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TĖVYNĖS ĮPAREIGOJA ČIA ESANČIUS !
LIETUVIAI,

I
Nepriklausomybės šventės išvakarėse su pagarba ir nuostaba 

prisimename praeitų metų bėgyje per visą pasaulį nuskambėju
sius beginklio kalinio, Simo Kudirkos, jo sovietiniams teisėjams 
pasakytus žodžius: aš neišdaviau savo tėvynės Lietuvos. Tai žo-, 
džiai, kurie sukelia pasididžiavimą, žadina viltį ir Įpareigoja.

Laisvės troškimas pavergto
je tėvynėje tebėra gyvas, nežiū
rint daugelio sovietinės priespau
dos metų. Jis kalba į pasaulio 
sąžinę per tuos, kurie nebodami 
pavojų rinkosi laisvę, kurių tie
sos žodis sukrėtė sovietinio teis
mo sales bei tremtinių stovyk
las. Jis prasiveržia pro sovieti
nę cenzūrą lietuvių kūrėjų dar
buose.

Laisvės šauksmas iš paverg
tos tėvynės yra neįkainuojamas 
Įnašas i bendrą mūsų tautos ko
vą už Lietuvos laisvę. Esančius 
gi laisvėje jis Įpareigoja mums 
įmanomais būdais veikti ir au
kotis, kad pagaliau ir Lietuva 
galėtų pasinaudoti tautų apsi- 
sprėndimo teise.

Su dėmesiu sekame vis daž
nėjančius Sovietų imperijos vi
duje laisvės reikalavimų bei tau
tinio išsilaisvinimo aspiracijų 
prasiveržimus.

Tarptautinėj arenoj pastaruo
ju metu esame liudininkais epo
chinio masto didžiųjų pasaulio 
jėgų persigrirpavimo, ,

Vyriausias • Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas ne tik stropiai 
seka visus šiuos'reiškinius, bet 
ir aktyviai veikia, kad tarptau
tinių Įvykių sraute Lietuvos in
teresai nebūtų pažeisti ir kad jos 
suvereninių teisių vykdymas 
kuo greičiau būtų atstatytas.

Aukštai vertiname kiekvieno 
lietuvio ar organizacijos darbus 
bei atsiekimus, kuriais bet ko
kiu būdu prisidedame prie Lie
tuvos laisvinimo pastangų. Ypa
tingas dėmesys krypsta Į mūsų 
jaunimą, kuris šių metų Kon
grese bandys išryškinti savo pa
skirti ir vietą lietuvių tautos 
likiminių uždavinių vykdyme. 
Linkime jam sėkmės ir tikime, 
kad jis aktyviai įsijungs į Vli- 
ko struktūra ir darbus.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga kviečiame visą 
lietuvių tautą Į suderintą ir pras
mingą Lietuvos laisvinimo tal
ką.

Tegul meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

New Yorkas,
1972 m. sausio 19 d.

IŠ VISO PASAULIO

JUNGTINIU TAUTU VERTĖJAS RUSAS 
BANDĖ GAUTI JAV LĖKTUVO PLANUS

NEW YORKAS. — FBI detektyvai suėmė viename Long 
Island restorane sovietii tarnautoją Jungtinėse Tautose, dirbantį 
vertėju JT sekretoriate, Valerijų Markelova. Jis prieš kelias mi
nutes buvo gavęs iš Grumman Aerospace bendrovės inžinieriaus 
slaptus dokumentus apie naujai projektuojamą Amerikos jūrų 
laivyno lėktuvą, F-14A. FBI skelbia, kad šis inžinierius, kurio 
pavardė neskelbiama, buvo Markelovo kontaktuotas 1970 metų 
rudenį. Inžinierius tuoj apie tai pranešė FBI Įstaigai. Ši pra
dėjo “vertėją” sekti.

