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KINIJON VYKSTA NEMAŽA GRUPĖ
NV ASHINGTON  AS. — Baltieji Rūmai paskelbė, kad su pre

zidentu Nixonu j Kiniją važiuos 13 jo štabo narių, jų tarpe vals
tybės sekretorius Rogers, patarėjas Kissinger, Baltųjų Rūmų
štabo direktorius -Haldeman, karinis asistentas gen. Scowcroft, 
spaudos sekretorius Ziegler, Azijos reikalų pasekretorius valsty
bės departamente Marchall Green, prezidento kalbų rašytojas 
Patrick Buchanan, prezidento gydytojas Walter Tkach ir kiti 
valdininkai. Be jų, kelionėn rengiasi 168, reporteriai, televizijos 
ir radijo korespondentai. Iš viso Kinijoje kartu su prezidentu ir 
jo žmona btis apie 300 amerikiečių.

Jau buvo išbandyta Pekine pa
statyta televizijos stotis, kuri 
perduos šio vizito vaizdus per 
erdvės satelitą j Ameriką. Ban
dymai laikomi pavykusiais. Vaiz
dai esą neblogesni už Japonijoje 
vykstančios žiemos Olimpiados 
vaizdus, kurie irgi siunčiami per 
satelitą.

Prezidentas Į kelionę išvyks
ta ketvirtadienį, tačiau dvi die
nas praleis Havajuose, kad pri
prastu prie laiko zonų pasikeiti-
mo. Iš Havajų prezidento gru
pė vieną dieną praleis Guamo 
saloje ir Kini j on atvyks tik pir
madienį. ♦

šalia televizijos ir radijo ban
gų stoties, kuria jau įrengė Pe
kine amerikiečiai technikai, pre
zidentas palaikys ryšį su pa
sauliu iš savo lėktuvo Boeing 
707, kuris pavadintas “Spirit of 
’76”.

Dailė paroda, 
skirta* jūrai

š. m. sausio mėn. Vilniaus Pa
rodų rūmuose vyko paroda, skir
ta jūrai. “Tiesa” sausio 8 d. ra
šė, kad šioje parodoje tapybai 
atstovavo bene visi aktyviai dir
bantys dailininkai. .'Laikraštis 
nusiskundė, kad jūrai, žvejams 
skirtoje parodoje buvęs jaučia
mas monotoniškunias, “tiesus 
kelias” ir tai, esą, kėlė nerimą.

St. Jusionis priminė, kad AL 
K. Čiurlionis skyręs savo ryš
kiausius kūrinius jūrai, kad pei
zažus jūros temomis tapęs A. 
Žmuidzinavičius, <P. Kalpokas, 
,V. Kairiūkštis ir “daugelis ki
tų dailininkų”. Keista, kad Ju
sionis visiškai nepaminėjo ir 
“daugeliui kitų” priskyrė Va
karuose, JAV-se gyvenantį Čes
lovą Janušą, patį produktingiau- 
sią jūros dailininką, marinistą. 
Tas pats Žmuidzinavičius apie 
Janušą dar prieš kelerius metus 
buvo ypatingai teigiamai atsi
liepęs. Pagaliau, paties Janu
so liudijimu, tik Lietuvoje Ja- 
nušo paveikslų — jūros tema — 
yra likę nemažiau kaip 2,000 (E)

Minėjo Landsbergį
Lietuvoje paminėta G. Lands

bergio-Žemkalnio 120 metų gi
mimo sukaktis. Antanas Ven
gris “Tiesoje”, sausio 21 d., nu
švietė Žemkalnio, kaip teatro 
žmogaus, “Blindos” ir “Birutės” 
autoriaus, veiklą. Priminė, kaip 
1909 m. rugpjūčio mėn. Vilniu
je buvo sutelktos stipriausios 
lietuvių vaidintojų, dainininkų 
jėgos ir tuo metu ten buvo pa
statyta Keturakio “Amerika Pir
ty” ir G. Žemkalnio ir M. Pe
trausko “Birutės” opera.

Sukakties proga Vilniuje bu
vo surengta Žemkalnio rastų pa
roda, be to, išleidžiama jo pje
sių ir teatrinės publicistikos 
knyga. Vyt. Maknio knygoje 
“Lietuvių teatro istorijos bruo
žai” plačiai nagrinėjama Žemkal
nio teatrinė veikla, (E)

SAN DIEGO. — Gynybos se
kretorius Laird pareiškė spau
dai, kad Pietų Vietnamo lakū
nai jau atlieka P. Vietname apie 
90% visų kovos skridimų. P. 
Vietnamas turįs apie 1,000 lėk 
tuvų, kada prieš kelis mėnesius 
jų turėjo tik 200. Greitu laiku 
pietų vietnamiečiai .turės visa
atsakomybę dėl aviacijos veiks- , Bostono Amerikos Lietuviu Tarybos delegecija pas Massachusetts valstijos gubernatoriy Francis W. Sargent.. Jis 
mų savo šalyje. 1_________
Laird pridėjo, kad į Tonkino 
įlanką šią savaitę išplaukia dar 
vienas JAV lėktuvnešis — “Kitty 
Hawk”.

ČIKAGA. — Trys jauni Či
kagos biznieriai, vadovavę Lin
coln Educational Institute, bu
vo rasti nušauti šūviais į pakau
šį. Vienas rastas Gary Ind. Ki
ti du — už apleisto motelio Port
age, Ind., ant 20 kelio.

BELFASTAS. — Padegamo
ji bomba sunaikino didžiausią 
Šiaurinės -Airijos, fabriką Bei-1 
faste. Kituose miestuose irgi 
įvyko sprogimų.

AIASKVA. — Maskvos uni-' 
versitete įvyko biologų-genetikų 
suvažiavimas, kuriame turėjo ■ 
būti rodomas filmas apie JAV] 
genetikos lektorių naudojamas 
mokymo priemonės. Filmo į va-, 
das, kaip pranešė Kalifornijos 
prof: Green, turėjo būti skai
tomas rusų kalba. Sovietų mok
slininkai ėmė ploti, kai paaiš
kėjo, kad įvadą skaito žinomas 
rusų kilmės genetikas Theodo
sius Dobžansky, 72 m., atvykęs 
Į Ameriką 1920 m. Filmo rody
mas tuoj buvo nutrauktas. Po 
dviejų dienų vėl įvyko filmo ro
dymas, tačiau Dobžanskio žodžių 
niekas nebegalėjo suprasti, nors 
kita filmo dalis buvo nesuga
dinta. Tokiu “kultūriniu ben
dradarbiavimu” pasipiktisę ne 
tik amerikiečiai, bet ir patys so
vietų mokslininkai.

♦ Ralph Naderio Sveikatos 
Tyrinėjimo grupė prašo vyriau
sybę uždrausti naudoti raudo
nus dažus, kurie naudojami mai
sto produktuose, saldainiuose, 
gėrimuose ir kosmetikoje. Įta
riama, kad nuo tų dažų kyla vė
žys.

Lezlie Dalton jau du kart buvo Viet
name su Bob Hope grupe linksminti 

•ten ecan^iv amerfkiočlv kareiviy.

IŠ VISO PASAULIO

Sekretorius pasirašė proklamaciją Vasario 16-tos proga, kuri Bostone bus minima vasario 20 dieną. Paveiksle iš kairės į deši-j tiškas, tačiau jame pateiktų duo-
nę matome: Stasį Lūšį, Bostono Alto vicepirmininką; Aleksandrą Čapliką, Bostono Alto pirmininką; gubernatorių 

Francis W. Sargent; Feliksą Grendal ir Juozą Rentelį, Bostono Alto sekretorių.

ČIKAGA. — Penktadienį staigiai mirė pianistas, mechani- 
inžinierius Jonas Byanskas, neperseniausiai pagerbtas Čika-kos

gos visuomenės už nuopelnus lietuvių dainai, lietuvių ansambliams 
ir chorams. Jonas Byanskas gimė 1894 m. lapkričio 9 d. Čikagoje. 
Čia jis studijavo muziką ir turėjo muzikos mokytojo teises. Ieš
kodamas tikresnio pragyvenimo šaltinio, Byanskas 1916 m. baigė 
Armour institutą ir kaip inžinierius ilgus metus dirbo Western 
Electric įmonėje.

lietuviųMuzikinėje Čikagos 
veikloje Byanskas reiškėsi nuo 
1907 m. kaip pianistas ir akom
paniatorius. Jis 20 metų vado
vavo Birutės chorui. Bendradar
biavo su Miku Petrausku. Pa
statė daug operečių. Yra para
šęs daug dainų, jų tarpe “Kai
mo prisiminimus”.

Muziko Byansko kūnas pašar
votas Mažeikos-Evans koplyčio
je.

Uždraudė groti 
Beatle daina 

L

LONDONAS. — Britanijos 
BBC radijo stotis uždraudė gro
ti programose pagarsėjusio Bea
tle grupės nario Paul McCart
ney dainą, kurioje jis gina airių 
teises ir ragina “atiduoti Ai
riją airiams”. Dainoje klausia
ma : “Ką mes veikiame airių že
mėje už jūros?”

Šitoks uždraudimas Britani
joje yra retas dalykas. Įvairūs 
protestai ir vyriausybės kritika 
yra leidžiama visiems piliečiams. 
Todėl McCarthy dainos pašali
nimas iš BBC programų, tą dai
ną dar daugiau išpopuliarino.

_ Bendro lavinimo mokyk
las Lietuvoj pernai baigė 22,000.

Šachmatininkai
nesusitaria

AIASKVA. — Besirengiant pa
saulio šachmatų čempionatui . 
jau įvyko nesusipratimų tarp 
sovietų šachmatų federacijos ir 
amerikiečio Bobby Fischerio. So
vietų šachmatų federacija pa
skelbė protestą, kuriame skun
džiasi, jog Fischeris nesilaiko 
nustatytų taisyklių dėl varžy
bų vietos pasirinkimo. Fische
ris pareiškęs norą lošti tuose 
miestuose, kurie daugiau siūlo 
pinigų. Jo favoritai esą: Čika
ga, Buenos Aires, Montrealis, 
Belgradas ar Sarajevas.

Sovietų čempionas Boris Spas
kis norįs lošti Islandijos sosti
nėje Reykjavike, nes jis nemėgs
tąs karšto klimato, bet mėgstąs 
lošti šaltame ore. Varžybos tu
ri prasidėti birželio 25 d., kada 
Fischerio nurodytuose miestuo
se yra labai karšta.

Fischeris nieko neturi prieš 
Reykjaviką, tačiau šis miestas 
pasiūlė iš viso 125,000 dol., ka
da Belgradas siūlo 152,000 dol. 
Laimėtojas turi gauti 62%, o 
pralaimėtojas 38%. Be to, abu 
šachmatininkai dar gaus pini
gų už televizijos ir filmų tei
ses. Fischerio manymu, Islandi
joje uždarbis gali būti mažesnis, 
negu kituose kraštuose.

rinko velnius
A. Žmuidzinavičiaus velnių 

kolekcija yra atkreipusi ir užsie
nio dėmesį, š. m. sausio mėn. 
R. Vokietijos savaitraštis “Wo- 
chenpost” apie dail. Žmuidzina
vičiaus surinktus medžio droži
nius pasakojo skaitytojams ir 
rinkiniams skyrė Misą pusla
pį. Jo pavadinimas: 
kuris rinko velnius”.

“žmogus,
(E)

Prisiminė Dariaus 
ir Girėno skridimą C
Dariaus ir Girėno žygis per 

Atlantą 1933 m. vėl nuskambėjo 
Vilniaus spaudos skiltyse, tik 
šį kartą persispausdinus ruso 
P. Baraševo ir lietuvio A. Ru- 
dzinsko straipsnį iš maskvinės 
“Pravdos”; Vilniaus “Tiesa” 
straipsnf phškelbė š. m. sausio 
18 d. Jo antraštė — “Skrido ika
rai namo...”

Straipsnyje plačiai ir bešališ
kai atpasakoti pasiruošimai skri
sti per Atlantą, pats skridimas 
ir nurodyta, kad “Lituanikos” 
lėktuvas buvo susidūręs su trim 
uraganais ir jų paskutinis buvęs 
viršum Europos. Dėl to išvada, 
kad abu lakūnai žuvę dėl audros.

Pati straipsnio pabaiga, kaip 
ir reikėjo laukti, iškelia rusų la
kūnų pasiekimus, kurie skraidą 
į visus žemynus. Pagaliau, pa
sakojama apie aeroklubus šių 
dienų Lietuvoje, nurodomi dvie
jų konstruktorių ir sklandytojų, 
kaip Broniaus Ožkinio ir Balio 
Karvelio vardai. (E)

Matematikas gavo 
akademijos premiją

Sovietų Sąjungos Mokslų aka
demijos prezidiumas vieną iš 
trijų A. Alarkovo premijų už ge
riausius metų darbus matemati
kos srity paskyrė Vilniuje dir
bančiam profesoriui Vytautui 
Statulevičiui. A. Markovas bu
vo rusų matematikas, miręs 1922 nisetinę santvarką Latvijoje Įve- 
m. Kitas dvi premijas gavo ru- (jus palaipsniui nusivylę, nes, jų 
sai mokslininkai — V. Petrovas žodžiais, “leninizmas pas mus 
iš Leningrado ir V. Zolotanovas yjffo jidžiarusiškojo šovinizmo 
ir Maskvos. priedanga, pas mus žodžiai prie-

Vyt. Statulevičius, 42 m. am- gjngi veiksmams ir kitų kraštų 
žiaus, plačiai žinomas matemati- komunistų darbas, vietoje jį pa-
kų tarpe. Jo sritis — tikimybių 
teorija ir matematinė statistika. 
Jis yra patobulinęs kai kuriuos 
tikimybių metodui;. Pastaruo
sius penkeris metus Statulevi- 
čius vadovauja Fizikos ir mate
matikos institutui Vilniuje. Jis 
daug važinėja ir po užsienį, da
lyvauja pasauliniuose matema
tikų kongresuose.

