėse sąjungose, negu prieš darbdavius. Bet kai so
vietų karo jėgos panaikino Lietuvos nepriklausomybę, o 
rusiškoji policija padėjo išnaikinti buvusius Lietuvos pro
fesinių sąjungų pareigūnus, tai komunistai pradėjo sau
valiauti profesinėse sąjungose. Profsąjungų Lietuvoje 
jie neuždarė, kaip tai padarė su kitomis lietuviškomis or
ganizacijomis, bet Į profsąjungų vadovybę sukišo iš Ru
sijos atvežtus ir Lietuvoje rastus rusiško išnaudojimo 
politikai ištikimus žmones.

Šių metų sausio 28 dieną Vilniuje.buvo sušauktas va: 
dinamų “tarybinės” Lietuvos darbininkų profesinių są
jungų atstovų suvažiavimas.- Svarbesnes kalbas suvež
tiems profsąjungų atstovams pasakė buvusi Lietuvos 
profsąjungų pirmininkė M. Minkevičienė, sovietų žvejy
bos laivyno kapitonas V. Ževnovat, Šapalų tarybinio ūkio 
melžėja D. Lenkauskienė, Vilniaus poliklinikos gydyto
jas V. Krasinskas, Kauno krautuvės pardavėjas J. Šu
linskas ir, žinoma, A. Sniečkus. Suvažiavimas išrinko nau
ją profesinių sąjungų pirmininką K. Mackevičių, jo sek
retoriais išrinkti A. Daukša, D. Lopata, O. Vainauskienė 
ir Č. Čebrukas.

Suvažiavusiems profsąjungų atstovams svarbiausias 
kalbas pasakė komunistų partijos pirmasis sekretorius 
Antanas Sniečkus. Jis kalbėjo bendrais bruožais.. Ant
rąją kalbą pasakė K. Mackevičius, komunistų kontro
liuojamų profesinių sąjungų pirmininkas. Pačioje savo

trims mėnesiams_________$6.00
vienam mėnesiui $2.00

Kanadoje:
metams ________________  $22.00
pusei metų $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams_______L_______ $23.000
pusei metų -----------------------$13.00
vienam mėnesiui ________  $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

“VIENYBĖ” IR VAIKŲ IŠVYKA Į LIETUVĄ
š. m. “Vienybės” 1 nr. prane

šama, kad, 3 dienas Chicagoje 
viešėjęs Lietuvos užsienių rei
kalų min. pavaduotojas Vytau
tas Zenkevičius, aplankęs savo 
pažįstamus bei draugus. Jis už
sukęs ir į spaudos platinimo 
bendrovę, kuriai vadovauja J.

kalbos pradžioje jis Įsakė kiekvienam profsąjungų atsto
vui kreipti ypatingą dėmesĮ Į vadinamą “socialistinį lenk
tyniavimą”. Ištisą šimtą metų profesinės sąjungos ko
vojo prieš bet kokį darbininkų lenktyniavimą, tuo tarpu 
rusų pavergtuose kraštuose komunistai ne tiktai ragina, 
bet ir verčia darbininkus lenktyniauti. Jis profsąjungų 
atstovams pasakė:

“Tarybų Lietuvos profsąjungos, visada nenu
krypstamai vykdžiusios partijos valią, šiandien yra 

. pajėgios "visapusiškai spręsti visuomeninės raidos 
problemas. Aštuntajame penkmetyje buvo Įgyvendi
nama nauja ekonominė reforma. Atsakomybė už sėk
mingą jos Įgyvendinimą teko ir profsąjunginėms or
ganizacijoms. Reikėjo kiekviename gamybiniame ko
lektyve numatyti moralinio ir materialinio skatini
mo sistemą, aktyviai dalyvauti kaupiant ir paskirs
tant materialinio skatinimo fondus. Profsąjungos, 
kaip viena svarbiausių jėgų, vairuojančių socialistinį 
lenktyniavimą, privalėjo geriau derinti jo lenininius 
principus, nuolat didinti jo vaidmenį”. (Tiesa, 1972 m. 
sausio 29 d., 2 psl.).
K. Mackevičius aiškiai pasakė, kad okupuotoje Lietu

voje profsąjungos ne tiktai vykdo komunistų partijos va
lią, bet kad ją vykdo nenukrypdamos nuo partinės linijos. 
Visi žinome, kad rusai Įsakė priversti Lietuvos darbinin
kus lenktyniauti tarp savęs. Kiekvienas darbininkas turi 
stengtis pagaminti daugiau, negu greta dirbantis jo darbo 
draugas. Kad šis lenktyniavimas būtų rusams naudinges
nis, profesinės sąjungos savo draugus pralenkusiems dar
bininkams teikdavo “moralinį ir materialinį skatinimą”; 
Koks tas “moralinis skatinimas” yra — sunku'pasakyti, 
bet kiekvienas žinome, koks darbininkui galėjo būti “ma
terialinis skatinimas”. Iš profsąjungų pirmininko kalbos 
matyti, kad pavergtoje Lietuvoje komunistai Įvedė akor
dinĮ darbą, prieš kurį kovojo ir kovoja profesinės sąjun
gos.

Tolimesnėje savo kalboje jis štai dar kokių dalykų 
atidengė:

“Mūsų respublikos socialistinis lenktyniavimas 
Įgavo kai kurias naujas formas, kurios vėliau paskli
do visoje šalyje. Prisiminkime pirmąsias respublikos 
mechanizatorių artojų varžybas, kurios po tb buvo 
pradėtos rengti Ukrainoje, o dar vėliau — visos są
jungos mastu. Mūsų mechanizatoriai Zofiją Macke
vičiūtė, Jonas Kazokevičius buvo visasąjunginių me
chanizuoto arimo konkursų nugalėtojai. Mechanizuo
to karvių melžimo čempionėmis šalyje tapo Stasė Or- 
žekauskienė ir Marija Šaulienė”. (Ten pat).
Rusai ne tiktai išnaudoja lietuvius darbininkus, bet 

jie naudoja lietuvius kitoms pavergtoms tautoms bota
guoti. Kada rusas, pavyzdžiu pastatęs lietuvį, vąrys kitų 
tautų vergus smarkiau ir sparčiau dirbti, negu jie dirbo 
iki to meto, tai neapykanta kils ne tiktai prieš rusus, bet 
ir prieš lietuvius, padedančius rusams lenktyniauti ir žiau
riau išnaudoti pavergtuosius.

Kreivėnas ir J. Dainauskas. Lan
kėsi Chicagoje ir Birutė Kaza
kevičienė, Eltos redaktorė. Sve
čiavosi E. SulaiČio namuose ir 
net nusifotografavo. Fotografi
joje matosi: A. Paliulis, B. Ka
zakevičienė, V. Sadžius, E. šu-

laitu, K Leseckienė, O. šulaitie- 
nė ir J. Kreivėnas.

Rašyti, kad Vytautas Zenke
vičius Lietuvos užsienių reikalų 
ministerio pavaduotojas, o Biru
tė Kazakevičienė Lietuvos El
tos redaktorė, gali tik Maskvos 
propagandistų ruporas. Nei Vy
tautas Zenkevičius, nei Birutė 
Kazakevičienė Lietuvai neatsto
vauja. Jie aklai vykdo Kremliaus 
įsakymus ir varo Maskvai nau
dingą propagandą. Būtų dar su
prantama, jei Lietuva turėtų 
nors tokį kaip Lenkija ir kitos 
Maskvos satelitinės valstybės 
statusą. O dabar ta vargšė mū
sų Lietuva ir lietuviai Kremliaus 
satrapų naguose neša sunkią 
okupacijos naštą.