Šachmatų varžybos 
dviejuose miestuose

AMSTERDAMAS. — Tarp
tautinės šachmatų Federacijos 
pirmininkas dr. Max Euwe pa
skelbė Olandijoje, kad šachma
tų varžybos tarp dabartinio čem
piono Boris Spasskio ir jo kon
kurento, amerikiečio Bobby Fi- 
scherio bus lošiamos dviejose 

i L.e Daužvardienė, Chicagos Lietuviu Tarybos vykd. sekretorė Aldona Indreikaitė, narys Juozas Skorubskas, Ameri- vietose. Pirmąsias 12 partijų 
meisteriai sulos Belgrade. Ju
goslavijoje, o po to persikels Į 
Reykjaviką, Islandijoje. Varžy
bos Belgrade prasidės ne vė
liau kaip birželio 25 d. Iš viso 
teks sulošti 24 partijas.

Tuo sprendimu šachmatų fe
deracija ieško kompromiso, nes 
Spasskis pasirinko Reykjaviką, 
o Fischeris — Belgradą. Spass- 
kiui Belgradas atrodė per karš
tas vasaros metu, nes jis gyve
na Leningrade ir nori lošti pa
našiame klimate, kaip Leningra
do. Fischeris pareiškė norą loš
ti ten, kur galima gauti daugiau 
pinigų. Belgradas visus miestus 
pralenkė už varžybų organizavi
mo teisę pasiūlydamas $152,000.

Iš 15 pasiūlytų miestų sovie
tai pasirinko tik keturis, jų tar
pe Belgrado nėra. Galimas daik
tas, kad derybos dėl lošimo vie
tos dar bus tęsiamos.

ČIKAGA. — Jūratė Kazickai- 
tė, jauna žurnalistė, besireiš- - aMBBgMF
kianti amerikiečių spaudoje. įs- JSetjiSSr ?

tojo i Lietuviu žurnalistu Sajun- 
g,. ■

WASHINGTON AS. — Prezi- ' --
dentas Nixonas, besiruošdamas 2
kelionei i Pekiną, pašalino dar 
viena kliūti Amerikos prekybai 
su Kinija. Atšaukti suvaržymai t.—"5-: ___ _____
pastato Kiniją lygiori eilėn su Chicago^ Lietuviu Tarybos pastangomis buvo išrūpinta audiencija pas Chicagos burmistrą Richard J. Daley, kuris 
kitomis komunistinėmis šalimis. I vasario 10 d. Įteikė savo proklamaciją Vasario 16-tos proja. Delegaciją sudarė: Lietuvos generalinis konsulas Ju- 
-p , v -įi • J -L 4-o‘T. i wovi»«iūicirc, Ciiitcigos Lietuviu laryijos vykd. sekretore Aldona indreikairė, narys Juozas Skorubskas, Ameri-
rreKyDOS varžtai aaoar taiKOmi kos Lietuviu Tarybos pirm. dr. Kazys Bobelis, Chicagos Lietuviu Tarybos pirm. Julius Pakalka, vicepirm. Pranė 
tik Šiaurės Korėjai, Š. Vietna- Pakalkienė ir narys Rimas Šarka. Delegacija Įteikė burmistrui ir jo poniai Sibiro lietuvaičiu maldaknyges angly 
mui ir Kubai.

WASHINGTONAS. — Vy
riausybės sluoksniai paskelbė, 
kad prezidentas Nixonas dery
bų su Kinija pradėjo ieškoti dar 
1970 m. vasario 20 d., pasiūly
damas atsiųsti Į Pekiną savo 
atstovą. Pasiūlymas Kinijai bu
vo perduotas Varšuvoje amba
sadoriaus Stoessel.

TOKIJO. —- Kinija iškraustė 
grupę japonų biznierių iš Peki
no viešbučio, nes jų kambariai 
yra reikalingi atvykstantiems 
amerikiečiams. Japonams pra
nešta, kad jie galės sugrįžti po 
prezidento vizito.

NEW YORKAS. — Su prezi
dentu į Kiniją važiuoja trys ver
tėjai; Calvin Mehlert, kuris at
šauktas iš Saigono ambasados. 
Jis baigė John Hopkins ir Taiva
no universitetus, buvo vertėju 
Varšuvos ambasados susitiki
muose su kinais; Charles Free
man, 28 m., irgi studijavęs ki
nų kalbą Taivane, tarnavęs Ma
dras, Indijoje konsulate. Studi
jų metu jis ir namie su žmo
na naudodavo tik kinų kalbą, 
trečias vertėjas Paul Kovenock 
gyveno ir dirbo Taivane, pasku
tiniu metu profesoriavo Pary
žiuje.