— Vilniaus senamiestyje jau 
keleri metai vyksta restaura
vimo darbai, pastaruoju me
tu jau restauruota dešimt na
mų.

NUSIVYLĘ LATVIJOS KOMUNISTAI 
IEŠKO UŽSIENIO PARTIJŲ UŽTARIMO 

17 Latvijos komunistu skundas Vakarams
Šių metų pradžioje Vakarus, jų spaudą, taip pat ir Eltą (New 

Yorke) pasiekė 17 Latvijos senųjų komunistų raštas, skirtas ko
munistų partijų vadovybėms Rumunijoje, Jugoslavijoje, Pran
cūzijoje, Austrijoje, Ispanijoje ir kitoms, be to, žymesniems ko
munistams prancūzams Aragonui ir Garody. Tai partijos ar pa
skiri asmenys, kurių pažiūros ne vienu atveju skyrėse ar skiriasi 
nuo Kremliaus ir kurie kuriais atvejais nepalaikė Kremliaus 
veiksmų, pvz., dėl invazijos čekoslavakijoje.

ja apie Latvijos istoriją (neiš
vengta ir šališkumo, be to, tei
giama, kad nepriklausomybė 
1918 m. buvusi “gauta”), jie 
primena carų laikus ir pažymi, 
kad 1940 metais Raudonajai ar
mijai padedant, Latvija buvo 
įjungta į Sovietų Sąjungos su
dėtį. čia pat priduriama, kad 
Latvijos nepriklausomybės laik
mečiu (1918—1940) Latvijos 
ūkis ir kultūra turėję geras są
lygas plėstis.

Antrojo karo metu, jie tei
gia, apie 100,000 laivių evakua- 
vosi į Rusijos gilumą, gi Rau
donojoje armijoje veikusios dvi 
latvių divizijos. Esą, vėliau “tau
tos dalis karui baigiantis emi
gravo į Vakarų kraštus”.

Naujieji kolonistai ir 
tautybių asimiliavimas

Pasak rašto autorių, antrajam 
pasauliniam karui pasibaigus, 
Sovietų Sąjungos kom. partijos 
Centro Komiteto vadai buvo pa
siryžę visiems laikams Įsitvir
tinti Latvijoje* "Lietuvoje ir Es
tijoje ir dėl to jų “vestoji kryp
tis buvo: tas sritis prievartos 
būdu apgyvendinti rusais, gudais 
ir ukrainiečiais”. Tuo tarpu lat
viai, lietuviai ir estai, kaip ir 
kitos mažos tautos Sovietų Są
jungoje, pradėtos asimiliuoti, 
neatsižvelgiant į tai, kad tokia 
politika aiškiai prieštarauja 
marksizmo-leninizmo dėsniams”.

Seka visa eilė pavyzdžių, kaip 
komunistai pažeidžia marksis
tinius dėsnius, kaip kraštas ko
lonizuojamas, rusinamas, kaip 
visose ūkio, kultūros bei kt. sri
tyse Įsigali rusai-atvykėliai ir 
kaip vis smukdomas, šalinamas 
latvių elementas. Pateikiami ir 
statistiniai duomenys ir jie by
loja apie liūdną padėtį, pvz., kad 
latvių Latvijoje 1970 m. buvo 
likę 57 proc., gi sostinėje Rygo
je latvių gyventojų skaičius tais 
metais tesiekęs vos 40 proc.

“Nežinome, ar jūs 
paveiksite Kremlių...”

Rašto pabaigoje 17 Latvijos 
komunistų klausia: kodėl mes 
apie tai Jums rašome ir ko iš 
Jūsų prašome?

Jie vėl primena, kad komunis
tų veiksmai neatitinka žodžiams, 
praktika skiriasi nuo gražios 
teorijos.

Jie įsitikinę, kad komunistai 
faktus pateikia tendencingai, 
melagingai, kad visos partinės 
konferencijos, suvažiavimai ar 
mitingai -- tai iš anksto pa
ruošti spektakliai ir jų tikslas 
— vaidinti “demokratiją”. O jei 
kas prieštarauja partijai, tai 
toks drąsuolis metams iš tarny
bos, suimamas, persekiojamas, 
jis patenka į kalėjimus, stovyk
las ir kartais išnyksta be jokios 
žinios.

Aišku, jie pažymi, kad tokiose 
sąlygose partiniuose susirinki
muose negali būti jokių disku
sijų.

(Nukelta į 5 psl.)

Jie teigia: įvykiai, žalingi 
komunistų judėjimui

Šis 17 Latvijos komunistų 
raštas, tiksliau — skundas at
spausdintas latvių socialdemo
kratų biuletenyje Stockholme 
“Briviba” (1972 m. sausis, nr. 
1). New Yorke gautas rašto 
tekstas rusų kalba ir juo pasi
naudodama Elta pateikia jo iš
traukas. Latviai išeiviai nėra 
visiškai tikri, ar raštas auten- 

menys, žinios, faktai apie Lat
vijos kolonizaciją, rusinimą, ru
sų atvežtinio elemento vyravi
mą ir kt. yra patikimi bei žino
tini. Su komunistų atpasakota 
padėtimi Latvijoje turėtų būti 
supažindinti Vakarų politikai, 
viešoji nuomonė, Jungtinių Tau
tų sluogsniai.

Kodėl tie 17 komunistų — 
latvių kreipėsi Į Vakarus?

Jie atsako, kad dėl to, “jog 
nerandame kito kelio atkreipti 
.dėmesį į veiklą bei.įvykius, tei
kiančius didelę žalą komunisti
niam judėjimui, marksizmui-le- 
ninizmui, mūsų ir kitoms ma
žoms tautoms”.

su

Rašte paliestais klausimais 
visa eilė latvių komunistų bu
vo kreipęsi į vietos partines or- 

i ganizacijas, net ir į Sovietų Są
jungos Centro Komitetą, bet vie
toje atsakymo jie susidūrę 
represijomis.

“Mes ne oportunistai, mes 
kentėjome kalėjimuose...”

Rašto autoriai pasisakė esą 
ne oportonistai, nei “kairieji” 
ar “dešinieji” ir jie esą komu
nistais 25-35 metus ir ilgiau. Jie 
pažymėjo: “Ales tenorime gero 
socializmui, marksizmui-leniniz- 
mui, visai žmonijai”.

Visi jie gimę Latvijoje, dau
guma jų, kaip jie teigia, “ken
tėję buržuazinėje Latviioie”. bu
vę kalėjimuose ar 1 u e em- 

iti. Visi jie kovoję i._ Erinis- 
tinę santvarką Latvijoje ir jai 
atsirandus, jie aktyviai veikę tos 
santvarkos naudai.
“Leninizmas — didžiarusiško 

šovinizmo priedanga”
Tie komunistai latviai komu 

rėmus — apsunkinamas”.
Pradžioje tie komunistai ma

nę, kad tai buvusios paskirų va
dų klaidos, tačiau laikui slen
kant jie įsitikinę, kad didžia- 
rusiškasis šovinizmas esąs “ap
galvota Sovietų Sąjungos kom
partijos kryptis, kad mažųjų 
tautų toje Sąjungoje prievarti
nė asimiliacija laikoma vienu iš 
svarbiausių uždavinių krašto vi
daus valdyme.

Kiek apie Latvijos 
praeities įvykius

Rašto autoriai toliau pasako-



Spalvingasis Colorado (6)

KAIP ĮSTEIGTAS DENVERIO MIESTAS
P. STRAVINSKAS

Tęsiame p. Petro Stravinsko gruo
džio mėnesį pradėtu įdomių straips
nių seriją apie lietuviams mažai 
pažįstamą Colorado valstiją, ūglis 
metus p. Stravinskas gyveno Clė- 
velande. O., taisė sveikatą Colorado 
valstijoje, bet nuo praeitų metų ru
dens persikėlė į Marquette Parką 
ir gyvena 6648 S. Albany, Chicago, 
Illinois. N. Redakcija

Kad Denveris yra- didokas, 
daugiau nei pusės milijono gy
ventojų JAV miestas, Colorado 
valstybės sostinė, kad jis yra 
labai gražus, moderniškas, eu
ropinio stiliaus, tą jei ne visi, 
tai daugelis žino. Bet kaip tas 
miestas atsirado, kas ir kaip jį 
įsteigė, kas jam davė Denve
rio vardą, net ką tas vardas reiš
kia, kieno jisai buvo, iš ko pasi
savintas, tą, manau, žino tik la
bai, labai retas.

O tas visa, pasakysiu, Įdomu. 
Todėl ir nutariau, tęsdamas to
liau kurį laiką nutrūkusią šią 
mano straipsnių seriją, apie tai 
čia, pirmiausia, ir parašyti. Is
torija, kaip skaitytojai matys, 
šiek tiek linksma, prajuokinanti, 
bet niekam jos aprašymas nepa- 
kens — “juoktis žmogui svei
ka”.
Kaip atrodė dabartinio Denverio 

vieta prieš 140 metų?
1832 metais, taigi prie 140 

metų, dabartinio Denverio vie

Lietuviams reikalinga literatūra
, • _ I

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerouvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 1 
Čia suminėms Knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie ooisevikmeti Lietuvoje dviejuose tomuose, 

j rainuoja po 4 abi. tomas. Juose yra 517 psL
Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 

Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rūšams. Tragedija įvyko bendra- 
I uarbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
f besikeičianti komunizmą. 158 psL, kaipa 3 dol.

I
 Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap

rašoma Lietuvos vyriausybes kapituliacija prieš bolševikus ir jos na-
■ nu elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVE. Sibiro tremtinės atsi- 
I minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 

( vio daną. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios s 
I rašytojos Pearl Buck kurmiams. 526 psL, kietais viršeliais, kai- 
I nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
I džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
I 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 
įsryskejęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 pšl., Š4,00.
ČIKAGlETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 

| Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
I Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
I kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
I išversta į anglų kalbą.
I; D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu- 
į vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D; Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
1 tonaūs pastabumą neapgauna intunsto ir agitpropo propaganda bei 
I užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu-

I rim gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju*>- 

I kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
I 52 psl., $1,00.

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

t čekį ar piniginę perlaidą.

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
Krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Simao- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stase Vanagaite • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

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

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psU kaina 2 dot.

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
✓a i kam s iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valait y SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai, 
čiai bendravo su savo dievais, 54 pšl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pušė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodykle staiga pakiltų aukštyn

NAUJIENOS,
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ta buvo, galima sakyt, dykuma. 
Nebuvo ten nei vieno pastovaus 
gyventojo, nei vieno namelio. 
Tik klajokliai indėnai ten kar
tais užklysdavo, bemedžiodami, 
sau maisto beieškodami.

Tais metais (1832) atsirado 
ten iš kažkur atvykęs ispanas ir 
panoro tą gražią vietą, stambų 
žemės plotą įsisavinti. Matyda
mas, kad ten niekas negyvena, 
žemės niekas nenaudoja, jos ne
valdo, jis įkalė į žemę storą ąžuo
linį stulpą ir prikalė prie jo len
tą, kad ta žemė esanti jo “nuo
savybė”... žmogelis pagalvojo, 
kad tą niekam nepriklausančią 
žemę, kaip kokį “res nulius”, 
galima pasiimti tam, kas tik jos 
nori. Bet tas “pirmasis žemės 
įgijėjas” bijojo ten gyventi, kad 
kartais indėnai jam skalpo ne
nuimtų; todėl jis, palikęs savo 
stulpą, kaip jo “nuosavybės įro
dymą”, iŠ ten išvyko ir niekuo
met jau atgal negrįžo.

Kaip atrodė ta vieta prieš 
114 metų?

Prieš 114 metų, 1858 m., pa
vasariop kažkoks atsiskyrėlis pa
sistatė dabartinio Denverio vie
toje vieną labai primityvią ka
biną, vienos patalpėlės trobelę 
sau gyventi. Tai buvo pirmas

Tūkstančius metu bizonai gyveno Colorado lygumose ir tarpukalnėse, bet paskutiniu 
metu juos gali pamatyti tiktai valstybiniuose parkuose. Bizonus medžiojo indėnai^ p vė
liau ir baltaodžiai. Indėnai pirmiausia valgydavo bizono liežuvį, skaniausią galvijo 

dalį. Bizono mėsa gera, o oda labai stipri.

tos vietos pastovus gyventojas. 
Dabar tos trobelės vieta laiko
ma istorine. Ji buvo ten, kur 
dabar yra Denverio Larimer 
Square. Tą vietą aprodinėja 
Denverio vizitininkams vienas 
savivaldybės tarnautojas, vežio- 
jąs į ją (nemokamai) seno sti
liaus, irgi “istoriniu” automobi
liu ar autobusu. Tik ten yra se
namiestis, pilna gatvėse viso
kių valkatų, girtų ir narkotikais 
apsisvaiginusių žmonių, užkabi
nėjančių, o dažnai ir apiplėšian- 
čių, net nužudančių Denverio 
svečius. Todėl vaikštinėti ten 
net ir dieną pavojinga. Aš jau 
pats tą patyriau.. Įspėju kitus, 
kurie lankys Denverį.
Kas atrado prie Denverio auksą?