Toje pat “Vienybėje” buvo 
rašyta, kad vargonininkas ir Ci
cero beį Brighton Parko litua
nistinių mokyklų mokytojas 
Juozas Kreivėnas, organizuoja 
vaikų išvyką į Lietuvą. Vaikai, 
ten stovyklausią, berods, dvi sa
vaites.

Dabar jau “Vienybėje” rašo
ma, kad “vaikų išvykos į Lietu
vą 1972 m. vasarą paruošiamie
ji darbai baigiami. Jau esąs gau
tas iš Lietuvos susitikimas. To
liau sakoma, kad nežiūrint kai 
kurios spaudos priešiškos reak
cijos, susidomėjimas išvyka au
gąs. Vargu ar visiems norin
tiems išvykoje dalyvauti beatsi- 
rasią vietų keliauti.

Neskelbiama vaikų skaičiūs, 
bet jau užsirašę tiek, kad net 
visų norinčių važiuoti vaikų ne
begalėsią patenkinti. Įdomu, ką 
ten nuvežti vaikai bestovyklau- 
dami patirs! Greičiausiai jiems 
bus pompuojama, kruopščiai pa
ruošta Maskvoje propaganda. 
Bus jie filmuojami, fotografuo
jami. Visuose jų laikraščiuose 
bus skelbiama, kad štai lietuvių, 
gyvenančių užsienyje — Ame
rikoje, vaikai stovyklauja Lie
tuvoje. Tik “fašistupjantis ele
mentas” esąs priešingas dabar
tinei santvarkai ir Lietuvos oku
pacijai.

Jeigu jie įsileis vaikus ir juos 
paims savo globon, tai jie gerai 
žino, kad jiems tas apsimokės. 
Ten be apskaičiavimų savo nau
dai nieko nedaroma.

Naivėlius jie sugeba, kaip at
rodo, labai kvaila propaganda į 
savo propagandos “bučius” įvi 
Įloti. Kad ir toje pačioje Ame
rikoje kiek jie jau sau simpati- 
kų prisigamino. Juk čia tų sa- 
lioninių komunistinių simpatikų 
net milijonierių tarpe surado. 
Tik Amerikos darbininkų nesu
geba suvilioti.

Taigi, ir mūsų vaikai bus pa
naudoti Kremliaus propagandai! 
• čia šia proga noriu skaityto
jus supažindinti, kaip Krem
liaus propagandistai ir kvailiau- 
sį dalykėlį savo propagandai mo
ka panaudoti.

1940 m. raudonajam tvanui

užplūdus Lietuvą, velniai žino, 
kuriems tikslams .pradėjo vadi
namąsias raudonąsias gurguoles 
organizuoti. Po kaimus ir vien
kiemius pasipylė įvairūs negink
luoti vadinamieji aktyvistai bei 
ginkluoti milicininkai, kurie, 
grasindami įvairiausiomis re
presijomis bandžiusiems atsi
kalbėti “liaudies priešams”, 
verste vertė visus ūkininkus 
jungtis į vadinamas gurguoles. 
Ką gi tie ūkininkai turėjo da- 
ryti? Turėjo paklusti. Nebuvo 
svarbu, ar ūkininkas veš kelio
lika kilogramų ar tik porą kilo
gramų grūdų. Svarbu buvo tai, 
kad privalo raudonojoje gurguo
lėje dalyvauti ir baigta.

Ir štai tolimiausioje nuo mies
to vietovėje, aišku, apskrities 
ribose, atvažiuodavo vežimas 
prikrautas Stalino, Beri jos ir ki
tokių Kremliaus viešpačių pa
veikslais. Priedo — porą ar dau
giau ruselių su “armoškomis”. 
Ir pajudėdavo raudonoji gurguo
lė. Iš gretimų kaimų bei vienkie
mių varu suvaryti ūkininkai 
jungdavos į gurguolininkų ei
les. Jiems buvo įbrukami į me
dinius rėmelius įstatyti Stalino 
ir kitų paveikslai. O dėl mados 
dar ir Paleckį su Salomėja Nei i- 
mi veždavo. Arklių pakinktai bu
vo apkabinėjami raudonais sku
durais ar tokios pat spalvos po
pieriais. “Armošninkai”, tam
pydami “armoškas”, o kartais 
net ir būbnui pritariant, groda
vo, tur būt, tik jiems vieniems 
žinomas dainas ar šokius. Prie 
miesto priartėjus, gurguolinin- 
kus sutikdavo orkestras, suva
ryti mokyklų vaikai (ypač akty
viai pasireikšdavo žydeliai ir ru
seliai) . Susigrūdę į ūkininkų 
vežimus, orkestrui, armoškoms 
grojant, vežimuose susėdusioms 
ne savais balsais “široka stra- 
na moja rodnaja” ar “Tri tan
kistą” *bliaujant, pravažiuodavo 
miesto pagrindinėmis gatvėmis. 
Juos čia filmuodavo, fotografuo
davo. žurnalistai nuo vieno ve
žimo prie kito bėgiodavo, mena- 
piai ūkininkų nuomonių klaus
davo. Bet parašydavo tai, kas 
jiems būdavo naudinga.

Ir tikrai, iš. šalies stebint, at
rodė, kad tokią kvailystę galima 
tik 'Kremliuje sugalvoti.

Kartą, Zarasuose dirbant įs
taigoje, pasigirdo “armoškų” 
garsai ir Įvairiais balsais ne dai
navimas, bet tiesiog bliovimas. 
Dirbę įstaigoje subėgome pasi
žiūrėti pravažiuojančios raudo
nosios gurguolės. Lauke lapkri
čio mėnesyje oras bjauriausias. 
Lietus su sniegu baisia šlapdri
ba krinta. Paveikslai nuo lietaus 
iš rėmelių iškritę. Raudoni tik 
rūbiniai skudurėliai laikėsi. Ūki
ninkai visai permirkę, susirietę, 
su galvomis palinkusiomis veži
muose sėdėjo. Suvaryti vaikai 
ir kiti nebe vežimuose važiavo, 
bet šalia vežimų eidami bliovė.

[Tačiau ir tokiam orui esant fil
muoto jai, fotografuotojai ir žur- 

' nalistai apįe gurguolininkus lak- 
; stė. Vargšai arkleliai keliolika 
kilometrų per purvynu^ sunkiai 
tempę, miesto grindiniu vos ju
dėdami ėjo.
♦ Prie lango šalia stovi ir rau
donosios armijos leitenantas pp- 
litrukas Nikolai Kalantys at
siųstas zarasiškiams tvarkyti.

Klausiu jį:
__ Nesuprantu kuriems ga

lams tos raudonosios gurguolės 
organizuojamos. Juk galimą bū
tų įsakyti ūkininkams, kad nu
statytas grūdų pyliavas patys 
jie tinkamu laiku suvežtų.

Politrukas atsakė:
— Tai reikalinga propagandai. 

Dabar raudonosios gurguolės pa
čioje Rusijoje beveik nęprakti- 
kuojamos. Jos buvo reikalingos 
badmečiu, kad priverstų buožes 
grūdus suvežti miestiečiams 
maitinti.