TOKIJO. — Iš Guamo salos 
Į Japoniją sugrįžęs japonų ka
reivis, praleidęs Guamo džiųglė- 
se 28 metus, vis dar negali nak
tį miegoti ilgiau kaip 2-3 vai. 
Daktarai bijo, kad nemigas gali 
pakenkti jo sveikatai. Pats ja
ponas Yokui sako esąs per daug 
laimingas ilgai miegoti.

kalba su delegacijos parašais.
Foto V. Noreikos

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS > AKTAS

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d., 1918 m. vienu 
balsu nutarė kreiptis: Į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vy
riausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamos/pripažintąja tautų apsisprendimo teis?' ir lietuvių Vil
niaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18- 23 d. 1917 metais, 
skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvar
kytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atski
rianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tau
tomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galuti
nai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, 
demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

. Lietuvos Taryba pranešdama apie tai .......................................
vyriausybei, prašo pripažinti .nepriklausomą Lietuvos valstybę.

iuje, vasario 16 d. 1918 m. Dr. J. Basanavičius
S. Banaitis
AL Biržiška
K. Bizauskas

Dr. J. šaulys Pr. Dovydaitis
J. šernas S. Kairys
A. Smetona P. Klimas
J. Smilgevičius Donatas Malinauskas
J. Staugaitis VL Mironas
A. Stulginskis S. Narutavičius
J. Vailokaitis Alfonsas Petrulis
J. Vileišis K. šaulys

PEKINAS. — Į Kiniją atvy
ko dar 18 televizijos stočių me
chanikų, kurie padės paruošti 
prezidento vizito perdavimą ra
dijo ir TV bangomis.

MONTEVIDEO. — Urugvaju
je komunistų teroristai Tupama- 
ros puolė policijos įstaigą ir nu
šovė du tarnautojus bei 
sužeidė.

kelis

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

* Valstybės prokuroras John 
Mitchell pasitraukė iš savo pa
reigų. Jo vieton prezidentas 
paskyrė ligšiolinį prokuroro pa
dėjėją Kleindienst. Negru va
dai juo nelabai patenkinti. Pats 
Mitchell vadovaus prezidento rin
kiminei kampanijai.

* Čikagoje susidūrė policijos 
mašina ir autobusas vežęs mo
kyklon vaikus. Ju keliolika su* 
žeisti. Tas daugiau nustatys 
žmones prieš vaikų vežiojimą.

Georgijoje balti tėvai ne
leidžia vaikų Į mokyklas, nes 
pirmadieni prasidėjo vežiojimas 
Į kitas apylinkes integracijos 
tikslais. Vienoje mokykloje vai
kai sudegino savo mokinių pa
žymėjimus.

Kolumbijos vyriausybė ieš
ko, kur dingo 5,500 svarų nuodų 
siunta. Jei tie nuodai patektų 
į geriamąjį vandenį, jie galėtų 
nunuodyti tris milijonus žmonių. 
Nuodų koncentratas buvo skir
tas vabzdžiu naikinimui.

Dvi bombos Belfaste su
naikino dvi Įmones netoli mies
to centro.

Pasibaigus karo paliauboms,
Vietname bombonešiai vėl prade- J daugumos, 
jo puolimus komunistų kariuo* 
menės koncentravimo vietose.

Sovietų "diplomatas” susitiko 
su lėktuvų Įmonės inžinierium 
11 kartų, daugiausia New Yorko 
apylinkės restoranuose. Marke
lovas vis prašydavo inžinieriaus 
slaptų žinių apie Grumman ben
drovės statomą naują lėktuvą. 
Sovietų šnipas parūpino inži
nieriui nedidelę kopijavimo ma
šiną ir 35 mm. foto kamerą, pra
šydamas nufotografuoti slaptus 
brėžinius. Grumman tuo metu 
konstruktavo 12 lėktuvo prototi
pų. Lėktuvai buvo skirti lėk
tuvnešiams. Jų motorai, atlošti 
sparnai ir apginklavimo bei pa
jėgumo charakteristikos laiko
mos labai slaptomis.