Jį atrado vienas piemenėlis 
(cowboy), beganydamas ten iš 
kažkur atsigintus gyvulėlius. 
Žiūri, kad žemėje kažkas gražiai 
žvilga. Parodė kitiems, gi pa
aiškėjo, kad tai aukso dulkės. 
Tai buvo 1858 m. pavasarį.

Kas pasinaudojo aukso 
atradimu?

Juo pasinaudojo ne tas varg
šas piemenėlis, aukso atradė
jas, bet Amerikos piniguočiai, 
nustūmė jį j šalį ir įsirengę ten 
aukso kasyklas.

Kaip augo jSentveris, 
atradus jo vietoje auksą?

1858 m. rudeniop privažiavo 
į tą “aukso žemę” žmonių tiek, 
kad jau buvo ten net 20 trobe
lių; kiek šalimais nuo tos vie
tos, kur dabar yra Auroros 
miestas (prie dabartinio Den
verio), tų trobelių prisistatė, 
priaugo, jau net 40, o 1870 m. 
buvo ten jau 4,759 gyventojai, 
gi p© šimto metu, t. y. 1970 
m., padarius gyventojų surašy
mą, rasta jų per 512,000. Da
bar Denveris turi apie 560,000 
gyventojų.

Kas pirmiausia sugalvojo 
steigti Denverio miestą?

čia jau prasideda šiek tiek 
linksma istorija. Matot, ta ge
ra idėja buvo pagauta kelių vy
rų iš Lawrence miesto (Kansas 
teritorijos, kuriai tada priklau
sė ir visas Colorado), kurie 1858 
m. vasarą atvyko į tą “aukso 
žemę” darbams. Jie buvo, ma
tyt, labai neturtingi, kad ne
įstengė net primityvios trobelės 
pasistatyti. Todėl apsigyveno 
savo palapinėj, kurią jie pava
dino “Montana City”, t. y. “Mon
tanos miestas”...

Suplanavę steigti toje “auk
so žemėje” miestą, jie apsirė- 
žė tam savo miestui 640 akrų 
žemės (kaip tas ispanas 1832 
m.) ir pavadino tąjį busimąjį 
miestą “St. Charles’\ t. y. šv. 
Karoliaus vardu,, gi patys “ap
sijungė” į “kompaniją”, pava
dintą “St. Charles Town Asso
ciation” (šv. Karoliaus Miesto 
Draugija”).

Atėjus vėlybo rudens šaltoms 
dienoms ir gerųjų draugų “mies
te” — “Montana City” pasida
rius pernelyg šaltam orui, jie 
susipakavo savo “Montanas mie
stą” ir išvažiavo iš “aukso že
mės” į savo Lawrence miestą 
žiemoti ii- savo šeimų židiniuose 
pasišildyti. Sutarė 1859 m. pa
vasarį, kai atšils oras, grįžti į 
“aukso žemę” ir ten jau ne juo-, 
kais vykdyti šv. Karoliaus mies
to organizavimą.

Kas pasisavino pirmųjų 
miesto planuotojų idėją?

Gi tą padarė kiti geri draugai, 
iš Lecompton, Kansas teritori
nio gubernatoriaus būstinės — 
tai generolas Brindle, tūlas Eli 
More ir dar keturi, viso labo še
ši.

Jie (lawrensieciams savo šei
mose besišildant ir bemiegant) 
irgi sudarė savo planą “aukso 
žemės” miestui steigti, dar 1858 
m. vėlybą sudenį. žinoma, jiems 
buvo lengviau planą įvykdyti nei 
tiems prasčiokėliams darbinin
kams, “Montama City” gyven
tojams. O jie griebėsi dar ir ne
labai švarių metodų — tai pa
lenkimo savo pusėn Kansas gu
bernatoriaus, kuriam priklausė 
ir ta “aukso žemė” su visu Co- 
loradu.
Kaip įvykdytas Denverio miesto 
įsteigimas ir “pakrikštijimas”

Sudarę vietoje visus “aukso 
žemės” miesto steigimo planus, 
gerieji draugai traukė namo, į sa
vo Lecompton, kur jie buvo sa
vo planuose numatę Kansas gu
bernatorių gerai pavaišinti dr 
palenkti savo pusėn, kad anas 
juos paremtų.

Grįždami namo, jie dar pa
suko į Rocky kalnus, į miškus 
pamedžioti ir nusišauti žvėrie
nos bei paukštienos savo vai
šėms Lecomptpne.

Apie tai rašo vienas tos “ben
druomenės” narys, minėtasis 
Eli More 1901.VI.23 d. laikraš
tyje “Denver Post”, štai jo žo
džiai :

“A few days before reacking 
home (Lecompton), we killed 
a fine buck, some wild turkeys 
and a buffalo calf”.

Taigi, jie, kaip matome, nu
sišovę vieną puikų patiną el
nią, kelis laukinius kalakutus 
ir vieną bizoniuką, su tuo geru 
medžioklės laimikiu grįžo na
mo, į savo Lecompton, ir nus
prendė tuojau pat, kol dar švie
žia mėsa, iškelti didelę puotą 
pas Eli More, jo namuose ir šei
moje, žinoma, su geru nugėri- 
mu.

Kansas generolas, lyg kokia 
nedrąsi panelė, prašomas į puo
tą, iškart atsisakinėjo, bet, pa
galiau, sutiko (tą ir gi rašo Eli 
More).

Puota paruošta. Stalai lūžta 
nuo gėrybių, nuo valgių ir gėri
mų. “Turkės”, elnias ir veršis 
bizonas laukia pečiuj guberna
toriaus, o to kaip nėr, taip nėr... 
Gerieji draugai varvina seilę 
prie stalo, bet be gubernatoriaus 
nieko negali paliesti. Svarbiau
sia, kad, gubernatoriaus gerai 
nepavaišinus, gali niekais nu
eiti visas jų taip gražiai supla
nuotas “aukso žemėj” miesto 
steigimas. Planas geras, tik dar 
nevisai baigtas. Viskas numa
tyta, tik dar miesto vardas ne
parinktas. O tai labai svarbi 
“problema”, kurią reikia būti
nai išspręsti:

Kadangi, kaip rašo Eli More, 
gubernatorius į puotą pasivėla
vo. (“the governor was tardy in 
making ;his appearance”), tai 
būsimo miesto tėvai bandė “už
mušti laiką”, parenkant jų mies
tui vardą (Eli More žodžiai: “we 
were killing time in selecting 
a name for our city”). Nesiseka. 
Viskas suplanuota, numatyta, 
bet miesto vardas neįmanomas 
surasti. Kokio“ švento vardo 
“aukso žemės” miestui duoti 
nesinori (kaip tie prasčiokai da

vė jam švento Karoliaus vardą), 
o kitokio nėr...

Bet čia staiga atsiveria pla
čiai durys ir jose pasirodo gar
bingasis svečias Kansas guber
natorius, kaip Eli More rašo: “vi
soje savo fizinėje ir dvasinėje 
didybėje” (“in all his physical 
and mental magnificence”). 
“Aukso žemės” miesto tėvai tuo
jau atsistoja ir, gubernatoriui 
nusirengus savo viršutinius dra
bužius, jie visi iš eilės guberna
torių nuoširdžiai sveikina, jam 
žemai nusilenkdami. Ir čia, at
liekant tą visą ceremoniją, šei
mininkui ateina, kaip jis pats 
rašo, intuitiviškai (“intuitive
ly”) puiki mintis, kad jų steigia
majam miestui nėra geresnio 
vardo, kaip Denveris, jų garbin
gojo svečio, Kansas gubernato
riaus vardas!

Čia visi busimojo miesto tėvai 
“vienbalsiai” ir nusprendžia, kad 
steigiamojo miesto vardas bus 
“Denver”.

Turint jau visus duomenis, 
1858 m. žiemą ir nutartas steig
ti Denverio miestas. Jis ir buvo 
Įsteigtas tais metais, gi incor- 
poruotas 1861 metais.

Dabar pažiūrėkime, kas gi yra 
tas Denveris, buvęs anuomet 

Bridge
over troubled 

waters.
It’s easy to forget that emergencies 
do happen. And when there is. a 
crisis, you’ll need * nest egg to fall 
back on.

The Payroll Savings Plan is ooe of 
the easiest ways to make sure you’ve 
something saved for when you need 
money fast. When you participate in 
the Payroll Savings Plan where you 
work, an amount you designate will 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s 
an. effortless way to build up. a-
TVJCX FC*

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payabte 
as a bonus at maturity, applies to all

Bonds issued since June 1, 1970 ... 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Let’s hope there are no troubled 
waters in your future. But remember, 
emergendes don’t always happen to 
the other guys.

Take stock in America.
Njw Bonds pay a bonus at maturity.
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Kansas gubernatorius ir kuo jis 
labiausia pagarsėjo, ne tik Ame
rikoje, bet ir plačiai už jos ri
bų.
Kas gi buvo Denveris, davęs 
savo vardą miestui, ir kuo jis 

labiausiai išgarsėjo?
James William Denver yrą 

Amerikos vokietis, gimęs 1817. 
X. 23, Winchester, Va., mokęsis 
civilinės inžinerijos, bet vėliau 
baigęs teisę, buvęs advokatas, 
laikraščių redaktorius, politi
kas (Californijos senatorius), 
be to, karys, prezidento Abra
ham Lincoln pakeltas net į bri
gados generolo laipsnį, buvęs, 
kaip matėme, Kansas teritorijos 
gubernatorius ir dar ėjęs įvai
rias kitas atsakingas valst. pa
reigas. Buvo vedęs, turėjo 4 
vaikus. Mirė 1892.VIII.9 d., Wa
shingtone (inkstų liga),

jis buvo gabus, pareigingas, 
turįs iniciatyvos, kare drąsus, 
bet nelabai garsus iki 1852 m. 
rugpjūčio 2 d., kurią jis išgar
sėjo Amerikoje, dvikovoje nušo
vęs San Francisco dienraščio 
“Alta California” redaktorių Ed
ward W. Gilbert.

Nors tas redaktorius, San 
Francisco burmistro įsakymu, 
buvo iškilmingai parvežtas iš 
ąžuolų miškelio (netoli Sacra
mento, kur jis buvo nušautas) 
į San Francisco miestą, nors jis 

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos bažr 
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasauliėtiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
Kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bau 
Kai ir kt '

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

buvo miesto lėšomis iikilmingai 
palaidotas, nors jo laidojimo 
diena buvo paskelbta nedarbo 
diena ir visų namų vėliavos bu
vo nuleistos, gedulo ženklan, pu
siau stiebo, bet, nežiūrint to, 
Denveris daugelio amerikiečių 
akyse buvo laikomas nekaltas 
ir jo vardas buvo minimas su 
pagarba. Tiktai, kai jisai, per
daug pasitikėdamas tuo savo 
vardu, 1859 metais, grįžęs iš 
Kansas į Califomiją, siekė vėl 
būti išrinktas į kongresą ir kai 
jis 1884 m. siekė Chicagos kon
vencijoje būti išrinktas kandida
tu net į JAV prezidentus, tai 
abiem atvejais jo priešininkai 
naudojo prieš jį Gilberto nužu
dymo (tegul ir dvikovoje) faktą, 
kaip jo nedorą veiksmą, tuo jį 
kompromitavo, dėl ko jis abiem 
tais atvejais ir pralaimėjo.

Tai va, kas ir koks buvo tas 
žmogus, kurio vardu pavadintas 
didžiausias Colorado miestas, 
dabartinė Colorado valstybės 
sostinė.
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Klaipėdos krašto sukilimo minėjimas
Teis. Juozo Krygerio ir ogr. Jurgio Baublio paskaitos

1. Nuo šiandien visą Klaipė
dos Krašto galybę ir vyriausią 
valdžią paimame į savo rankas.

2. Ligi šiol buvusią krašto di
rektoriją skaitome pašalinta ir 
niekas neprivalo jos klausyti.

3. Nuo šiandien Klaipėdos 
direktorijos pirmininku skiria
me Erdmoną Simonaitį ir jam 
pavedame sudaryti direktoriją”, 
ir t. t. Iš viso manifestas api
ma vienuolika straipsnių ir bai
giamas :

“Šis manifestas duotas Šilo- 
karčiamoje 9 Januario dieną 
1923 m. Pasirašė: Martynas Jan
kus, MažosiosJJetuvos Gelbėji
mo Komiteto pirmininkas, Jur
gis Strekys, — I-mas vicepir
mininkas; Jurgis Lebartas, li
ras vicepirmininkas, Vilius šau- 
linskas, sekretorius, ir Jurgis 
Bruvelaitis, Komiteto narys ir 
reikalų vedėjas.

Teisiniu atžvilgiu, nuo mani
festo paskelbimo momento vy
riausioji va’džia Klaipėdos kraš-. 
te jau priklausė ne komisarui 
Petisne ir tuo metu buvusiai 
krašto direktorijai, bet Mažo
sios Lietuvos Vyriausiajam Gel
bėjimo Komitetui. Petisne atsi
sakius pripažinti Vyriausiojo 
Ųelbėjimo Komiteto valdžią, sau
sio mėn. 9 d. prieš prancūzų įgu
lą pradėti karo veiksmai. Apie 
šį momentą LšS-gos Centro val-

(Tęsinys)
Mažosios Lietuvos Vyriausiojo 

Gelbėjimo Komiteto pirm-kas 
M. Jankus, turėdamas rūpestį 
sudaryti Klaipėdos kraštui vy
riausybę, išgavo iš Edmono Si- 

. monaičio sutikimą būti Klaipė
dos Krašto Direktorijos pirm-ku, 
pakviečiant direktorijos nariais 
Reizgį ir Toleikį. Sudaryta di
rektorija sausio mėn. pradžioje 
gavo ir Budrio sutikimą vado
vauti sukilimui.