Atsargiai vėl sakau:
— Atrodo, kad savojoje vals

tybėje tokia propaganda jau ne
bebūtų reikalinga. Juk maisto 
dabar visiems užtenka.

Politrukas visai rimtai ir at
virai pradėjo aiškinti:

— Mes skelbiame saviesiems 
ir svetimiesiems, kad esame 'tai
ką mylinti tauta. Jokių valsty
bių jėga nebandome okupuoti. 
Žmonės patys mūsų nori ir lau
kia. Va ir šią gurguolę žurnalis
tai išgarsins visuose laikraščiuo
se. Bus parodyta kronikiniuose 
filmuose. Bus spausdinami ūki
ninkų padėkos Stalinui ir raudo
najai armijai pareiškimai. Ne 
tik pas mus, bet ir kapitalistinė
se valstybėse. Bus dedamos fo
tografijos. Radijo bangomis 
įvairiausiomiszkalbomis paskelb
sime visam pasauliui, kad lietu
viai mūsų laukė ir net tokiame 
blogame ore su džiaugsmu, dai
nomis, visai savanoriškai reiškė 
padėką Stalinui ir raudonajai 
armijai už jų išvadavimą iš kapi
talistinio jungo.

šypsodamasis sakau politru- 
kui:

— Juk tai bus melas. Juk jie 
visi prievarta Į raudonąją gur
guolę suvaryti.

Politrukas irgi šypsodamasis 
atsakė:

— Apie tai jie neprivalo žinoti 
ir nežinos.

Tai yra tikras, neišgalvotas 
atsitikimas.

Išvada: ir mūsų vaikų ten sto
vyklavimas bus kaip tik ant 
Kremliaus propagandos malūno 
vandens pylimas.

Stasys Juškėnas
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KAIP SUSIPAŽINAU SU 
PROF. DR. Z. IVINSKIU

Mūsų istoriko atminimui
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Atsakiau, čia jau visai kitas reikalas. 
Istorine tiesa parengtas žemėlapis nėra 
politinių ar karinių sprendimų išvada. 
Svarbu tautgi tokių žemių, jai teisėtai tu
rinčių priklausyti, siekti, o kaip pasisuks 
Europos politikos ratas, kokį sprendimą 
sugebės apginti mūsų tauta, jos politikai 
— tai nesiimu spręsti. Svarbiausia aiškiai 
drąsiai siekti. Jei ne mūsų, tai sekanti ar 
dar sekanti karta tęs pradėtas pastangas. 
Priešingai, sutikdami su mūsų kaimynų 
geroka dalimi neteisingų Lietuvai lyg ir 
leidžiamų sienų, pražudysime visą lietuvių 
tautą. Tauta nustos tikėti savo ateitimi, 
pajus skaudžiai pralaiminti, pikti kaimy
nai dar labiau pagyvins savo spaudimą ir 
ilgainiui lietuvių tauta liktų kaip aptvertas, 
lietuviškai kalbantis plotelis, kaip moksli
ninkams tyrinėjimų laukas. Tautai labai 
svarbu turėti gerą ekonominį pagrindą ir 
tokie mano siekiamos Lietuvos plotai už
tikrintų mums deramą ekonomini pajė
gumą. drauge su tuo gautame daugiau di
džiosiose valstybėse, ypač JAV-se, prita
rimo. Mažų valstybių niekas, ypač didžio
sios valstybės, nenori. Būčiau dėkingas, jei 
sutiktumėte su mano nuomone, gerbiamas 

profesoriau.
Maždaug taip kalbėjau.
Jis kurį laiką tylėjo. Iš veido mačiau, 

buvo gana ramus, taigi tuoj užgirsiu atsa
kymą. '

— Galite siekti, jei manote, kad tai 
naudinga, — maždaug taip atsakė.

Nudžiugau atsakymu. Pasakiau, tai 
mano darbo pagrindinė mintis. Klausiau, 
ar pasirodžius mano Lietuvos žemėlapiui 
ir studijai prie jo, ar nepuls manęs, ar 
nekritikuos. Jei tokia kritika būtų, noriu 
ją dabar išgirsti, tada stengčiausi galimus 
paklydimus patikslinti. Jis, maždaug, taip 
atsakė:

— Pamatysime, kaip atrodys baigtas 
jūsų Lietuvos žemėlapis ir studija apie tą 
žemėlapi. Atrodo, jūs žinote ko siekiate, 
o tai yra svarbu.

Jis nei žodžiu neužsiminė apie mano 
kritišką laišką. Paklausiau, ar neužpyko 
dėl mano kritiško laiško, parašyto anais 
metais.

— Tai kaip manote, užpykau, ar ne? 
— ir maliniai nusišypsojo.

Pajutau Jidelę pagarbą prof. Ivinskiui, 
kuris nei kiek nepyko dėl mano kritikos, 
gal per kietos, man parodė tokio nelaukto 
dėmesio.

Paklausė, ar mačiau naują Lietuvos 
žemėlapio projektą, kurį neseniai jam at
siuntė vienas asmuo, parengtą pagal Lietu
vos Tyrimo Instituto projektą. Ką manau 
apie tą žemėlapį?

Atsakiau, tą žemėlapį mąčiau ir tupu. 
Stebėjausi, kad Lietuvos Tyrimo Institutas 
braižymui pasirinko asmenį, kuris visiš
kai nieko neišmano apie Lietuvos sienas, 
ir kuris yra visai prastas braižytojas. Ypač 
kritikąvau tenai išvestas Lietuvos siejas 
pietuose ir vakaruose, kurios jokiu būdu 
lietuvių tautai nepriimtinos, parengtos 
aklai pataikaujant svetimiesiems. Iš kar
to reikia siekti kiek mums teisėtai prikląu- 
so, atsižadėti visada suspėsime.

Tuo reikalu padiskutavome.

Klausinėjo apie mano kelionę Europo
je, apie Upsalos universitetą, apie susiti
kimą su dr. Rėklaičiu, su Ę- Sįmonaįęiu. 
Taip besikalbant atvyko Valteris Banaitis, 
atsinešęs Lietuvos reikalu raštą, klausda
mas profesoriaus patarimo.

Netrukus visi trys apleidome fakulteto 
patalpas. Padariau porą nuotraukų. Iš
einant sutikome vieną jo studentą, supa- 
žindįųo.

Pakvietė vykti su juo į jo namus valgyti. 
Klausiau, ar tuo nesudarysiu pepatogumų.

Beje, prieš išeinant iŠ fakulteto patal
pų paklausė, ar turiu jo studijas — atspau
dus iš LKM Akademijos pĮetraščio. Netu
rėjau. Jis ištraukęs ant studijos “Pirmas 
Lietuvos karalius Mindaugas Įr jo paliki
mas”. užrašė: “Didž. Gerb. p. Alg. Gustai
čiui su nuoširdžiais linkėjimais. Zenonas 
Ivinskis. Bonn, 1968. VII. 10”. Ir, ant kitos 
jo studijos “Lietuvos istorija naujų šalti

nių ir pokarinių tyrinėjimų šviesoje”. ,de-' 
dikavo: “Mielam p. Alg. Gustaičiui Bon- 
noje apsilankymo proga. Su pagarba Ze
nonas Ivinskis. Bonn. 1968. VII. 10.’’