Valerijus Markelovas yra gi
męs Rusijoj, atvyko į Ameriką 
1967 m. Jis su žmona ir dukte
rim gyvena viename Manhattan, 
viešbutyje. Jam gresia 10 me
tų kalėjimo bausmė.

Lietuviu veiksniai čia Ame
rikoje galėtų pabandyti prašy
ti Amerikos vyriausybės, kad 
ji pasiūlytų iškeisti šnipą Mar- 
kelcvą į Sovietų Sąjungoje ka
linama Simą Kudirką. Tokių 
iškeitimų yra buvę praeityje.

Laikina Italijos 
vyriausybė

ROMA. — Italijos preziden
tas pavedė krikščionių demokra
tų parlamentarų grupės vadui 
Giulio Andreotti sudaryti nau
ją vyriausybę, kuri bus suda
ryta vien iš krikščionių demo
kratų partijos. Tuo pačiu tos 
vyriausybės dienos — ”'r”gos, 
nes partija par1'....'te . turi

Todėi ši vjr’c. ybė
yra tik laikina, kol bus praves
ti nauji parlamento rinkimai ir 
sudaryta nauja vyriausybė.

Iki rinkimų Italija bus 
doma valdininkų, kuriuos 
žiūrės laikina Andreotti 
riausybė.Rumunai sušaudė 

sovietų šnipą
PARYŽIUS. — Iš patikimų 

diplomatinių šaltinių atėjo ži
nia, kad Rumunijoje sausio mė
nesį buvo teisiamas ir pasmerk
tas žymus armijos generolas lon 
Serb, Bukarešto karinės įgulos 
ir II-sios Karinės Apygardos 
viršininkas, Rumunijos parla
mento narys. Jis buvo sušau
dytas už šnipinėjimą svetimai 
valstybei. Jį suėmus Rumunijos 
vyriausybė paprašiusi, kad tuoj 
pat išvažiuotų sovietų ambasa
dos karinis atašė, su kuriuo gen. 
Serb buvęs labai draugiškuose 
santykiuose.

žiniomis iš Bukarešto, Rumu
nijos valdžia stengėsi, kad apie 
šią bylą nieko nesilzinotų už
sienis, nes rumunai nenori errin-

♦ Šveicarijoje mirė žurnalis
tas Edgar Snow, pagarsėjęs sa
vo rašiniais apie komunistinę 
Kiniją. Jis turėjo vėžį.

*■ Vakar prezidentas Nixonas 
išvyko Į Camp David, Md., pasi
ruošti kelionei Į Kiniją. Iš Ki
nijos sugrįžusi amerikiečių gru
pė paskelbė, kad kinų vadai apie 
Vietnamą su Nixonu nežada 
kalbėti. Jie tačiau žada kelti 
Taivano klausimą.

ti sovietų. Rumunija nedalyva
vo kartu su sovietais čekoslov’a- 
kijos okupavime. Nuo to laiko 
sovietų diplomatai Bukarešte te
turi tas pačias privilegijas, kaip 
ir vakarų ambasadų tarnautojai. 
Sovietų bloko kariniai atašes 
nebeįleidžiami j rumunų kariuo
menės įstaigas. Sovietams pri
reikė šnipinėti, kad gavus žinių 
apie Rumunijos kariuomenę. To
kiu šnipu buvęs gen. Serb. Gedimino pilis Vilniuje

Leido pardavinėti 
uždraustas knygas
PEKINAS. — Kinijos spau

da paskelbė, kad visa eilė kny
gų, kurios buvo uždraustos kul
tūrinės revoliucijos metu vėl bus 
pardavinėjamos šalies knygy
nuose. Pirmadienį prie knygų 
susirinko nemažos žmonių mi
nios ir išpirko per trumpą lai- i 
ką daug knygų. Mao Tse Tun- 
go minčių knygelės svetimomis 
kalbomis irgi buvo pardavinė
jamos, tačiau jau be Lin Piao 
įžanginio žodžio. Kinų kalba tų 1 
knygelių visai nėra, matyt, dar 
nenorima parodyti masėms, kad 
Mao įpėdinis Lin Piao jau yra 
“išvalytas”. I