1923 m. sausio mėn. 9 d. “šilo- 
karčiamoje” (Šilutėje) Mažosios 
Lietuvos Vyriausiojo Gelbėjimo 
Komiteto buvo paskelbtas mani
festas, kurio pagrindinės mintys 
tokios:

“Per ilgus šimtmečius mūsų 
kraštas vergavo svetimiesiems. 
Versalio Taikos .sutartimi bu
vome atskirti nuo Vokietijos, 
kaip iš seno lietuviškas kraštas, 
bet dar ir šiandien spaudžiami 
svetimųjų, kad lietuviais esa
me gimę ir lietuviais norime ir 
būti. Todėl, mes Mažosios Lie
tuvos Vyriausias Gelbėjimo Ko
mitetas, pildydamas gyventojų 
skirtas mums pareigas ir atmin
dami nuo seniausiųjų laikų čia 
gyvenusios lietuvių, giminės tik
slą priklausyti prie vienos lietu
vių valstybės, šiuo manifestu 
garbingai visam pasauliui, pra
nešame :

Iš Lietuvių Respublikonų banketo. Illinois lietuviu respublikonų lygos 
pirmininkas Kazimieras Oksas įteikia "Metų Vyro'’ atzymėjimą Valdui 

Adamkui.
Foto V. Noreikos

Markizas de Pel kr iš Brela- 
nijos provincijos buvo suimtas 
1736 metais Prancūzijos kara
liaus Liudviko XVI įsakyijiu už 
švilptelėjimą Paryžiaus teatre, 
kai ten į savo ložę sėdosi kara
lienė Marija Antoinette. J as 22 
metų jaunuolis buvo slaptai lai
komas valstybės kaliniu Temple

lonės aktu, grąžinant visas tei
ses ir turtą. Tai buvo 13 metai 
po mirties Marijos Antoinettes, 
kuriai jis švilpė.

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

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

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

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

O T A SUSIVIENIJIMAS
O L A LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau 80 melų tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

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

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitala. 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti ivairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis šautu pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

ŠLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už SI,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

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

* į metus.
SLA — kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreiokitės į kuopų 

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001
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dybos pirmininkas Krėvė rašė: 
“Tada teko mums, šauliams, pra
bilti ir jėga pakreipti Klaipėdos 
Krašto likimą, kaip teisingu

mas reikalauja, kad mūsų pro
tėvių žemė grįžtų prie savo mo
tinos Lietuvos”.

Sausio mėn. 11 d. savanoriai- 
sukilėliai jau buvo prie Klaipė
dos vartų, iš kur Į juos pra
pliupo komisaro Petisne įgulos 
šautuvų ir kulkosvaidžių ugnis. 
Budrys kreipėsi į Petisne, kad 
sukilėliai nekovoja prieš pran
cūzų įgulą, bet tik nori, kad bū
tų pašalinta netikusi direktori
ja. Padėtis pasidarė rimta, kai 
Prancūzijos ministras pirminin
kas Poincare per savo atstovą, 
Kaune, santarvininkų vardu, pa
vartodamas net grasinimus, pa
reikalavo iš Lietuvos vyriausy
bės sustabdyti (išardyti) suki
limą. Sausio mėn. 12 d. sukilė
liai gavo žinią, kad į Klaipėdos 
uostą atskuba santarvininkų 
karo laivai su ypatinga santar
vininkų komisija. Tačiau suki
lėliai, nekreipdami dėmesio, Kal- 
manto-Bajoro vadovaujami, sau
sio mėn. 15 d. apie 10 vai. jau bu
vo Klaipėdoje. Kautynėse žuvo 
keliolika sukilėliu. Kiek žuvo 
prancūzų, težino Petisne. Atvy
kusių -karo laivų įguloms, Bud
rys uždraudė išlipti krantam At
vykusi santarvininkų ypatingo
ji komisija paskelbė, kad suki
lėlių valdžios nepripažįstaur sau
sio 27 d. įteikė Budriui reika
lavimą paleisti sukilėlių kariuo
menę. Budrys, atsakydamas į 
ypatingosios komisijos reikala
vimą, pradėjo supti ypatingo
sios komisijos ir Petisne žinioje 
esančias prancūzų įgulos karei
vines ir iš savo pusės ypatinga
jai komisijai įteikė ultimatu
mą, kad jis komisijos reikala

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

PER ANNUM 
$1000 or more 

certificates 
1 year mln<

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM
$5000 or more 

certificates 
2 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)
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vimą supranta kaip karo paskel-
• bimą sukilėliams ir atsakymo iš 
. komisijos dėl jos tolimesnių
• veiksmu lauks iki 11 vai. vakaro.
• Ypatingajai komisijai atsidūrus 

ant karo slenksčio su sukilėliais, 
jo$ karingumas nusmuko iki na- 
lio. Po Budrio ultimatumo, ypa
tingoji komisija daugiau nerei
kalavo nei sukilėlius išformuoti, 
nei padėti ginklus, bet viską pa
sikrovusi į laivus 1923 m. sau
sio mėn. 27 d. apleido Klaipėdą 
ir išvyko tais keliais, kuriais bu
vo atvykusi. Sukilimas ir Klai
pėdos krašto atvadavimas buvo 
baigtas visiška sukilėlių perga
le. Tą dieną, pasiremiant Klai
pėdos krašto gyventojų manifes
te pareikšta valia, Klaipėdos 
kraštas liko prijungtas prie Lie
tuvos.

Po antro pasaulinio karo Lie
tuva buvo Sov. Rusijos karo jė
gų okupuota ir įjungta kaip lo
toji Sov. Rusijos sąjunginė Res
publika Sov. Rusijos sąjunginių 
respublikų tarpan, bet be Klai
pėdos krašto, kuris drauge su 
visais rytprūsiais priskirtas Ka
raliaučiaus sričiai. Turėkime 
viltį, kad atgavus Lietuvai ne
priklausomybę, prie Lietuvos 
grįš ir Klaipėdos kraštas.

Tokiais žodžiais prelegentas 
baigė savo paskaitą.

Toliau sekė agronomo Jurgio 
Bublio paskaita tema “Lietuvių 
kova už jūrą”.

Klaipėdos krašto sukilimas 
buvo pačio gyvenimo sukurta iš
dava. Lietuvių tauta šimtme
čiais kovojo su savo priešais dėl 
Baltijos jūros ir ateityje dar 
gali tekti kovoti ne tik dėl Bal
tijos pajūrio, bet ir dėl visos Lie
tuvos su neatskiriamu Klaipėdos 
kraštu ir visa Mažąja Lietuva, 
pasakė savo paskaitos įžangoje 
prelegentas.

Pasiremiant archeologijos mo
kslu, manoma, kad dar prieš 2-3 
tūkstančių metų prieš Kristų 
prie Baltijos jūros jau gyveno 
lietuvių gentys. Sunkias kovas 
dėl Baltijos jūros su vikingais 
teko pakelti kuršiams. Tos ko
vos tęsėsi šimtmečiais, net nuo 
vikingo Riuriko laikų ir anks
čiau 13-to šimtmečio istorikai 
savo veikaluose kalbėdami apie 
kovas dėl Baltijos jūros, mini 
tik prūsus ir kuršius, bet nemi
ni žemaičių. Tačiau kuršiams 
kritus, žemaičiams teko stoti į 
kovą su ordinu dėl Lietuvos pa
jūrio.

1260 m. Baltijos jūroje iški
lo nauja karinė galybė, šiaurės 
vokiečių miestų sąjunga “Han
za”. šiai sąjungai pavyko iš
stumti iš Baltijos jūros lietu
vių, lenkų ir kitų valstybių lai
vynus ir įsitvirtinti Baltijos jū
ros pakraščiuose, statant ten sa
vo miestus ir uostus. 1252 m. 
Hanza pradėjo statyti Klaipėdos

uortą, tačiau žemaičiai, kovoda
mi su vokiečiais, penkis kartus 
sugriovė Klaipėdą. Pagaliau 
1422 m. rugsėjo mėn. 27 d. de
rybose prie Melno ežero su Vy
tautu ir Jogaila, ordinas pripa- 

Į žino, kad Klaipėdos miestas ir 
kraštas visam laikui atitenka 
Lietuvai. Vienok kovos su or
dinu nesibaigė ir tęsėsi beveik 
be pertraukos toliau. Tose ko
vose ir visokiose politinėse kom- i kalėjime ir 1790 m. perkeltus į 
binacijose žemaičiai, nors ir bu-(l-our^° vienutę. Net didžioji 
vo nustoję Klaipėdos krašto, bet 
1466 m. taikos sutartimi su or
dinu Torone visgi Klaipėdos 
kraštas buvo pripažintas Lietu
vai. Tačiau tik siaurame ruože 
galėjo prieti prie jūros. Jeigu 
anksčiau prieš 1466 m. prūsus ir > ..... ----- . -
kuršius galima buvo laikyti ga-l... . , .. . ...,. ...... kiemis paskambino maestro Milingais juroje, tai po 1466 m. pa- • 
dėtis pasikeitė Baltijos pakraš- į 

čių lietuvių nenaudai. Vytau
tas pasitraukė nuo Baltijos jū
ros, pasiekdamas net Juodąją 
jūrą, bet prie Baltijos jūros Lie
tuvai liko vien siauras ruošas 
tarp Palangos ir šventosios, kur 
nebuvo net gero uosto.

Iš prelegento paskaitos klau
sytojui tenka daryti visai pa
grįsta išvadą, kad Lietuvos se
novės vadų padarytas klaidas 
šiandien išnaudoja okupantas, 
dėdamas visas pastangas kaip 
galima labiau įsitvirtinti Lietu
vos pajūry.

Šiame rašinyje paskelbtos 
vien nuotrupos prelegento pa
skaitos. Tokio mokslinio turinio 
paskaitą spaudai vertėtų per
duoti pačiam prelegentui. Kitam 
tai padaryti vargu ar įmanoma.

Po agronomo J. Baublio pa
skaitos sekė meninė dalis:

Rūta čyvaitė paskambino pia
ninu Šopeno nokturną; Sofija 
Gruzdytė Bethoveno kūrinį; Da
nutė Sušinskaitė Bramso bala
dę; Danutė Bankaitytė — kan-

prancūzų revoliucija jo neišlais
vino. 1814 m. valstybės proku
roras įsakė jį išleisti, bet Napo
leono sugrįžimas iš tremties 
Eibes saloje ir kilę sąmyšiai iš
laikė ta markizu ka.-Liu iki * 4

Parduotoji Airija
Popiežius Adrianas IV par

davė Airiją Anglijos karaliui 
Henrikui II už kasmetini mo- 
kęsti po viena penų nuo kiek
vieno namo, esančio visoje 
toje šalyje. Airijos parlamen
tas pripažino |x>piežiaus teise 
parduoti ir paskelbė ekskoniu- 
nikacijos dekretą to pardavimo 
nepripažįstantiems. Tai buvo 
senai, labai senai — 1155 me
tais.

Vi;'............ . ...... :. • •

kulskio sukurtą koncertiną ir 
Zigmas Peckus jausmingai pa
deklamavo savo sukurtą eilėraš
tį apie jūrą.

Tuo minėjimas ir meninė da
lis buvo baigta. Klaipėdietis 

(Pabaiga)

BUY U.S.
SAVINGS
BONDS

WHERE YOU SANK OR WORK

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
knygų, kurios papuoš bet

gražiai įrišta, 592 pusi.
įrišta, 464 pusi..................

Naujienose galima gauti puikiu 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI,
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. .. ...  —
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — S3.00, minkštais 
viršeliais — S2.00; II dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 

minkštais viršeliais — _______________________
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi......................... ........ ......
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ............ ......................... ............................
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — _______
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik _______________________ _—

kokią

$6.00
$6.00

$7.50

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

$4.00

$10.00

1739 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
,100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 e. egzemplioriui 
• Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą, galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

I s

i

fl

4

I i

UNI VER

t

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF SS,000, OR MORE, 
L YEAR MATURITY
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Komunistas - darbininko pabaisa
Šio šimtmečio pradžioje Rusijoje pradėjusi veikti ko

munistų partija savo spausdiniuose skelbė, kad josios 
vadai kovoja už proletariato teises, geresnį proletarų gy
venimą. Rusus pamėgdžiojantieji lietuviai komunistai 
taip pat tvirtino, kad proletariatas jiems labiausiai rūpi. 
Kai paaiškėjo, kad Lietuvoje tų proletarų iš tikrųjų la
bai mažai tebuvo, tai tada komunistų spaudoje proleta
ras buvo pakeistas į darbininką. Amerikoje komunistai 
dar ir šiandien rašo, kad jie kovoja už darbininkų teises, 
bet rusų okupuotoje Lietuvoje net ir darbininkas rečiau 
vartojamas. Lietuvoje komunistai šiandien labiau mėgs
ta “darbo žmonių” terminą.