Dėkojau.

Atsisveikino su p. V. Banaičiu, sutarė 
tokiu tai laiku Valteris atvažiuos pas pro-' 
fesorių i namus, o iš tenai vyks Į geležin
kelio stoti, keliaus i Italiją.

Ėjo su manim gatvėmis. Maloniai kal
bėjomės. Sakė, pirmiausia nori užeiti Į 
maisto krautųyę kai ko nusipirkti. Abu 
užėjome į didelę maisto krautuvę kai ko 
nusipirkti. Abu ūžėjome Į didelę^ maisto 
gėrybių parduotuvę. Ąš dairiausi, jisai 
rinkosi norimus produktus. Be kitų maisto 
dalykų, paėmė kdletą didelių, storų, ilgų 
rūkytų dešrų. “Nuvešiu savo draugams į 
Romą”, — pasakė. ‘’Ten jie tokiii neturi”.

Prie kasos langelio pasipainiojo visai 
lietuviškos išvaizdos žmogus, nežinau, 
anksčiau ji buvo profesorius sutikęs, ar 
ne, bet tuoj išgirdau, kad profesorius tam 
vyrui pąpakoja apie Lietuvą. To asmens 
būta iš Tilžės. Aš irgi pridėjau sakini, kad 
Tilžė yra lietuviškas miestas. Vyras baigė 
apsimokėti. Aplinkui buvę keli vokiečiai 
mūsų pokalbi girdėjo, bet niekas nieko 
nesakė. 

f

Išėjus iš tos didelės maisto parduotu
vės, paėjome gatvėmis, gerą galuką pava
žiavome miesto susisiekimo priemone, at
siradome prie senos gatvės didelių namų, 

kur gyveno prof. dr. Ivinskis. Didelis bu
tas. Apgailestavo, kad jo šeima jau buvo 
išvykusi.

Turtinga biblioteka, prie kurios tuoj 
palinkau. Mielai leido naudotis visomis 
knygomis, darytis norimus išrašus. Radau 
kitur neužeitos spaudos, kiek suspėdamas 
persirašinėjau. Jis tuoj ėmė gaminti už
kandą, tuo laiku, žinomam lietuviui pa
skambino i Mūnchen’ą, maloniai links
mai, pašposaudamas kalbėjosi.

Maistas buvo pagamintas. Skaniai pa
valgėme. Profesorius atsiprašė, nes jam 
reikėjo vykti traukiniu į Italiją. Tuo tar
pu atvyko Valteris Banaitis su auto. Visi 
trys sėdome į mašiną, nuvežė prie trauki
nių stoties. Pakeliui Įvairiai kalbėjomės.

(Bus daugiau)

Jau pasirodė knygę rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU 
Į VILNIŲ

336 puslapiai — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

Sažiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
etuvą. Knygą galima gauti užėjus į <rNau- 

jienas" arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidu.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS
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AK|U. AUSŲ

IR GERKLES Į-lpOS
PRITAIKO AKINIUS

285| W. 63rd STREET 
Ofiso tolei.: PRospect 8-322$ 
*exi<t telof.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto. 
*4K> 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta i

Rot ui. 239-4683

DR. K. G. BAIUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
- 6449 Se, Putaski Rd. (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimąJei neatsiliepiu, skambinu 374-bul2

Telefu P Respect 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.; kas dieną po pietų 1-3; vak. 74J 
Halai antradieniais ir penkiadieniais, 
rrečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. G K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

( CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Cantor
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUfcVtON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofise*: HEmlooK 4-5649 

Razidu 388-2233
OFISU VALANDOS:

Pirmadieniais ir kecvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo I—S, tree, 

ir sestad. UKUU susitarus.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EiSIN - EiSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LlGOb 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml JS-uuOl.

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

DR. J. MESKAUSKAS
G Y O\ TO J AŠ IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
V ' virtad. ir penktaaieniais &U0 3 iki 

7 vaL popiet. KetvirtadJir šešta- 
.(bailiais.nuo 9 iki 11 vai)ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI ’
2818 W. 71$t St. — TeL 737-5149
Tikriną akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisaa 2750 West 71st St._ 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisaa: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8 ■ 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
aialt 2-4 vai. po pietų ir kitu ’laiku 

pagal susitarimą.

Vi Tumosonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

3454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.• HEmlock 4-2123
RaxidL tel<»\. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
rilandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 6-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAŠ-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai Speciali pagalba kojomt 
(Arch Supports) ir t. t.

: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i.
1X50 w»«t 63rd St., Chicago, IIL 60*29 

^laf.: PRospact 6-5084

Balzeko bendradarbės. Paveiksle matome Balzeko muziejaus bendradarbes, nutarusias vasario 18 dieną apžiū
rėti American Furniture Mart ir ten privačioje valgykloje papietauti. Paveiksle iš kairės į dešine matome 

šias ponias: Mariją Kriaučiūnienę, Kenneth Stoen, Evelyn Norbut, L Jerome ir Mae Madsen.
' Foto Kasakaieio

SPAUDA PLAČIAI PAMINĖJO S. KUDIRKA
JAV, Kanados ir kitų kraštų 

spauda plačiai minėjo Simo Ku
dirkos atvejį — 1971 m. pabai
goje paaiškėjus apie elgesį su 
juo stovykloje, ryšium su išda
vimo metinėmis, šių metų pra
džioje ryšium su gruzino Kura- 
švili atveju, jam mėginus nusi
žudyti New Yorke, pagaliau, 
ryšium su š. m. sausio 11 d. 
Valst. Departamento paskelbto-

GRADIBSKAS
. išpardavimas ,
’ BAIGIASI 2. 15. 72

KAINOS SUMAŽINTOS NET
i $200.00 I 

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

----------  ■ -------------------------------------------------------J

'PERKRAUSTYMAI ~

MOVING 
Leidimai —M>ilne apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063V- --  --L- --------

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstump. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Telu F Rentier 6-1882

r?so,phie barcus:
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, j 
1490 kįL A. AL į 

į Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma i 
: dienio iki penktadienio 11—12 

vaL ryto. — šeštadienį ir sek-: 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL į 
ryto.

j I
Tek: HEmlock 4-2413

j r.a9 So. MAPLEWOOD AVĘ.
Ii CHICAGO. ILL. 60629

4

A FORESTS FUTURU 
IS IN YOUR HANDS

Ireqr wee, erery ihruK 
and aH ooc wndlife depend aa

iorac šrea. So fofcr 
Smofce/i ABCc Ahnrw 

hold swtehes till cold. Be wr* 
w dfcara ill cKDp6ra» 

adr the atbei, end dfow* 
them wda. Crmh 

■nobs ėead ear.

Hem! Only ypn caa

mis naujomis taisyklėmis globos 
suteikimo užsieniečiams reikalu.

Iš kelių šimtų atgarsių JAV 
spaudoje, minėtini keli pavyz
džiai : Aušrės Zerr-Mačiulaity- 
tės pastangomis “The Philadel
phia Inquirer” dienraštis gruo
džio 24 d. įdėjo Harold J. Wieg
and platų straipsni apie “Ka
lėdas sovietų priverčiamų dar
bų stovykloje”. Autorius primi
nė tuos 60 lietuvių vaikučių, ku
rie pr. metų lapkričio mn. su pa
ketėliais Simui Kudirkai buvo 
atvykę prie sovietų ambasados 
rūmų Vašingtone. Jiems nebu
vo leista dovanėles Kudirkai 
įteikti. Be to, straipsny plačiau 
paminėtas Kudirkos atvejis.