Tarp vėl leistų pardavinėti1 
knygų yra daug Markso, Lėni-1 
no ir Mao knygų, tačiau nema
žai yra ir klasikų: Kanto, Rous-! 
seau, Montesųuiuieu ir kt.

val- 
pri- 
vy-

Laisvės statula Karo muziejuje Kaune

Britanijoje
LONDONAS. — Britanijos 

premjeras Heath kreipėsi Į Dar
bo unijų kongreso pirmininką 
Victor Feather, prašydamas pa
veikti streikuojančius angliaka
sius, kad jie įsileistų anglį į elek
tros jėgaines, kurios dabar pi- 
kietaujamos. Tokios krizės Bri
tanija nematė nuo 1926 metų ge
neralinio streiko.

Darbiečių partija reikalauja, 
kad Heath vyriausybė pasitrauk
tų. Britanija turi šiaurės Ai
rijos krizę, Maltos krizę. Rode- 
zijos krizę, didžiausią bedarbių 
skaičių ir dabar — anglies ir 
elektros krizę. Milijonai gy
ventojų neturi šilimos ir šviesos. 
Vakar vėl atleista 800,000 dar
bininku.

Darbo partijos vadas Wilso- 
nas palygino Heath su Neronu, 
kuris grojo smuiku, kada Ro
ma degė. Vyriausybė grasina 
panaudoti kareivius anglims į 
elektros jėgaines pristatyti. Į 
tai angliakasiai atsiliepia gene
ralinio streiko grasinimais. Gan 
dažnai girdimas ir žodis “revo
liucija”. Angliakasiams vado
vauja I^wrence Daly, buvęs ko
munistas ir revoliucijonier’.us.

I Angliakasiai laiko apsupę elek
tros stotis. Viename mieste mi
nia nuvijo į šalį atėjusią poli
ciją. Pramonė suparaližuota. 
Vakar buvo atleisti iš darbų 
12,000 plieno pramonės, 50,000 
automobilių pramonės, 40,000 
tekstilės darbininkų.

Per septynių valandų debatus 
parlamente, kelis kartus užgeso 
šviesos pačiame britų demokra
tijos lopšyje.

LONDONAS. Populiariau
sias Britanijoje vyro vardas šiais 
metais ir per praėjusius 7 m. 
buvo James.



BŪDINGA ŠIŲ DIENŲ AKIMIRKA: VIENOS VALSTYBES SKAUTAI KITOJE VALSTYBĖJE
Tai Clevelando Pilėny ir Nerijos tuntai, pernai vasarą stovyklavę Kanadoje ir nusifotografavę Wasaga Beach stovyklavietėje. 

Nuotrauką gavome tik dabar, bet... argi ne miela prisiminti šaltą žiemą šiltą vasarą?
V. Bacevičiaus nuotr.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

LX-JI METAI NR. 7 (358)

Kai viduržiemį

RAMUNĖS LINGUOJA. NARCYZAI
PRAŽYSTA

Paslaptys, kuries slepiamos nuo visu: net ir nuo savu

— Kur gi tokie stebuklai vyksta?— paklaus kiekvienas išgir- 
. dęs.

Bet tai ne prasimanymas, tai — tikra tiesa, kurią patvir
tinant galime stebuklais netikintiems net laiką ir vietą nurodyti.

Visa tai prasideda saulės grįžimo laikotarpiu, taigi — po 
Kalėdų, kai “saulelė vėl atkopdama budina svietą”. 0 vieta — 

'"keli gyvenamų namų rūsiai Čikagos pietvakarių dalyje. Pro 
tuos-namus eidamas, jau gatvėje išgirsi įvairių nemuzikinių garsų 
simfoniją; tie garsai triukšmingiau užgaus tavo ausį, kai, pra
vėręs duris, atsiras: rūsio viduje.