Rusų okupuotoje Lietuvoje, kur jau kelintas metas 
eina “socialistinė statyba”, padėtis gerokai pasikeitusi. 
Pirma komunistai sakėsi, kad jie kovojo prieš kapitaliz
mą ir kapitalistus, o dabar, iš “socialistinės statybos” 
jau perėję į “komunistinę”, privačių kapitalistų jau ne
bėra. Vieni buvo vietoje išžudyti, kiti be teismo išsiųsti 
prievartos darbams, o tretieji pabėgo į užsienius arba, 
pakeitę vardus, slapstėsi kitose sovietijos teritorijose. 
Lietuvoje visą kapitalą, žemės ūkį ir krašto turtus per
ėmė valstybė. Komunistų partija tapo valstybės valdy
toja. Jos nariai tapo ne tiktai visų turtų administratoriai, 
bet darbdaviai ir valstybės turtų savininkai.

Komunistai valstybės turtus naudoja ne tiktai as
meniškiems savo poreikiams, bet ir partijai. Partijos 
nariams jie paima geriausius butus, pasirenka šviežiau 
šią maistą, pasiskiria riebiausias pensijas. Be to, jie 
prisisteigė įvairiausių krautuvių, kurios pardavinėja tik
tai aukštiems partijos pareigūnams reikalingą maistą, 
drabužius ir kitokius reikmenis. Jie net įsteigė specialias 
ligonines aukštiems partijos vadams gydyti, sanatorijas 
komunistų sveikatai taisyti ir specialias mokyklas komu
nistų vaikams mokyti. Nei vienoje kapitalistinėje valsty
bėje kapitalistai neturi tokių didelių privilegijų, kokias 
pačioje Rusijoje ir rusų okupuotoje Lietuvoje turi komu
nistų partijos nariai.

“Tarybų” Lietuvoje komunistų partijos nariai, tapę 
viso krašto kapitalų valdytojais, visai kitaip žiūri į darbo 
žmonių, darbininkų ir net į proletarų teises bei sunkų gy
venimą. Jeigu paskaityti komunistų partijos šiandien Lie
tuvoje leidžiamus laikraščius, tai ten nerasi raginimų pa
gerinti proletarų arba darbo žmonių būklę, bet ten kal
bama apie priemones darbininkams išnaudoti, priversti 
juos sparčiau dirbti ir tarpusavyje lenktyniauti. Komu
nistai patys nedirba ir nelenktyniauja, bet jie verčia

trims mėnesiams_______ ~ $6.00
vienam mėnesiui ________  $2.00

Kanadoje:
metams __ ______ ____  $22.00
pusei metų ___$12.00
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
metams ......_____________ .... $23.00
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.

JONAS DAUGĖLA

Ar jau pavergtos tautos pralaimėtos?
Dar netaip senai kiekvienas 

šio krašto prezidentas ir net ke
tinąs juo būti laikė sau lyg pa
reiga būtinai savo kalbose, be 
visų kitų svarbiausių problemų, 
užsiminti ir apie bolševikų oku
puotas Europos valstybes bei 
dėti pastangas, kad toji istori
nė neteisybė anksčiau ar vėliau 
būtų atitaisyta. “Pavergtųjų 
Tautų” sąvoka yra buvusi ofi

darbo žmones lenktyniauti. Jie paruošia įvairiausių pla
nų darbui spartinti, o vėliau partijos laikraščiuose ragi
na tuos planus galimai greičiau baigti. Praeitais metais 
paskelbė naują “komunistinės statybos” penkmečio pla
ną, o šiais metais jau ragina tą penkmečio planą įvyk
dyti į keturis metus.

Laisvojo pasaulio darbininkai neleido komunistams 
ginti savo teisių. Komunistai keliose valstybėse siūlėsi 
darbininkams į talką, bet darbininkai ryžosi patys ko
voti. Užtat laisvame pasaulyje darbininkai šiandien 
daug geriau gyvena, negu Rusijoje arba rusų okupuotuo
se kraštuose, kur komunistai “gina darbininkų reika
lus”. Sovietų Sąjungoje darbininkai sunkiai dirba ir gau
na blogesnį maistą, turi prastesnę aprangą ir apavą.

Jeigu komunistai norėtų, tai jie galėtų darbininkams 
duoti tas pačias privilegijas, kokias jie sau pasiima. Dar
bininkai galėtų taip gražiai apsirėdyti, kaip apsirėdo par
tijos centro komiteto nariai. Darbininkų veidai galėtų 
būti toki apvalūs, kaip komunistų partijos sekretorių ar
ba sovietinių divizijos vadų. Darbininkams jie stengiasi 
galimai mažiau duoti, bet planuoja galimai daugiau iš jų 
ištraukti. Jie įvedė lenktynes, kad darbininkai daugiau 
pagamintų duonos ir maisto produktų. Bet to jiems ne
užtenka. Jie reikalauja, kad darbininkas daugiau gamin
tų, bet tuo pačiu metu ir gamybines medžiagas taupytų. 
Jie planuoja įvesti tokią lenktyniavimo sistemą, kurioje 
darbininkas iš akmens pradėtų aliejų spausti, bet ne vi
suomet aliejų pajėgia išspausti.

Komunistinėje Lietuvoje naujai pradėjusi kilti par
tinė žvaigždė, Vilniaus universiteto ekonominių mokslų 
prof. M. Lola, taupymo ir darbininkų skatinimo reikalu 
parašė straipsnį, pavadintą “Visuomeninės gamybos 
efektyvumo didinimas — pagrindinis veiksnys, vystant 
liaudies ūkį”. Jo straipsnį skaitome šiomis dienomis par
vežtame partijos centro leidžiamame Komuniste. Apie 
aliejaus spaudimą iš akmens tas sovietinis profesorius 
šitaip rašo:

“Antai pagal galiojančią premijavimo sistemą, 
skaitant už žaliavas ir medžiagų taupymą, išmoka
mi 8 procentai sutaupytos žaliavos ir medžiagų ver
tės. Praktika parodė, kad, taikant šios rūšies ska
tinimą, vieno darbininko paskatinimo dydis, esant 
maksimaliai ekonomijai, nesudaro nė vieno rublio 
per mėnesį. Todėl darbininkų materialinis suintere
suotumas mažinti žaliavos ir medžiagų nuostolius 
menkas”. (Komunistas, 1971 m. lapkr. mėn., 27 psl.).
Esame tikri, kad komunistas M. Lola, rinkdamas 

statistikas apie darbininkams duodamą skatinimą, dau
giau gavo iš valstybės iždo, negu darbininkas, ištisą mė
nesį taupydamas medžiagas. Komunistų mokamas atly
ginimas už įvairius skatinimus ir lenktyniavimus yra 
tiktai pasityčiojimas iš darbininkų. Komunistų partijos 
narys okupuotoje Lietuvoje darbininkui yra pabaisa. 
Komunistai išnaudoja darbininkus aršiau, negu žiau
riausi kapitalistai.

cialiu terminu Vakarų pasaulio 
politinės kalbos terminologijoje, 
lygiai kaip “Geležinės Uždan
gos”, “Berlyno Gėdos Sienos” ir 
panašūs populiarūs išsireiški
mai.

Dar vos prieš dešimtmetį kiek
vienais prezidento rinkiminiais 
metais tiek respublikonų, tiek 
demokratų partijų vadovybės 
sušaukdavo plataus masto pa

vergtųjų Europos tautų spau
dos ir radijo atstovų bei tauty
bių organizacijų vadovų konfe
rencijas, kuriose labai noriai 
stengdavosi dalyvauti ir kalbas 
pasakyti visi žymesnieji prezi
dentiniai kandidatai. Jie šiose 
konferencijose įtikinamai pada
rydavo viltis žadančius pareiški
mus pavergtųjų tautų išvadavi
mo reikalu. Kiekvienas šių kan
didatų labai noriai pozuodavo 
fotografams drauge su šių tau
tybių veikėjais ir laikraštinin
kais ir atidžiai sekdavo tauty
bių spaudos atsiliepimus.

Viena, berods, paskutiniųjų 
tokio didelio masto konferencijų 
buvo sušaukta Demokratų par
tijos Detroite 1959 m. Asmeniš
kai dalyvavęs joje, dar ir šian
dien labai gerai prisimenu visus 
tuos drąsius mūsų visų širdis 
gaivinančius viešus pareiškimus, 
kuriuos toje konferencijoje pa
darė tuometiniai kandidatai į 
prezidentus: Stuart Symington, 
Hubert Humphrey ir amžino at
minimo John F. Kennedy.

šiais metais vėl išgyvename 
rinkiminės karštligės laikotar
pį. Tačiau šiuo metu bendros 
politikų nuotaikos yra jau re
gimai pasikeitusios, neabejoti
nai yra pasikeitusi ir dabartinė 
JA Valstybių vyriausybės užsie
nio politikos kryptis, o taip pat 
dalinai ir šio krašto visos tau
tos nuotaikos.

Visa šio milžiniško ir galin
go krašto tauta yra jau užliūliuo
ta pastovios taikos siekimo svai
guliu ir jos patogaus ir nerūpes
tingo gyvenimo viliojančiomis 
perspektyvomis. Visi šią taikos 
viziją yra pasiryžę pirkti bet 
kuria kaina. Kažkur jau tautos 
ir jos politikų sąžinės gelmėse 
paskendo prezidento H. S. Tru- 
mano šūkis: “Laisvę reikia la
biau mylėti už taiką”.

Savaime suprantama, kad bet 
koks pavergtųjų tautu tragedijos 
prisiminimas jau savaime dau
geliui vaidenasi neramumų bei 
naujų tarptautinių konfliktų 
grėsme, o tos galimų neramu
mų ir eventualių naujų konflik
tų grėsmės nebepajėgia pakelti 
nei vienas šio krašto gyvento
jas — amerikonas. Tad ir kraš
to vyriausybė, ypač rinkiminiais 
metais, skaitydamosi su šiomis 
tautas vidurkio nuotaikomis, net 
ir užsiminti nebedrįsta apie pa
vergtąsias tautas.

Be to, šiandien JAV vyriau
sybės vedama pasaulinės taikos 
bet kuria kaina užsienio politi
ka ryškiai pasuko šaltojo karo 
su bolševikiniais kraštais atšil- 
dymo kryptimi. O to atšildymo, 
savaime suprantama, geriausiai 
galima pasiekti tik bet kuria kai
na mažinan Vakarų ir Rytų pa
saulių tarpusavio santykių Įtem
pimą.

šios užsienio politikos karšt
ligiško siekimo vedinas prezi
dentas Nixonas ryžosi keliauti 
ir į raudonąją Maskvą bei Į Pe
kiną. Bet kurios paskutiniu me
tu taip gausiai sudaromos pre-

Turistu dažnai lankomas Yellowstone parkas, po Įimto mėty pirmą 
kart atidarytas ir žiemos metu. Turistai pasišildo susalusias rankas 

prie karšty šaltiniy.

kybinės sutartys ir susitarimai 
didele dalimi bolševikams pati
kina status quo, o tuo pačiu pri
pažįsta ir nebekeičiamu dabar
tinį Europos prievarta ir apgaule 
sudarytą politinį žemėlapį su vi
somis bolševikų užgrobtomis 
valstybinėmis ribomis.

Be to viso, JA Valstybių ir ki
tų demokratinių kraštų vyriau
sybės labai gerai žino liūdną ir 
gyvenamųjų įvykių eiga patvir
tintą gyvenimo realybę, kad jei
gu kuriame nors bolševikų oku
puotame krašte ir pasireikštų 
kokios nors pastangos iš vidaus 
nusikratyti okupacijos jungo, 
tai visas Vakarų pasaulis būtų 
bejėgis konkrečia jėga šias pa
stangas paremti, šį Vakarų be
jėgiškumą dar visai nesenai vi
si pastebėjo Vengrijos ir Čekos
lovakijos sukilimų metais. Vi
sas pasaulis gailiai apverkė tų 
kraštų tragediją ir šiurpų lais
vės kovotojų likimą, bet buvo 
bejėgis konkrečiai pagelbėti, šį 
bejėgiškumą ir kartų nusivyli
mą Vakarų demokratijomis sa
vo laiku . išgyveno ir Lietuvos 
miško broliai — laisvės kovoto
jai.

Ši nūdienė Amerikos užsie
nio politika ryškiai atsispindėjo 
ir prieš kelias savaites Washing
tone sušauktoje tautybių spau
dos ir radijo korespondentų kon
ferencijoje. Panašios konferen
cijos sykį per metus yra kvie
čiamos State Departamento ini
ciatyva. Suvažiuoja gausus-bū
rys etninių šio krašto laikraš
čių leidėjų ir redaktorių bei tau
tybių radijo programų vedėjai. 
Jie išklauso oficialių State De
partamento pareigūnų praneši
mų ir stato Įvairius jiems aktu
alius klausimus, šiais metais 
latvių žurnalistas užklausė, ko
kia yra dabartinė Amerikos už
sienio politika Baltijos okupuo
tų kraštų atžvilgiu. Oficialus 
užsieniu reikalu ministerio at
stovas pareiškė, kad bus. tęsia
ma užimtoji linija. O! kai ukrai
nietis priminė, kad bolševikai 
laiko savo vergijoje 100 milijo
nų laisvės trokštančių ukrainie
čių, tai tas pats atstovas pareiš
kė, kad betkoks Ukrainos lais
vės klausimo net užsiminimas 
gali pagadinti JAV ir Sovietų 
Sąjungos tarpusavio santykius, 
lygiai kaip Quebeco provincijos 

nepriklausomybės pareikalavi
mas užnuodytų šio krašto ir Ka
nados santykius.