Būdinga, kad Buffalo, New 
Yorko valst., dienraščiai apie S. 
Kudirką skelbė vedamuosius. Čia 
minėtini dienraščiai “Courier 
Express”, “Buffalo Evening 
News”. Pažymėtina, kad Buffa
lo liet, bendruomenės apylinkė 
teturi vos aštuonias lietuvių 
šeimas. “Amsterdam Recorder”, 
Amsterdam mieste, New Yorko 
valst., dienraštis;gruodžio.21 d. 
S. Kudirkai skyrė vedamąjį, pla
čiai pacitavęs JAV Kongreso 
Atst. Rūmų nario, Philip E. 
Ruppe, iš Michigan valst., žo
džius apie Kudirką JAV Kon
greso rūmuose.

Lietuviai išsiuntė šimtus laiš
kų JAV ir Kanados laikraščiams 
ir visur buvo išryškintas S. Ku
dirkos atvejis.

Jau minėtame Amsterdamo 
dienrašty paskelbtas Lietuvos 
Vyčių veikėjos Genovaitės Go- 
bienės laiškas, pavadintas “Žmo
gaus meilė savo tėvynei”. “The 
Advocate”, Jersey City, New 
Jersey valst. leidžiamas dien
raštis, gruodžio 16 dt. įdėjo šv. 
Onos parapijos, Jersey City, 
klebono kun. Vlado Karalevi- 
čiaus laiška “Lietuviu išdidžio
ji tauta”. Autorius dėkojo laik
raščiui už jo straipsni pirmame 
puslapy (gruodžio 2 d.) apie 
dviejų lietuvių kunigų nuteisi
mą ir ta proga priminė kai ku
riuos duomenis apie Lietuvą ir 
tai, kad Lietuva neturinti nieko 
bendro su slavais. “Lietuva ko
voja už savo išlikimą ir už lais
vę” — pabrėžė kun. Karalevi- 
čius.

Apie Simą Kudirką ir jo žmo
ną Genelę plačiai rašė Kalifor
nijos miesto, Torrance dienraš
tis “The Daily Breeze”. Nurody
ta Į peticiją Kudirkos reikalu 
ir plačiai atpasakota Vilniuje 
vykusi S. Kudirkos byla. Laik
raštis Įdėjo dvi dideles S. Ku
dirkos ir jo žmonos nuotraukas.

Tai tik maža dalis gausių ži
nių bei komentarų apie Kudir
ką, jo žygį, lietuvių kovą už lais
vę. (E)

Lietuvos Vyčių Centro V-bos pranešimas
Lietuvos Vyčių Centro Valdy

ba, susirinkusi posėdžio š. m. 
sausio 9 d., Bostone, nuodugniau 
svarstė Amerikos Lietuviu Ben
druomenės Centro Valdybos 
1971 m. rugpiūčio 4 d. išleistą 
aplinkrašti nr. 12, JAV LB Apy
gardų ir Apylinkių valdyboms, 
kuriame taip pasakyta: “Tary
bos sprendimo Įpareigota (daly
vauti laisvinimo darbe), Centro 
Valdyba imasi akcijos įkurti 
kiekvienos LB apylinkės rėmuo
se LB Lietuvos Reikalų Komisi
ja. Solidarizuodami su Lietuvos 
Vyčių Organizacija ir vertinda
mi jos narių pasireiškimus lais
vinimo srityje, skoliname šios 
garbingos organizacijos naudo
jamą Lietuvos Reikalų Komisi
jos vardą, prijungdami jo pra
džioje LB inicialus”.

Toliau išdėstomi šios komisi
jos siekiai ir tikslai, kurie lygiai 
tie patys kaip Lietuvos Vyčių.

Lietuvos Vyčių Centro Val
dyba nepatenkinta šiuo LB Cen
tro Valdybos elgesiu, nes pasta
roji niekad nesikreipė į jos na
rius prašydama leidimo “pasi
skolinti” tos komisijos vardą. 
Apie tai jau buvo rašyta lietu
vių laikraščiuose.

A. a. Kunigo Jono Jutt-Jut- 
kevičiaus įkurta prieš 25-kerius 
metus, Lietuvos Vyčių Lietu
vos Reikalų Komisija yra atli
kusi milžiniškus darbus Lietu
vos laisvinimo ir jos reikalų gy
nimo srityse, šioji komisija 
veiks ir toliau, dabar vadovaują^-^ 
ma energingo Vyčio, Antano Mi- 
ner’io ir sieks įgyvendinti kun. 
Jutt-Jutkevičiąus ilgalaikę pro
gramą.

Lietuvos Vyčių Centro Val

Kova su vėjo 
malūnais...

Charles H. Keating, Jr. iš 
Cincinnati, Ohio, nepažymėda
mas, ar jis yra kongresmanas ar 
senatorius, išsiuntinėjo po visą 
Ameriką gausybę laiškų, ragin
damas išeiti kovon prieš nepa
prastai išplitusią pornografiją. 
Laiškuose įdėti ir du atvirlaiš
kiai, kurių vieną pasirašius rei
kia išsiųsti valstijos guberna
toriui, o kitą generaliam proku
rorui. Toliau prašoma ir tą ko
vą paremti pinigine auka, kuri 
galima atskaityti nuo federali- 
nių mokesčių.

Charles H. Keating, Jr. užmo
jis yra tikrai geras, remtinas ir 
sveikintinas. Tačiau ar šiame 
“kovos fronte” bus pasiekti ko
kie rezultatai, sunku betikėti. 
Pornografinė spauda dabar yra 
legališka kaip ir visa kita spau
da. Pornografijos pramonė yra 
taip išsiplėtusi ir tokia pajėgi, 
kad išeiti prieš ją kovon yra ly
gu Don Kichoto kovai su vėjo 
malūnais...

Daugelis rimtų laikraščių ir 
žurnalų bankrutuoja dėl nepa
prastai iškilusių leidybos išlaidų. 
Tačiau pornografiniai žurnalai, 
knygos, laikraščiai daugumoje 
spausdinami liuksusiniame po
pieriuje, vyrų, moterų visokios 
“išsiraitymų” figūros atspaus
tos techninėmis spalvomis. Knyg
palaikės su pamėgimu yra skai
tomos ir perkamos. Pornografi
ja ypatingai mūsų krašte išplito 
paskutiniais metais. Jeigu po
pieriuje ir pavyktų įstatymais 
pornografiją pažaboti, tai irgi 
vargu gyvenimo tikrovėje bū
tų Įmanoma ją sutramdyti. Mes 
juk turime Illinojuje griežtus 
ginklų registracijos ir jų nau
dojimo apribojimus, tačiau ne
žiūrint to, vaikėzai gaujose ar 
pavieniai jais apsiginklavę iki 
ausų šaudosi tarp savęs ar šau
do visai nekaltus žmones ir ne
girdėti, kad jie už tuos nelega
liai turimus ginklus per daug nu
kentėtų. Marijuana ir kt. nar
kotikai oficialiai varžomi. Ma- 
rijuanos cigaretes “Chain sto
res” bei cigarečių automatuose 
dar nepardavinėjamos, tačiau 
universitetų ir bendrai mokyk
lų vietose bei visokiose landy
nėse beveik viešai parduodamos.