Tai čia Jr pamatysi viduržie
my pražydusias ramunes, ku
rias pirštu palietus, rodos, pa
birs lapeliai, “myli” išburdami. 
Čia, štai,

užklydusiam prašalaičiui pa
sigėrėti, lyg gyvi, stiepiasi 
narcizai, katinukai sprogs
ta. Ten, pasieny, ilgakojis 
lietuviškas gandras styp
čioja, o šalia jo — senųjų 
Lietuvos girių karalius 
stumbras, sprandą Įrėžęs, 
žemės atsispyręs, sakytum, 
kovai pasiruošęs, žvelgi to
liau: aukščiau, lentynoje, 
sustatyti kryžiai su “mū* 
kėlėm” ir be jų, saulutėm 
apkaišyti, tulpėm išdabin
ti; antai ir rankšluostinės, 
dailiais dvylikanyčiais Lie
tuvos sesių darbo rankšluos

čiais puikuojasi.

Žiūri į visa tai, gėriesi ir. 
nustebintas to didžiojo darbo 
vaisiais, mąstai;

i

— Kas verčia šaltais žiemos 
vakarais, savaitė po savaitės, 
mėnesis po mėnesio, taip sąži
ningai rinktis .čia tame ar ana
me rūsy, ilgas valandas pralei
džiant prie burzgiančių, dulkes 
veidan žeriančių mašinų?'.

O talkininkai — vis tie patys. 
Jų veidus daug kur pamatysi: 
jie ir operai kitus savo vakarus 
atiduoda, dar vienam-kitam tė
vų komitetui priklauso, o ir Rakė 
juos darbo talkoje neretai ma
tysi. Mugės darbuose jie — pa
tys ištvermingieji, didžiąją dar
bų dalį nudirba. Ir dirba jie 
čia — kaip sau!

— O argi tas darbas ne sau ? 
_ atsakys jie. — Ar ne savo ir 
ar ne viso lietuviško jaunimo 
veiklai paremti jis skiriamas?'

Aplink medžio drožlių, piu
venų pusnys. Talkininkų vei
dai _ lyg Mozarto laikų pud
ruoti: didikų, tik vietoj pudruo-1

tų perukų — pjuvenom apkri- 
tę plaukai, o sesių net ir blaks
tienos šios rūšies pudra nubal
tintos. Ausis jau pradeda iš
skirti įvairių tekintuvų cypimą, 
piovimo mašinų plerpimą, o kar
tais ir lyg koki kontrabaso bal
są, kai “ne tas bėgis” įjungia
mas. Ir prabėga atminties juos
toj senas mūsų liaudies priežo
dis: “Darbymečiu ir akmuo kru
ta”. Ir kaipgi nekrutės, jei sa
vaitės šuoliais lekia, ir Kaziuko 
mugė jau beveik čia pat?!

Nuotaika tuose “požemiuose” 
šeimyniška; vaišingumas jaučia
mas net ir tada, kai kitam kam
bary pamatai naktipiečiams rū
pestingai paruoštą stalą, tvar
kingai išrikiuotus puodelius, 
paruoštą kavos virdulį, o šeimi
ninkė, sako, šiandien ligoninėj 
besirandanti. Tai tikras lietu
viškas vaišingumas. Ir taip yra 
kiekvieną talkos dieną.

Kitą vakarą matysi palinku
sias jaunų sesių galvas, bekli- 
juojantt rugių varpas, besmaigs- 
tant joms plonyčius akuotus. 
Šios, vadinamos, darbo sueigos, 
suteikia progos jaunosioms mū
sų sesėms ir broliams pasimo
kyti tautodailės, sužinoti, kaip 
dirbami tie dailūs medžio dir
biniai, kuriais didžiuojasi kiek
vienas mugės paviljonas.

Vėl sudžiržgia dulkėm ir piu- 
venom spjaudančios mašinos, 
kažkam tekintuvas nubraukia 
krumplio odą, ir įprastinė ausį 
rėžiančių garsų simfonija lie
jasi rūsio palubėm. Vakaro va
landos sparčiai bėga, piuvenų 
pusnys vis auga...