žinoma, po šitokio oficialaus 
šio krašto atstovo pareiškimo 
galima laukti, kad pavergtųjų 
tautų klausimas bent artimoje 
ateityje liks visiškoje užmarš
tyje.

Tad ir šių metų. Vasario 16 d. 
minėjimuose ar prezidento rin
kiminės kompanijos metu gal 
dar ir vienas kitas “aukštasis 
svečias” ir padarys trafaretiniai 
nublukusį pareiškimą apie pa
vergtųjų tautų žiaurią okupaci
ją, o gal dar ir užbaigs savo 
kalbą pakeltu tonu: “O vis dėlto 
ateis diena, kada Lietuva vėl 
bus laisva”, bet, deja, realus ap
linkos vertinimas verčia mus 
abejoti ar greit ateis net ta die
na, kada šie “aukštųjų svečių” 
žodžiai bus nors simboliniai pa
remti šio krašto vyriausybės 
konkrečiais žygiais.

Tad visų šių neperšviesiau- 
sių perspektyvų akivaizdoje 
mums lietuviams drauge su vi
sų kitų pavergtųjų tautų mi
lijonine imigrantų mase belie
ka dar daugiau stengtis sukon- 
soliduoti visas savo gyvybines 
jėgas ir materialinius išteklius 
pavergtųjų tautų laisvės kovai 
ir visomis jėgomis remti mūsų 
politinę veiklą ir jai vadovau
jančias organizacijas. Gyvena
mojo momento politinė aplinka 
šakyte sako, kad bent kurį lai
ką tik ant mūsų vienų pečių 
remsis ta didžioji istorinė at
sakomybė ir paveldėtas Įsiparei
gojimas išlaikyti pavergtųjų 
tautų klausimą galutinai nepalai
dotą niūrios kasdienybės aplin
kos žiaurioje realybėje.

Revoliucija prieš 
save

Geras karys ir politikas Igna- 
tio Comonporf (1812—1863) bu
vo išrinktas Meksikos preziden
tu 1855 metais. Po dviejų metų, 
gruodžio 19 d., jis pradėjo va
dovauti sukilimui prieš save ir 
savo valdžią. Sukilimas pavyko 
ir 1858 m. vasario 5 d. jis buvo 
ištremtas. Mirė tremtyje. Šian
dien kai kurie Amerikos politi
kieriai elgiasi kaip tas Meksikos 
prezidentas.

V. KRĖVĖ

Vyriausybės sudarymas
Iš pirmosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje

Paleckis pertraukė mano kalbą pasta
ba, kad i finansų ministerio rietą yra siū
lomas gabus finansų ministerio valdinin
kas ir liaudininkų partijos žymus veikėjas.

Atsakiau, kad valdininko sugebėjimas 
gerai atlikti jam pavestą darbą visai neįro
do kad jis bus geras finansų ministeris. 
Metas dabar labai sunkus nepaprastai gali 
būti painios darbo sąlygos, kurios parei
kalaus, kad šiam atsakingam darbui vado
vautų prityręs žmogus, turįs ne tik mano, 
bet ir rišo krašto pasitikėjimą. Sutikčiau 
priimti siūlomas man pareigas — faktiš
kai ministerio pirmininko — tik tuo atve
ju, jei finansų ministeriu būtų paskirtas 
E. Galvanauskas ar prof. Jurgutis.

Paleckis pasižiūrėjo į Pozduiakovą, lyg 
klausdamas jo patarimo.

— Aš manau, kad tamsta turėtum ge
rai apsvarstyti pono profesoriaus pasiūly
mą ir tik apgalvojęs duoti atsakymą — pa
tarė jam Pozdniakovas.

Paleckis, pritardamas, lingavo galva.
— Gerai, po valandos kitos aš tamstai 

ponas profesoriau, dar šiandien pranešiu 
savo nusistatymą šiuo klausimu, — pareiš
kė jis atsikeldamas.

Tuo mūsų pasikalbėjimas šį kartą pa
sibaigė.

Buvau tikras, kad jis nuvyko Į Maskvos 
atstovybę tartis. Maniau, kad ten nesutiks 
Įsileisti Galvanausko i ministeriu tarybą, 
tokiu būdu atkris ir mano kandidatavimas, 
kuo būčiau labai patenkintas.

Bet atsitiko visai kitaip. Nepraslinko 
dar valanda, kai Paleckis paskambino, 
kad jis rado sąlygos priimtinos. Užklaus
tas Galvanauskas sutiko paimti finansų 
ininistėrio vietą. Tikisi, kad daugiau kliū
čių nebeatsiras ir rytdieną jis galės sukvies
ti pirmą naujosios vyriausybės pasita
rimą.

Susirinkimas skiriamas dešimtą va
landą ryto ministerio pirmininko raš
tinėje. ..

Atvykau Į ministerio pirmininko rašti
nę anksčiau, negu buvo sutarta — apie de
vintą valandą. Mane sutiko Mašalaitis, 
ministeriu tarybos reikalų vedėjas. Jis 
man papasakojo, kad Paleckis buvo čion 
atvykęs dar prieš aštuntą. Pasikalbėjęs su 
juo, Paleckis paskambinęs Į rusų atsto
vybę, ilgai kalbėjosi telefonu, paskui pa
reikalavo automobilio ir išvyko, pažadė
jęs greitu laiku grįžti.

Mašalaitis buvo pateikęs jam atsistaty
dinimo pareiškimą, kaip jis visuomet da
rydavo, ministeriui pirmininkui pasikel
tus.

— Kodėl norite pasitraukti? — paklau
sęs jį Paleckis.

—- Gal neįtiksiu ponui pirmininkui, — 
atsakęs jam Mašalaitis. — Gal turite nu
matę savo žmogų, tinkamesnį sau. Neno
rėčiau kliudyti...

— Jokių savų žmonių neturiu, — atsa
kęs jam Paleckis. — Jei laikotės dėsnio 
dirbti Nepriklausomos Lietuvos labui, ga
lite pasilikti savo vietoje...

Niekas dar tada nežinojo apie slaptus 
Maskvos susitarimus su Hitleriu, kurie pa
aiškėjo tik karui pasibaigus. Todėl, išgir
dęs si Mašalaičio pasakojimą, pagalvojau, 
kad Paleckis nėra susirišęs jokiais pasiža
dėjimais bolševikų atžvilgiu ir mano taip, 
kaip ir mes manome; tikisi, kad laviruo
dami galėsime išsilaikyti, kol pasibaigs 
karas, ir tuo išgelbėsimc Lietuvą ir jos 
nepriklausomybę.

Lengviau atsikvėpiau, pagalvojęs, kad 
Paleckio asmenyje turėsime ne priešą, bet 
bendramintį...

Dešimtą valandą jau buvo susirinkę 
beveik visi naujosios vyriausybės nariai 
ministerio pirmininko kambaryje. Mūsų

tarpe dar nebuvo vid. reik, ministerio M. 
Gedvilo ir švietimo ministerio Venclovos. 
Mane blogai nuteikė faktas, kad Paleckis 
visą laiką bėgiojo Į raštinę ir iš ten, kaip 
man pasakė Mašalaitis, kalbėjosi su rusų 
atstovybe__

Vėliau pasirodė, kad Dekanozovas iš 
jo pareikalavo atšaukti doc. Vidmantą, nu
matytą susisiekimo ministeriu. Paleckis, 
matyti, mėgino priešintis, bet pagaliau nu
sileido. Jis iššaukė Vidmantą į raštinę, ir 
tasai atgalios nebegrįžo.

Apie tai sužinojome tik vėliau, kai pa
klausėm Paleckį, jau vykdami Į preziden
tūrą priesaikos padaryti, kodėl neina su 
mumis Vidmantas. Tuomet negalėjome 
atspėti, kuri buvo Vidmanto atšaukimo 
priežastis. Tai paaiškėjo tik vėliau, kai 
bolševikai pareikalavo perleisti jų žinion 
Lietuvos geležinkelius.

Nejaukus, bent man, buvo tasai pir 
mas suėjimas žmonių, kurie nuo šios va
landos turės paimti valdžią. Sakau — pa
imti, ne perimti, nes jokios vyriausybės, 
kuri būtų turėjusi mums perduoti savo 
pareigas, nebuvo.

Jaučiausi, lyg kad esu pakasynose kaž
ko brangaus ir artimo, gal nevisai dar už
merkusio akis, bet jau kovojančio su mir
timi, paskutinėje agonijoje.

Mačiau, kad ir kitų nuotaika nebuvo 
linksmesnė. Visi sėdėjome ir tylėjome. 
Vienas tik Galvanauskas mėgino visus pra
kalbinti, bet jutau, kad jo gyvumas buvo 
dirbtinis. Jis šiuo metu stengėsi laikytis, 
kaip žmogus, kuris moka susivaldyti ir ne
randa reikalo parodyti kitiems savo tikros 
nuotaikos...

Kiekvienas gerai supratome, kad nesa
me vienminčiai, vienos bendros idėjos 
vardu susispietę Į darbą, bet atsitiktinai 
svetimos jėgos suvesti į vieną krūvą įvai
raus įsitikinimo, o gal ir Įvairių siekimų 
žmonės...

Visi jutome* matyti, kad nebūsime sa
vo krašto vairuotojai, bet greičiau pa
stumdėliai, kai kuriu likimas gal jau iš- 
anksto nuspręstas...

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS*

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul«»xi Rd. (Crawford 

Madical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą_ 

Jei neatsiliepia, sxamoinu 3/4-6U12

Teiofu PRospect 8-1717

GYDYIQJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kaa dieną po pietų 1-3; vak, 7-b 
LiKiai antradieniais ir penkiadieniai* 
l'reciad, ir sekmad. oiisaa uždaryms.

Rezu 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublie 7-7863

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Canter 
*60 Summit St.

SOUTH 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
m T SI C1 Abi ANO bURGfcUN 

WEST /l*t STREE1 
Otisaiį HEmiock 4-584V 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: < 

Pirmadieniais ir ketvinad. 1—7 
antrad., peniudieni nuo 1—9, 

ir iestad. tiktai susitarus.

vaL, 
tree.

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONAI

1972 m. vasario 6 d. Illinois 
Amerikos Lietuvių Respubliko
nų Lyga surengė metinį banke
tą Lietuvių Tautinių Namų sa
lėje, Chicago j e. Į banketą atsi
lankė lygos nariai, amerikiečių 
respublikonų partijos nariai, 
spaudos atstovai ir svečiai.

Prie kokteilių susirinkusieji 
turėjo progos vieni su kitais pa
sikalbėti, susipažinti ir pasida-i 
linti mintimis.

Banketą atidarė ir jam vado
vavo dr, F. Kaunas. Jis pakvie-! 
tė sol. P. Ragienę sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnus.

Algiui Regiui sukalbėjus in- 
vpkaciją, buvo pateikta vaka
rienė.

Po vakarienės buvo pagerbti 
Lietuvių respublikonų lygai nu
sipelnę nariai. Ilgametis lietu
vių lygos narys, dr/ S. Biežis, 
buvo pakeltas į amžinuosius na
rius. Jam sunegalavus, skirtą 
įrašą įteikė jo žmonai Onai Bie- 
žienei.

Į garbės pirmininkus buvo pa
keltas J. Kimbark ir jam buvo 
įteiktas posėdžių plaktukas. Jis 
jau daug metų yra išrenkamas 
aukštoms pareigoms Cicero 
miesto savivaldybėje.

Inž. Valdas 'Adarpkus, užimąs 
aukštą poziciją taršos valymo 
srityje, buvo pagerbtas, sutei
kiant jam “Man of the Year” 
vardą. Gerai paruoštoje savo 
paskaitoje jis prisiminė pasku
tinių 200 metų laikotarpį, kuo-

RUtASL’fj

Iš Illinois lietuvių respublikonų banketo. Ponia Ona Biežienė priėmusi Dr. 
žino nario. Greta jos stovi John F. Kimbark, Lygos garbės pirmininkas ir

tėvas ir sūnus

I -------------------------- ;-----------------------
I PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS I

Stepono Biežio atžymėjimą kaip Am- 
Anatoiijus Milūnas, Lygos sekretorius.

Foto V. Noreikos

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

T.lefonai: PR 8-0833 Ir PR ^■0634 B

Wl MII A'IM

met į šį kraštą atvyko pirmieji 
lietuviai imigrantai. Jis išdėstė 
lietuvių imigrantų judėjimą iki 
šių dienų. Plačiau apibūdino 
po II pasaulinio karo atsiradu
sius tremtinius. Jo manymu, 
jau laikas lietuviams įsijungti į 
Amerikos politiką.

Iš Clevelando buvo atvykęs 
inž. R. Kudukis. Svečias yra 
Clevelando mero paskirtas aukš
tom pareigom miesto savivaldy-

bėję. Jis ragino lietuvius labiau 
domėtis ir aktyviau dalyvauti 
Amerikos politikoje ir rinki
muose.

Meninę dalį atliko sol. P. Ru
gienė. Ji savo gražiu balsu ma
loniai nuteikė vakaro dalyvius. 
Jai akompanavo muz. M. Mo
tiekai tis.

Amerikos Lietuvių Respubli
konų Lygai vadovauja inž. 
pulk. K. Oksas. Al Bud

GĖLININKAS
(PUTR AMENT AS>

IJnkKmnmn srba liūdesio valando*"’ 
gražiausios gėlės ir rainikai axnx> 

pin papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMIHT>t!
5525 So. Harlem Ave. •— ■

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N - E1SINAS
Akušerija ir moterų i-iuus 

ginekologine chirurgija 
6132 So. kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, saamninti Ml 3-UUU1.