Teisingai lietuvių priežodis 
sako: Įstatymai leidžiami ne tam, 
kad juos vykdytų, bet tam, kad 
juos apeitų... Amerikiečiai sa
ko, kad mes turime “to much 
chiefs, not enough Indians...” O 
kai “čyfų” yra perdaug, tai jų 
tvarkomame gyvenime gaunasi 
nei velnias, nei gegutė... 7

•- J. J-tis

(PUTR AMENT AS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antx> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENT/T
5525 So, Harlem Ave, — 586-1220

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS'

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Ttlwfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
—..... — *PICKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-8

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MA&NCMS vieta
REpublk 7-8600 REpubbe 7-8601

laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

, .. i —— — -• • - /- .•‘ir— —■ • —■ * " *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

• • TeL: YArds 7?Į741 -1742

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

dyba pakartoja savo dideli norą 
visu šimtu procentu dirbti ir 
veikti kartu su Amerikos Lietu
vių Bendruomene, taip pat su 
Amerikos Lietuvių Taryba. Jau 
visą eilę metų Lietuvos Vyčiai 
glaudžiai bendradarbiauja su mi
nėtomis organizacijomis. Tačiau 
norėdami pasinaudoti ir eiti kun. 
Jutt-Jutkevičiaus nustatytomis 
gairėmis bei .išvengti galimų 
skirtumų elgimosi linijose arba 
nuosprendžiuose politinėje veik
loje tarp Lietuvos Vyčių ir Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės, 
taip pat naudotis Lietuvos Vy
čių Lietuvos Reikalų Komisijos 
veiklos milžiniška statistine me
džiaga, Lietuvos Vyčių Centro 
Valdybos nariai prašo Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
Valdybos nenaudoti Lietuvos 
Reikalų Komisijos pavadinimo j 
savo panašioms komisijoms ir 
duoti joms kitą vardą. Lietuvos 
Vyčių Lietuvos Reikalų Komi
sijos vardas yra beveik sinoni- 
miškas su Lietuvos Vyčių Orga
nizacijos vardu ir norime, kad 
tai pasiliktų ir ateityje.

Lietuvos Vyčių Organizacija 
stengsis visais galimais būdais 
padėti naujai kuriančioms ALB 
politinės akcijos komisijorfis.

Lietuvos Vyčių Centro Valdy
ba taip pat nutarė šį nuosprendį 
galimai greičiau pranešti ALB 
Centro Valdybai bei lietuviška
jai spaudai.
Kun. Alb. Kontautas-Contons, 

' Dvasios Vadas
Prof. Dr. Jokūbas Stukas, 

, Pirmininkas
Susan Boroskas, Rašt.

Boston’as,
1972 m. sausio 9 d.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

today’s FUNNY

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE ’. — TTTRt GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
331? §2-. LĮTŲĄNĮCA AYE. TeL: YAras 7-113^1139

Susirinkimų ir pareugimų

PRATĘSIMAI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

— SLĄ 134-tos Motery kuopos susi
rinkimas įvyks penktadieni, vasario 
4 d. 6:30 vai. vak., Hollywood salėje, 
24 f7 W. 43rd St. Visos narės kviečia
mos atsilankyti, ypač tos, kurioms rei
kia mokesčius užsimokėti.

C. Austin

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

— Brighton Parko Lietuvių Motery 
klubo susirinkimas Įvyks vasario mėn. 
3 d., 8 vai. vak. Ifollywood salėje. 
2417 W. 43rd St. Nares prašome atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, koresp.

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN A YE. Phpne Commodore <-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

Į NAUJIENOS, CHKĄ40 K THURSDAY, FEBSUAĮT K W7!
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.KAS PERIMS VĖLIAU 
UŽ LAISVĄ LIETUVI?

Kunigui Mykolui Valadkai iš gyvyje pasitraukus
I

Menkas ir trapus yra žmogus 
^istorijoje. Kaip rudenį lapai nuo 
’medžių krinta pavieniai žmonės 
.•užmarštin ar, dar vaizdžiau, 
.kaip lašeliai vandens srauniai te

nkančioje upėje pro dabarties 
■momentą praplaukia į amžiny- 
'bės okeano gelmes. Be gerų dar
ybų žmogaus gyvenimas yra nie- 
.’kas, sako žmonių išmintis.
1. Giltinė atostogų neima. Ji šie
nauja nepailsdama, nesustoda- 
Jma dieną naktį, žiemą vasarą 
■^kirsdama jau nunokusį derlių, 
-bet labai dažnai jos dalgė užkliū-

. įva ir už pačiame žydėjime, per 
pjauname ir kūrybingame am
žiuje esančius žmones.
V. Iki paskutinių laikų daugiau
siai girdėdavome senosios atei- 
tvių kartos lietuvius nusiskun- 
pdžiant, kad Giltinė labai įprato 
^sukinėtis jų tarpe, bet štai jau 

. ^kelinti metai kaip daugelis -ir iš 
^naujųjų ateivių pradeda kristi 
Įspėję daugiau ar mažiau atlikti 
Įsavo kaip žmogaus ir lietuvio 
’^pareigą bei pateisinimą, o ne 
vienas ir nieko nesuspėjęs...
•g*

į Šiomis dienomis ..staiga užge
so vienas žmogus lietuvis, kurs 
ivisą savo gyvenimą pagal ge
niausius įsitikinimus ir išgales 
.veikė siekdamas ir kovodamas 
už laisvą savo tautietį. Mirė dar 
nesename amžiuje Skrantono lie
tuvių katalikų tautinės Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonas 
kunigas Mykolas Valadka, sa
vo idėja ir darbu ganėtinai pra
turtinės savo amžiaus momenta
2, * *

šiame pasaulyje ir dąr daugiau 
galėjęs ir žadėjęs.

Savo kunigišką karjerą Ame
rikoje kun. Mykolas Valadka 
pradėjo karščiausių kovų įkarš
čio metais tarp lietuvių anglia
kasių — mainerių ir jų tikėji
mo vyresnybės — Rymo Katali
kų Bažnyčios kitataučių kuni
gaikščių vyskupų ir arkivyskupų 
bei jų nuasmenintų ir nutautin
tų samdinių lietuvių parapijoms 
vadovauti paskirtų klebonų. At
vykęs 1929 metais’į Skrantoną, 
Pensilvanijoje, jaunas kun. Va
ladka drąsiai ir ryžtingai įsijun
gė į savo skriaudžiamų tautie
čių dvasinės emancipacijos kovą 
saviškių pusėje.

Kaip prieš pora mėnesių seri
joje “Kur senųjų lietuvių gy
venta” buvo aprašyta, Skranto
no lietuviai dėl savo dar 1892 
metais susikurtos šv. Juozapo 
parapijos ir didelėmis aukomis 
pasistatytos bažnyčios iki pat 
1914 metų be paliovos neilsdami 
bylinėjosi su visa galingąja hie
rarchija, keliais atvejais aukštes
nėse instancijose laimėdami, bet 
vyskupui vis ir vėl apeliavus į 
žemesniąją teismo instanciją vis 
ir vėl pralaimėdami, kol išvar
ginti, nuskurdinti, vyskupo in
terdiktu iškeikti ir jam klusnaus 
klebono intrigomis brolis prieš 
brolį, katalikas prieš kataliką 
sukelti, pagaliau apie 200 šeimų 
atsiskyrė, palikdami airišiui vys
kupui ir jo paskirtam lenkui kle
bonui savo parapiją, bažnyčią

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE I

MUTUAL FEDERAL-SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentai

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

I BUTŲ nuomavimas
-NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

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

2 vai. po pietų 
AUDITORIUM THEATRE 

70 East Congress Street
Lietuviu tautos laisvės kovu sukaktį 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 
čapkauskięnė 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

{ SIUNTINIAI Į LIETUVA
Į COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

I
 MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 6062S. — TeL WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60603. — Tai. 2544320

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

I V. VALANTINASV
__________________ ___I___________________ - - - ■ - —

"H —M—1^——i^M—MM— 1

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

įrankiai Ilgų metų patyrimas.
I AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920*
~ .,.u .......  ..-I- z

i

154 pust knyga. Kaina S1.50

ir visą į tą parapiją sudėtą tur
tą, net savo kapines su jose pa
laidotais artimaisiais... Susior
ganizavo kitą, savą, nepriklauso
mą Dievo Apvaizdos parapiją ir 
naujomis didelėmis aukomis pa
sistatė puikią mūrinę bažnyčią 
su klebonija, įsigijo savas tau
tines kapines, vasaros piknikams 
parką, Bet skaudaus patyrimo 
pamokyti visa tai amžinai ap
saugojo nuo vėl pasisavinimo ir 
pagrobimo, atsisakydami ir' iš
tikimybės italų Vatikanui pri
klausomybės jo emisarui vysku
pui.

Skrantono lietuviai nebebuvo 
pirmieji ir jų susikurtoji ne
priklausoma lietuvių katalikų 
tautinė parapija nebuvo pirmo
ji ir nėra paskutinioji. Lietuvių 
tautinių parapijų ir bažnyčių 
tuo metu buvo Chicagoje, West
ville, III.; Providence, R. I.; Law
rence, Mass.; Pittsburge, Phi- 
ladelfijoje, Wilkes-Barre, Pa., 
ir kitur. Lietuviai ištrūkę iš fi
zinės Rusijos caro baudžiavos ir 
dvasinės Romos vyskupo nelais
vės, atsidūrę kad ir sunkiose 
sąlygose Naujame Pasaulyje, 
bet pasijutę laisvi protu ir dva
sia, masiniai buvo pradėję nu
simesti pakinktus, kuriais jie 
jautėsi savo “dvasios vadų” pa
kinkyti ir vedekliuojami. Viena 
lietuvių nelaimė buvo, kad tuo
met nebuvo šviesių, susipratu
sių, drąsių patriotų kunigų, ku
rie būtų patys nusikirpę tas juos 
su Roma siejančias umbilines 
žarnas ir stoję tam lietuvių dva
sinio išsilaisvinimo renesansui 
vadovauti. Ne dėl lietuviu žmo
nių, parapijonų kaltės, ar jų “at
kritimo”, o vien dėl kunigų bai
lumo stoti į katalikų tautines 
parapijas, jos su laiku išnyko; 
tiems keliems kunigams pionie
riams išsibaigus, su jais baigėsi 
ir dauguma tų parapijų...

Skrantono lietuviai tuo ’at
žvilgiu buvo laimingesni: jie tu
rėjo keletą puikių, šviesių lietu
vių kunigų, kurių pirmasis kun. 
Mickevičius, kitas kun. Gritė- 
nas ir paskutinis kun. Valadka 
daug pasidarbavo pamaldoms 
lietuvių bažnyčiose sukultūrinti 
bei sulietuvinti, surašydami šva
ria lietuvių kalba giesmynus ir 
maldaknyges, išversdami į lietu
vių kalbą katekizmus ir patį mi
šiolą, įvesdami gryna lietuvių 
kalba pamokslus ir vaikų ko
munijai paruošimą, steigdami 
lietuviškus chorus, grynai lie
tuviškas parapines organizaci
jas ir bendrai siekdami, kad lie
tuviai savuose dievnamiuose ga
lėtų savąja gimtąja kalba savo 
Dievą garbinti bei jaustis ir būti 
pilnais savo pasistatytų bažny
čių kaip ir kitokių bendruome
ninių nuosavybių savininkais ir 
šeimininkais, o svarbiausia, — 
kad lietuvis pagaliau pasijustų 
ir būtų laisvas ne tik fiziniai, 
bet ir dvasiniai. Kad išsigelbė- 
jęs iš caro ir komisaro nelais
vės nebepatektų į airių-italų 
ekscelenciju junga. J. Pr.

(b. d.)

mutis, kun. J. Dambrauskas, 
kun. St. Yla, A. Rudis ir kun. J. 
Stankevičius.

A. Rudis sklandžiai pravedė 
trumpą programą, kurioje da
lyvavo solistė P.Ričkienė, pa
lydima A. Vasaičio.

Ranketo tikslas buvo surink
ti lėšų dar likusioms koply
čios statybos skoloms apmo
kėti. Vyskupas Brizgys visiems 
padėkojo už paramą statant 
koplyčią. Z.

GRAŽUS PAVYZDYS
Atsilankiusi Į Pirmyn Choro 

repeticiją, buvusi ilgametė šio 
choro narė ir rėmėja, p. Bar
bora Smolelienė, pasidžiaugė 
šio choro atgimimu, darbu ir 
energija ir paaukojo “Links
mosios Našlės” pastatymui 100 
dol. Be to, ji pažadėjo choro 
nepamiršti ir ateityje.

Tenka pažymėti, kad p. 
Smolelienė nėra jokia turtuolė, 
o tik kukli ir nuoširdi geros lie
tuviškos širdies, mylinti dai
nas ir muzikos. meną moteris. 
Reikia tik pasidžiaugti, kad ir 
ankstyvesnių ateivių tarpe dar 
yra tokių žmonių, kurie visuo
menės, meno ir kultūros rei
kalus stato pirmoje vietoje ir 
visaip juos remia. Tai gražus 
ir sektinas pavyzdys daugeliui 
iš mūsų. Pirmyn stato “Links
mąją Našlę” kovo 4 ir 5 dieno
mis Maria Aukštesn. mokv. sa
lėje. ’ K.

Kambcdijos kariai 
išgelbėjo Mėnulį

Sekmadienio anksti rytą sau
sio 30 d. buvo pilnas Mėnulio 
užtemimas, kurs tačiau ilgai 
netrukus praėjo. Kodėl praėjo 
— pasirodo todėl, kad Kambo
džos kareiviai Mėnuli išgelbė
jo.

Tolimuose Rytuose tebega
lioja prietaras, kad Saulės ar 
Mėnulio užtemimai dėl to 
įvyksta, kad milžiniška pabai
sa dievas Rahau, tikriau “sma
kas” (slibinas) kėsinasi Saulę 
ar Mėnuli praryti, o žmonės Že 
mėje privalo tą slibiną atmušti.

gimtai Kambodijos kareivių 
i temstanti Mėnuli paleido sal
ves šūvių iš šautuvų, kulkos
vaidžių, ir kitokių pabūklų. 
Mėnulis buvo “išgelbėtas”, 
bet du kareiviai buvo nušauti 
ir 67 žmonės sužeisti.