Ofiso tei.: HE 4-1816 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9601

DR. J. MESKAUSKAS
Gydytojas ik cmikukoas 

vidaus ligų spec.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktaaiėniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta- 
Otemais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
ausi^rus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

‘•contact lenses’
VaL pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880.
Naujas rez. telef4 448-5545

GRADiNSKAS
BAIGIASI 2. 15. 72 

KAINOS SUMAŽINTOS NET 

$200.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA* KAINA

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

Apdraustas parkraustymas 
ii (vairi? atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, ■ 
1490 kik A. M.

Barkui juodukai išdaužė langus

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TaU.925-8296

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

uždaryta.
Rex. tal.:VYA 5-3099

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

i

dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto.

ryto.

TeL: HĖmiock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO. ILL. 60629

Praeiti^ metų spalio mėn. 24 
d. vakare Jonas Barkus savo 
name, esančiame 5718 So. 
Laflin St, su žmona ramiai il
sėjosi ir stebėjo televizijos pro
gramą. Staiga pasigirdo dide
lis triukšmas, lyg keli perkū
no smūgiai būtų trenkę į jų 
namą. Iš išgąsčio jiedu nurie
dėjo nuo kėdžių. Apstulbę per 
langus pamatė skraidančius 
juodvarnius. Viduje maišėsi 
plytos ir stiklai.

Iš baimės negalėjo suprasti, 
kas čia -vyksta. Nejaugi prasi
dėjo karas buferinėje zonoje? 
Lauko pusėje girdėjosi lauki- 
niški šūkavimai ir grūmoji
mai: “Lauk, baltieji velniai, 
mes ateiname 1”

— Po geros pertraukos pra
dėjome baimingai žvalgytis ir 
tikrinti kas čia įvyko?.— pasa
kojo Barkus. — Mūsų namų 
visi langai išdaužyti, net nei 
rėmu nelike. Buvo ir skaudes
nių įvykių... Ju 18-m*etė duk
relė, paėmusi jai dovanotą 
naują puikų dviratį, su džiaugs 
mu išvyko 
deja... Ji 
ašaromis ir 
Jos dvirati
Praeitą penktadieni ji išėjo pa 
sivaikščioti netoli savo namų 
ir buvo užpulta juodukių mer
gaičių gaujos, kurios ją sumu
šė, suspardė, iškeikė bjauriau
siais žodžiais. Jos puolė ją kaip

įsiutusios panteros ir paliko ją 
pusiau be sąmonės. Pasiskun 
dus vietos policijai, buvo pa
tarta, kol dar neužmušė, pra
pulti iš tos apylinkės. Su skaus
mu širdyse tėvams ir dukrelei 
reikėjo skirtis j apleisti mielus 
tėvelius.

bet deja, 
vy^ti ten, iš kur at-

jie kreipėsi i vietos
15 Wardo kun. Law-

pasivažinėti. Bet, 
neužilgo grįžo su 

širdies skausmu, 
pagrpbė juodukai.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, jpec. MOTERŲ ligoj 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

' TeL: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
siaii 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

sniegą liepia 
medžių šakas 
ir garsų ste- 

svajoja,

V. Tu m a son is, M. D., S. C.
CHIRURGAS

1454 WEST 71rt STREET 
Ofiso tslsf.* HEmiock 4-2123 
Rotld. »olo.\. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ralandos skimbintl telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom: 
(Arch Supports) ir L L

tiM) West 63rd St„ Chicago, III.
Telet.t PRo«*ct

help yokb

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, suris pradžioje pro tirpstanti 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdų
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jutgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
: išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00. .

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini, lyrika. 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruollt, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00. 
22

Ū5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti Šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujiem- 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi.

Petres Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.

Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

1739 So. Halsted St-. Chicago, I1L 60608

KARIAI KVIEČIA MINĖTI 
SUKAKTI

LK kūrėjų savanorių sąjun
gos Centro Valdyba kviečia vi
sus savanorius ir visą patrioti
nę visuomenę dalyvauti Vasario 
16 dienos minėjime, kuris įvyks 
š. m. vasario mėn. 20 dieną 2 
vai. p. p. Auditorium teatre, 70 
East Congress St., ir galimai 
gausiau paremti pinigine auka 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
veiksmingai dirbančią Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Šių dienų didvyrio Simo Ku
dirkos karžygiškoji dvasia ir 
Tėvynės meilė tesujungia mus 
visus į vieningą ryžtingai kovo
jantį vienetą.

LKrc&s Centro Valdyba

NUSIVYLĘ LATVIJOS 
KOMUNISTAI...

(Atkelta iš 1 psl.)

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

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

TRYS M0DERN1SK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGABarkus skundėsi, kad jo 

žmona irgi vos nebuvo užmuš
ta. Ji buvo gatvėje apiplėšta 
ir sužeista. Daugelį kartų mė
gino šaukti policiją, 
ji patarė 
vykote...

Po to, 
seniūną,
lor. Jis mielai išklausė ir tuo
jau nuvyko Į Common Coun
sel susirinkimą, kuriame da
lyvavo Marquette Parko Lie
tuvių Namų Savininkų orga
nizacijos atstovai — pirm. Juo 
zas Bacevičius ir vicepirm. 
Juozas Bagdžius. Jie visi nu
vyko gelbėti nelaimingųjų. 
Jie iššaukė 7-to distrikto poli
ciją. Policijos pareigūnai pa
reiškė, kad jie negali minėtai 
šeimai duoti specialios apsau
gos. Po to buvo iššauktas to 
distrikto komisionierius Julius 
Watson. Ir jo pareiškimas bu
vo toks pats, Papildydamas jis 
pridėjo, “kad mes neturime 
pakankamai žmonių”. Tuo
met kun. Lawlor sako, kai juo 
dieji daro nusikaltimus prieš 
baltuosius. Apie tai jūs neno
rite nei girdėti, bet jei tas pats 
būtų daroma prieš juoduosius, 
jūs tuojau duotumėte nuola
tinę apsaugą. Jis papasakojo 
keletą pavyzdžių. Viršininkui 
Watsonui nesutikus duoti ap
saugą, jam buvo pasakyta, kad 
bus pasiųsta delegacija pas po 
licijos supt. James Conlisk. Tik 
tuomet J. Watson pažadėjo 
nuolatinę apsaugą, ir tuojau 
buvo iššaukta policija. Juo
dieji rinkosi į įvykio vietą. Jų 
skaičius vis gausėjo ir gausė
jo. Tisą tai matant, net šiur
pu darėsi...

Bet. deja, minėta šeima dar 
neturi
šventė gimtadieni savo šeimos 
ir artimųjų tarpe. Staiga din
go elektros šviesa... Jis krei
pėsi į įvairias įstaigas, bet pra
ėjo keletas dienų, kol atgavo 
šviesą savo namuose. Jonas 
Barkus buvo nusprendęs gy
venti kartu su juodaisiais bro
liais, tačiau nebroliški jų veiks 
mai verčia Barkus išvažiuoti 
iš savo namų, įsigytų prieš 18 
metų. Stasys Patlaba

Jie rašo: “Jūs dar ne apie vis
ką, kas vyksta pas mus, žino
te ir todėl Jums pateikėme fak
tus”.

“Mes žinome — toliau teigia
ma — kad Jums nelengva pa
veikti sovietų kom. partijos va
dus. Juk jie veikia, į jėgą atsi
žvelgdami ir tik jėgą jie pripa
žįsta. “Autoriai baigia šiais žo
džiais: “Mes žinome, kad tenka 
skaitytis ir su užsienio komu
nistų partijos nuomone... Mes 
nežinome, kaip būtų galima pa
veikti Kremliaus vadus. Tačiau, 
jei jie nesiliaus nedelsiant stab
dyti tokią jų veiklą, tektų juos 
be pasigailėjimo demaskuoti ir 
boikotuoti, nes dabartinė tų va
dų politika yra pragaištinga vi
so pasaulio komunistiniam judė
jimui”. (E)

(Pastaba: Elta paskelbs dau
giau šio Latvijos komunistų 
rašto ištraukų).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

NARIAI!

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS flĖNĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ramybės. J. Barkus

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
<X<X >5K< .-OX >:

Susirinkimu ir parengimų
PRANEŠIMAI

*
— Humboldt Parko L i et u vi y Klubo 

mėnesinis narių susirinkimas Įvyks 
trečiadieni, vasario 16 dieną 12:15 v. 
p. p., Alniera Simons parkelio svetai
nėje, 1640 N. Drake Ave., pirmame 
aukšte, 103 kambaryje. Nariai ir na
rės prašomi atvykti ir kandidatų no
rinčių Įstoti j mūsų klubą atsivesti.1 
Po susirinkimo visiems dalyviams bus 
vaišės. W. Menkus, sekr.

— Žemalčty Kultūros klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadieni, 
vasario 16 d. 7:00 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti it aptarti klubo 
bėgančius reikalus. Laikas yra užsi
mokėti savo duokles, kad neliktumėt 
suspenduoti. Po susirinkimo bus vai
šės. Rožė Didžgalvienė, rast.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE, phone: YAra» 7-340)

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tel.: YArus 7-11 >6-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE.
649 EAST 162nd ST.
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COrrtmodore 4-2228
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PRIEŠ 49 METUS BUVO VAIDILŲ BROLIJA
Pusiau masoniška organizacija

šiaurinėje Chicagos dalyje 
(Northsidėje) 1923 metais buvo 

.suorganizuota panaši j masonų 
organizacijų — lietuvių vyrų 
Vaidilų Brolija, ši grupė save 
laikė pagoniškos Lietuvos, pa
goniško ritualo simboliu.

Sumanytojas ir grupės vado
vas buvo dr. A. Montvidas. Ši 
brolija gimė Liuosybės salėje, 
Wabansia Ave., kur ir kitos lie
tuvių tuolaikinės organizazaci- 
jos susirinkimus šaukdavo, pa
rengimus rengdavo. Dr. A. 
Montvidas ir jo brolis Kazimie
ras Montvidas turėjo vaistinę 
šalia salės. Pradžioje nariai 
rinkdavosi Liuosybės svetainėje, 
bet vėliau, kai Brolija buvo na
riais skaitlinga, savo susirinki
mus šaukdavo Masonų (žydų) 
salėje prie Leavitt St.

Senas Northsidės gyventojas 
3r įvairių organizacijų buvęs 
valdvbu narvs, K. Čepukas, atsi- 
mena kaip prieš 19 metus veikė 
Vaidilų Brolija. Į tą Broliją ne 
kiekvienas galėjo Įstoti, tiktai 
ištikimi dievaičio Perkūno ir 
Krivių Krivaičio patvirtinti vy
rai. Be to, reikėjo išlaikyti ne
lengvus pagoniškų bei masoniš- 
kų tradicijų egzeminus. Neiš
laikęs egzaminų asmuo negalėjo 
būti Brolijos nariu.
j Kazys Čepukas savo užrašuo
se klausia ir atsako:
* “Kasgi buvo Vaidilų Brolija? 
Tai senovės lietuvių tikėjimo 
simbolis. Dr. A. Montvidas pa
rašė to tikėjimo statulą ir nu
rodė jo vykdytojus. Jie buvo: 
Didysis Perkūnas, žaibas, Kri
siu Krivaitis ir Krivys.
: “Didysis Perkūnas buvo vir
šininkas ir tvarkė kitus valdy-

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

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

2 vaL po pietų 
AUDITORIUM THEATRE 

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

certu.
Akademijos pranešėjus šiomis dienomis paskelbsime, o koncerte 

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

Bilietų kainos tokios: nuo $1.00, $2.00, $3.00, $3.50 iki $4.00. 
Chicagoje iš anksto juos galima gauti Marginiuose.

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

; 1608 West 69th St, Chicago, HL 60625. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, IALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.W _____ _ ......................................................................................... Z

Į SIUNTINIAI Į LIETUVA
r COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69th St., Chicago, III, 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60603. — Tai. 2544320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal.

V. VALANTINAS

■—.i..... i—.i i -y
MOVING — Apdraustas per kraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, DLL. 60636. TeL WA 5-9206

GEROS DOVANOS
iios knygos parduodamos dabar *rNau|ianose*' su 

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

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

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik $1.50
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus ček| arba

money orderL

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

i t

■ bos narius bei eilinius narius. 
Vaidilų Brolija buvo išaugusi 
skaitlinga nariais organizacija. 
Priklausė net iš kitų miestų lie
tuviai. Kai prasidėjo depresija, 
ir ilgokai užsitęsė, Brolijos ban
ke buvusius uždarė.
1931 metais ir Vaidilų Brolija 
paliovė gyvavusi”.

I Dail. M. Šileikis ir inž. B. Si- 
mokaitis pagal Palangoje esa
mą senovės lietuvių ugnies gar
binimo aukurą, pagamino Vai
dilų Brolijai aukurą, kuriame 
degė “amžinoji ugnis” Vaidilų 
Brolijos susirinkimuose.

Brolijos nariai turėdavo lai
kyti paslaptis, kas susirinkimuo
se būdavo nutarta. Vaidilos 
ruošdavo ir naktines išvykas į 
gamtą, tiktai ne tokias, kokios 
buvo kukluksų. Tose išvykose 
galėjo dalyvauti ir ne nariai.

Apie Vaidilų Broliją žinių yra 
vėl. Alekso Ambrose knygoje 
“Chicagos Lietuvių Istorija”.

M. š.

CICERO
šalčiai ir susirinkimai

Užklupę šalčiai pusėtinai pa
kenkė organizacijų susirinki
mams. Paprastai susirinkimai 
įvyksta mėnesio pradžioje, o 
kokia buvo šio mėnesio pradžia, 
jums tai gerai žinoma. Nieko 
tad nuostabaus, kad organiza
cijų nariai nelankė susirinkimų, 
pabijojo šalčių. Štai vasario 2 d. 
turėjo įvykti SLA 301 kuopos 
susirinkimas. Atsilankė vos ke
li nariai, tad susirinkimo neįvy
ko. Vadinasi, susirinkimas for
maliai nebuvo atidarytas. Aiš

ku, kad nebuvo aptarti ir orga
nizacijos reikalai, ypač tie, ku
rie liečia naujų narių gavimo 
vajų. Vajaus pagyvinimui mes 
visi turime rūpintis ir talkinin
kauti organizatoriui, nes jis vie
nas nedaug ką tegali padaryti.

Raudonos Rožės Pašalpas 
klubo susirinkimas turėjo įvyk
ti vasario 1 d. Ir vėl ta pati isto
rija: dėl siaučiančių šalčių susi- 

j rinkimo nebuvo. Tačiau klubo 
' valdyba budi ir atlieka jai pa
vestus darbus: sergantys nariai 
yra aplankomi ir ligos pašalpos 
išmokamos.

Ligoniai
Ligonių pas mus netrūksta. 

Štai jau kuris laikas serga Ka
zys Šimkus, buvęs Kareivių 
draugijos pirmininkas. Nors ir 
gerokai yra susilpęs, bet kaipo 
senas kareivis nepasiduoda. Nie
kur jis dabar nebesirodo ir ser
ga savo namuose, dažnai savo 
gerų bičiulių aplankomas.

Bronys Jakaitis rimtai sune- 
galėjo ir turėjo vykti į ligoninę. 
Katrė Sriubienė pasižymėjo sa
vo judrumu. Kaip sakoma, jos 
visur buvo pilna. Bet nelaboji 
liga tiek ją įveikė, kad jau ku
ris laikas jos niekur nebesima
to. Agota Jaukčienė (Sliekus) 
irgi nekaip jaučiasi. Labai ji 
apgailestauja, kad negalėjo šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių skly
pų savininkų susirinkime daly
vauti.

Sunegalėjusiems linkiu greit 
pasveikti ii- sustiprėti. D.

Nenorėjo būti generolu
Laike Civilinio karo Konfe

deratų armijos gen. Joseph E. 
Johnston pašaukė Roger A. 
Pryor iš Petersburg, Va. į ka
riuomenę ir paskyrė brigados 
generolu, bet tasai raštu atsi
sakė, pareikšdamas, kad “ar
mija” jau dabar turi per daug 
generolų. Tikrumoje jai rei
kia daugiau eilinių kareivių”. 
Tokiu jis išbuvo iki karo pa
baigos.

w
IŠ CHICAGOS IR 

APYLINKIŲ 
fe__________________

o

NUŽUDĖ TRIS 
BIZNIO PARTNERIUS

Trys Chicagos biznio įstaigos 
partneriai buvo nužudyti India
noje. Nužudyti jie buvo perei
tos savaitės antradienį, bet jų 
lavonai surasti tik penktadienį.

Trys nužudyti partneriai, Law
rence C. Foley, James Bieder- 
man ir Daniel Tobias, Chicagos 
vidurmiestyje (116 So. Mchi- 
gan Avė.) operavo Lincoln Edu
cational Institute, Ine. Tai ko- 
respondencinė mokykla, kuri 
nelabai seniai buvo suorgani
zuota ir buvo pradėjusi neblo
gai verstis.

Kodėl visi trys partneriai vy
ko į Indianą ir kas juos “lydė
jo”, tai kol kas tebėra misteri
ja. Pirmiausia buvo surastas 
Faley savo automobilyje, kuris 
stovėjo gana judrioje Gary mie
sto gatvėje. Automobilis, kuris 
buvo apsnigęs, ten išstovėjo po
rą dienų. Kai oras atšilo ir snie
gas nuo automobilio kiek nu
tirpo, tai praeivis pamatė, kad 
jo viduje sėdi sukniubęs vyras.

Chicagos Gag« Parko auditorijoje vasario 6 dien, Įvyko Sv. Kazimiero Lietuviu Katalikę kapinię sklypų savininkę 
draugijos narių matinis susirinkimas. Paveiksle matome Algį Regj, susirinkusiems skaitantį praneiimą apie pra
eitai* metais atliktus darbus. Draugijos nariai nepatenkinti daromomis skriaudomis. Jie nutari kreiptis j popiežių.

Foto Martyno Nagio

z
★ Paieškoma Irena Sinienė, 

velionio Jono Montvilos seserė
čia. Prašau atsiliepti ją pačią 
arba ją pažinusieji. Prašome ra
šyti Kaune gyvenusiai Marijai 
Pargaliauskienei, 388 Quebec 
Ave., Toronto 161, Ont., Canada.

(Sk)

g i ii ig B ■ S*■■■■>■■■ LIETUVIŲ VISUOMENEI CHICAGOJE
Lietuvos okupantai rusai ir saujelė lietuviškųjų .komunistų 

naikina Lietuvos kultūrą, religiją ir mūsų tautos geriausius 
sūnus ir dukras. Nežiūrint sužvėrėjusio okupanto siautėjimo 
lietuviška siela gyva, * ką liudija Lietuvos patriotų veržimasis 
j laisvę. Dvasios milžinas —- Simas Kudirka savo geležine valia 
ir drąsa išjudino pasaulio apdulkėjusią sąžinę. Jo šviesus 
vardas garsina Lietuvos kančias laisvajame pasaulyje.

šventai tikėdami Lietuvos valstybės laisvės atkūrimu ir 
kovos dėl Nepriklausomybės prasmingumu Chicagos Lietuvių

Taryba maloniai kviečia Jus dalyvauti iškilmingame Vasario 
16-tos minėjime 1972 metų vasario mėnesio 20 dieną 2 valandą 
AUDITORIUM THEATRE 70 East Congress.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

‘ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, m. Virginia 1-TH1

Savo dalyvavimu tautos šventėje ir gausia auka remkime 
ALTą, dirbantį Lietuvos laisvinimo darbą.

Visos organizacijos ir pavieniai asmenys prašomi aukas 
siųsti Chicagos Lietuvių Tarybos iždininkui Vladui šoliūnui, 
35-19 West 57th Street, Chicago, Ill., 60629.

Remkite mus didžiajame Tėvynės Laisvinimo darbe!

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS —- NOTARLATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA"!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
Aldona Indreika
Vykdomoji sekretorė

Žinoma, buvo pašaukta polici
ja. Tada paaiškėjo, kad tai Fo
ley, kurio galva buvo peršauta. 
Kelioms valandoms praėjus du 
Gary gyventojai prie apleisto 
motelio, kuris yra prie dvide
šimto kelio, surado nušautus 
kitus partnerius, būtent Bieder- 
maną ir Tobias. Jų galvos taip 
pat buvo peršautos.

Tą klaikią ir siaubingą miste
riją pagilina dar tas faktas, kad 
prieš mėnesį laiko visi trys part
neriai apsidraudė, kiekvienas 
40,000 dolerių sumai. Mirties 
atveju draudimo suma turėjo 
būti išmokėta korespondencinei 
mokyklai arba apsidraudusio gi
minėms.

Visi trys partneriai buvo jau
ni vyrai, 29—30 metų amžiaus. 
Anksčiau du iš jų dirbo kitose 
korespondencinėse mokyklose. 
Dabar bandoma patirti, kokie jų 
ryšiai buvo su tomis mokyklo
mis. Nužudymą bando išaiškin
ti ne tik Gary ir Portage polici
ja, bet ir federaliniai investiga- 
cijos agentai (FBI).

Suėmė netikrų pinigų 
platintojus

Iždo slaptos tarnybos parei
gūnas (O’Hare aerodrome su
ėmė Richard Ross Kinney, ku
rio lagamine buvo fiktyvių de
šimkių 137,000 dolerių sumai. 
Kiek žinoma, tie fiktyviai pini
gai Chicagoje nebuvo išplatinti.

Valdžios agentai taip pat su
ėmė Martin Eugene Schueler iš 
Elkhart, Ind. Pas ji surasta fik
tyvių banknotų 10,000 dolerių 
sumai ir prietaisų netikriems 
pinigams gaminti.

Pastangos išgelbėti 
knygyną

Chicagos centrinis knygy
nas jau “paseno’’ pasidarė per 
mažas: reikalina didesnių pa
talpų knygoms bei kitiems 
spausdiniams. Jau kuris lai
kas svarstoma, kas daryti su 
tuo knygynu, kuris lyg ir at
gyveno savo dienas. Vyrauja 
nusistatymas, kad dabartinio 
knygyno trobesį reikia nu
griauti. Esą reikia naujo ir mo
derniško pastato knygynui.

Julius Pakalka
Pirmininkas

Chicaga jau neteko daug 
įdomių pastatų, kurie savo 
architektūra atkreipdavo me
no mėgėjų dėmesį. Centrinio 
knygvno (pastatas architektū
ros atžvilgiu irgi yra savotiška 
įdomybė. Todėl kai kurių įta
kingų asmenų yra daromos 
pastangos jį išgelbėti nuo su
naikinimo. Siūloma tad patį 
pastatą kiek modernizuoti ir 
pertvarkyti bei įsigyti prie 
knygyno priedinį pastatą.

r TRUMPA!^)

— Adu. Charles P. Kai. savo 
laiško Southwest News — He
rald laikraštyje palaiko buv. 
prez. Lyndon B. Johnsono min 
tį, kad Amerikos prezidentai 
būtu renkami vienam 6 metu 
terminui. Ta proga jis pa
reiškė savo nuomones apie 
rinkimus, - demokratijos pro
gresą ir kitais aktualiais rei
kalais. Tas laikraštis įdėjo ko
respondenciją apie Chicagos 
Lietuvių Tarybos ir Lietuvos 
Vyčių ruošiamus Nepriklauso
mybės šventės minėjimus su 
programt] apžvalgomis, gar
bės svečiais ir tos šventės gilia 
prasme, šiame numeryje taip 
pat yra koresp. Jarūnės Joni- 
kaitės aprašymas Lietuvių šv. 
Kazimiero Kapinių sklypų sa
vininku susirinkimo. V

— Daina Plaušihaihjtė, Kel
ly aukšt. mokyklos mokinė, 
dalyvavo 12-to mokyklų dist- 
rikto Mokslo ir jo vaizdinių 
priemonių parodoje. Ji yra 
tarpe laimėjusių premijas.

— Sol. Dalia Kučėnienė pa
kviesta organizuoti jaunųjų 
meno talentų koncertą Jauni
mo kongreso metu Chicagoje. 
Reprezentacinės Įvairių sri
čių meno pajėgos dalyvaus iš 
viso pasaulio.

— Ford City Prekybos cen
tro Sertoma klubas, 7601 So. 
Cicecro Avė., Laisvės savai
tės proga paskelbė konkursą 
apylinkės 8 skyriaus moki
niams parašyti rašinėlį tema 

SAVININKAS PARDUODA 
Vakaru priemiestyje 5 didelių kamba
rių mūro namą su įrengtu beismantu, 

mašinų garažu ir daug priedų ant 
dvigubo kampinio sklypo gražioje vie

toje. Virs $30.000.
2035 So. 23 AVE., BROADVIEW 

Telef.: 345-4657

Federaliniy Ir vafstrfos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

I ei. 436-7878

A. T V E R A S >
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

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.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

“What I can do to promote lo
ve of Our Country”. Paskirtos 
5 premijos. . Rašinėlius su ži
niomis apie save ir mokyklą 
reikia pristatyti iki vasario 15 
d. Praeitais metais panašaus 
konkurso laimėtojų tarpe bu
vo viena lietuvaitė.

— Toronto Lietuvių Namų 
administracija, 1573 Bloor St. 
W. Toronlo 9, Ont, Canada,' 
užsakė savo skaityklai Naujie
nas. :

— Vienas skaitytojas iš Mar
quette Parko apylinkės, mokė- 
domos už prenumeratą rašo: 
“Naujienas skaitau nuo atva
žiavimo į Ameriką. Bridge- 
porte pirkdavau kioske. Per
sikėlęs Į Marquette Parką, pre 
numeruoju. Prenumeruoju ke 
lioliką laikraščių, bet mano 
žmona ir aš pirmiausia imame 
į rankas Naujienas, o paskui 
kitus laikraščius. Gyvuokite 
Naujienos ir toliau”.

— Dalia Šimoliūnienė, Det
roit, Mich., aktorė ir režisierė, 
sutiko rūpintis teatro spektak
liais Jaunimo Kongreso metu.

LAIMINGI NAMAI
TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 

20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas Įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

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

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

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

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

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

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

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

APYNAUJTS 2-jų butų gražus mūr.. 
oo 3 mieg.. ahnnin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 J500. ...... -

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marouette Parke. S21.500.

APYNAUJTS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas, Marquette Par
ke. $36 JOG.

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

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui. Oat
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke, — Tik $88,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statybą Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Iręn gin naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greitu spiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. & L INSURANCE i REALTY 
A. L A U R A I T I S 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA M775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

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

tvna-up. Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEU — 77^5888
Attiestas Garbačiauskas, m

---- - -------
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