Laos vyriausybė šiemet už
draudė savo kariuomenei šau
dyti i Mėnuli. C C

Vaisinga vokietė
Saarbrucken, Vakaru Vo- 

kietijoje, viena 44 metų am
žiaus moteris pagimdė 21 vai
ką — mergaitę. Išskiriant vie
ną, vis jos vaikai gyvena. Vy
riausiai sukako 23 metai am
žiaus.

$A

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

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

K 1739 SO. HALSTED STREFT, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gare pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Baigė koplyčią
Lietuvių koplyčios Romoje 

statytojai sausio 30 d. surengė 
puošnų banketą Martinique 
restorano salėje. M. Rudienė 
atidarė vaišes, kuriose dalyva
vo 270 asmenų, ir pristatė gar
bės svečius. Jų buvo: vyskupas 
V. Brizgys, Lietuvos garbės 
konsule J. Daužvardienė, L. ši

♦ Mėgink susitaupyti kiek 
pinigų; kurią dieną jie gali vėl 
būti ko nors verti.

(Nava jo indėnų mintis)

BUY K i. SAVINGS BONDS
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Girtiems vairuotojams 
nebėra gyvenimo...

Suėmimų už vairavimą gir-
tame stovyje praeitais metais 
padidėjo 2,310 daugiau negu 
buvo 1970 m., o nuteisimų Tra- 
fiko teisme sumažėjo 353. Už 
vairavimą išgėrus policija areš
tavo 14,989, iš kurių 6,288 bu
vo nubausti. Suimtųjų 14 nuo
šimčių buvo suimti nebe pir
mą kartą.

,CTA autobusuose
Antradienį į CTA autobusą, 

važiuojantį 90 Street prie Cot
tage Grove avenue įlipo du “as
menys” ir priėję prie 16-mečio 
Randv Powell vienas išsitrau
kė revolverį ir sušukęs “Stone 
Love” palejdo tris šūvius i vei
dą ir sprandą ir pabėgo. Powell 
kritiškoje padėtyje nugabentas
į ligoninę.

— Sidnėjaus Jaunimo Kong
reso Komitetas, kuriam vado
vauja Jūratė Reisgytė, paskel
bė vajaus karalaitės rinkimus. 
Tą titulą laimės ta, kuri kon
greso reikalams ‘surinks dau- 
gaiusiai pinigų. Laimėtoja bus 
paskelbta gegužės 20 d. komi
teto ruošiamam baliuje.

— Adu. Steponas Bredes, 
Brooklyn, NY., išrinktas SLA 
38 kuopos pirmininku, Petras 
Mačys — vicepirm. ir organi
zatorium.

— Brockton, Mass., mokyklų 
vadovybė leido lituanistikos 
klasėms naudoti valdiškas mo
kyklas ir sutiko mokėti moky
tojams algas. Reikalaujama, 
kad klasėje būtų bent 12 moki
nių ir jie sumokėtų 7 dol. tri
mestro laikotarpiui.

— Brutenis Veitas, Boston, 
Mass., išrinktas Inžinierių ir 
Architektų s-gos skyriaus pir
mininku, Dalia Ivaškienė — 
sekr. ir Leonas Rudžiūnas — 
ižd.

— Valdas Adamkus kalbės 
Amerikos Lietuviu Tarybos 
Los Angeles skyriaus ruošia
mam Nepriklausomybės mi
nėjime vasario 20 d. 12:15 vai. 
Marshall aukšt. mokyklos au
ditorijoje. Kompoz. Br. Bud- 
riūno vadovaujamas choras ir 
Ingos Tumienės tautinių šokių
grupė Audra dalyvaus progra
moje.

— Chicagos Skautijos Filiste
riai ruošia skautų kūrybos, 
rankdarbių, fotografijų ir ra
šinių bei spaudos parodą Jau
nimo centre. Atidarymas va
sario 6 d. 10 vai.

— Filatelistų Draugija “Lie
tuva”, švęsdama 25 metų su
kaktį, ruošia pašto ženklų ir 
dokumentų parodą Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Paroda atidaroma vasario 5 d. 
5 vai. ir tęsis iki vasario pabai
gos.

— Čikagos Lietuvių Taryba 
praneša, kad šių metų vasario 
16-tos minėjimo globėjai yra: 
dr. Ferd. Vyt. Kaunas, prov. 
tėv. Gediminas Kijauskas JS., dr. 
Leonas Kriaučeliūnaa, prof. Me-

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
7335 So. TALMAN

£iriu parduoti 5 kambarių, 2 miega- 
ųjų mūro namą (Georgian). Sausa
me rūsyje Įrengtas kambarys, platus 

sklypas, 1 auto garažas, nauji kilimai, 
rami apylinkė. Mažiau $20,000.

Skambinti savininkui
; TeL: 776-2740

M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI JR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

Federaiinių Ir valstijos paĮamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 63 St.-(prie Sacramento)

Tei. 436-7878

T E R RA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

čys Mackevičius, prof. dr. Juo
zas Meškauskas, general, supert, 
envang. kun. Stasys Neimarias, 
Petras Petrutis, Pranas Povilai
tis, dr. Antanas Razma, dr. Jur
gis Starkus, dr. Jonas Šalna, dr. 
Kazys Šidlauskas, Valerijonas 
Šimkus, pulk. Jonas Švedas.

— J. Valaitis Sr., gyvenąs Ci
cero, III. pats vienas surinko 
virš 500 parašų po peticija pre
zidentui Nixonui. f -

— Chicagos Lietuvių Taryba 
šių metų Vasario 16 minėjime 
pabrėžia Jaunimo Metus. Ne
priklausomybės aktą skaitys

LAIMINGI NAMAI
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 karpytai. 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44.900.

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

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

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

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

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

APYNAU.TTS 2-iu butu gražus mūr 
po 3 miee.. alųmin. lansai. karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 500

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

APYNAUJTS 1% aukšto mūr.. alum 
langai, šiluma gazu. Įrengtas rūsys. 
2-jų aųjnm. garažas. Marquette Par
ke. S88.50Q.

GRAŽUS 4 BUTU mūr.. alum, lan
gai. karštu yandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar- 
ouettp^Parkė. $52000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklvpas. 2-iu butu namui Oak- 
'swn Teiraukitės.

LABAI GERAS/ 10 butu mūras. ? 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
5009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nemv Stafybi Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na- 

, mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

BEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

IMI

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

i
5

jaunimo atstovai: V. Žukaus
kas, R. Skorubskaitė ir J. Sa
kalauskaitė. Net ir maldos bus 
skaitomos ne kunigų, bet jau
nuoliu. ♦

— Šį ketvirtadienį, vasario 
3 d. per Pelkių žiburėlio valan 
dėlę aktorius Algis Dikinis 
skaitys Kazio Borutos Jurgio 
Paketurio 27-ji klajonė.

♦ Čikagos Lietuvių Taryba 
prašo visus, kurie numato va
žiuoti į Vasario 16 d. minėjimą 
(vasario 20 d.) specialiais auto
busais, užsiregistruoti Alte tek: 
778-6900. Norima tiksliai žino
ti, kiek autobusų reikės. Regis
tracija vykdoma visą dieną ir 
vakarais nuo 7 iki 9 vai.

REMKJTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“N A,O J I E N O S T

r ai n it Casual* Con'pa’iv

į HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.
__ G A 4-8654

Man mm

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEI____ 7763M8
Anicetas Garbačiauskai, ta d