Dar savaitė, kita.

Suves tuos išdailintus, nu
blizgintus dirbinius į gar
siąją Kaziuko mugę Jau
nimo Centre, išdėlios juos 
smalsioms pirkėjų akims 
pasigrožėti. Ir pirks mugės 
lankytojai palinkusius kry
žius, žemaičių krašto vel
niukus, pūpsančius rudagal
vius baravykus. Nupirkę < 
tautiniais drabužiais pa
ruoštą lėlę ar grėbleliais ir 
saulutėm išvarstytą pagal
vėlę, tuoj dovanos ją kuria 
nors proga savo šeimos na

riui, giminei, bičiuliui.

Dailias ramunes nusipirkus 
ne viena sesė gal ims skaičiuoti 
jų lapelius... O tos, kurioms ra
munė laimę jau seniai išbūrė, Į 
jas žiūrėdamos, prisimins anuos 
jaunystėje su svajonėmis pavė
jui skridusius lapelius...

Balta žiemos taka namu lin
kui minant, tą vėlų vakarą gal
vą perbėga mintis;

“O kodėl gi Chicagos skau
tams neįsigyti savo nuosa* 
vų namų, kad ir paprastų, 
nebrangiai už juos sumo
kant?! Juose galėtų įsitai
syti visu tuntu dirbtuvės. 
Čia patogiai Įsitaisytų visi 
dievdirbiai, dailidės, puo
džiai ir kiti garsieji mūsų 
tuntų meistai. Pertvarkius 
tuos namus taip, kad ten 
galėtų būti parankiai susta-

NUO SVAJONIŲ
ARTĖJAM

PRIE TIKROVĖS
Paliekam Žemynos draugovę
Pagaliau seniai laukta diena 

atėjo; žinojom, kad šiandien su 
“Žemynos” sesėmis atsisveikin
sime. Sausio 30 d., 10 vai. ryto, 
susirinkime visos Jaunimo Cen
tre. Mūsų draugininke Danutė 
Bruškytė išrikiavo seses. Ra
portai. Po jų draugovės adju
tante Audronė Miglinaitė pers
kaitė įsakymus. Mūsų, išeinan
čių kandidatuoti ir ruoštis vyr. 
skautės Įžodžiui, ausyse skam
bėjo žodžiai: “Išlaikiusios pir
mos laipsnio egzaminus, perke
liamos į kandidačių būrelį šios 
sesės...” — ir išgirstame savo 
pavardes. Tai

štai atėjo diena, kai palie
kame “geltonšlipsių” eiles,
kuriose tiek metų skautavom, 

tiek patyrimo įsigijom, kur tiek 
metų apie mėlyna kaklaraištį 
svajojom...' I• • t 7

tytos visos mašinos, tie tun
tų meistrai, pameistriai ir 
jų gizeliai galėtų ištisus 
metus savo nagingumą to

se dirbtuvėse tobulinti”.

Tuo būdu, be abejonės, su
lauktume didesnio brolių ir se
sių jungimosi į mugės darbus, 
giliau panagrinėjant mūsų tau
todailės sritis, tobulinant savo 
sugebėjimus. Tada gal ir pa
skutinės kelios priešmuginės sa
vaitės, patrigubintu tempu sku
binant dirbti, nebūtų mūsų tal
kininkams tokios varginančios 
— eksponatai gausėtų nuolat 
visus metus darbuojantis. O ir 
“požemių” šeimininkai, manau, 
džiaugtųsi, galutinai išsivalę 
dulkėmis apkritusius savo na
mus.

Būtų gera, jei ir kitų galvas 
perbėgtų ta mintis, ypač tų mū
sų tėvelių, kurie dirba namų 
pirkimo ar pardavimo srityje. 
Jų pagalba mums būtų didelė 
finansinė paspirtis. Pagalvokime 
visi! Ašenajus

VEIDAI 
IR !

DARBAI
★ Kasmetinis jaunimo krai

tis — džiuginančiai didelis. Su
vestais duęmenimis, 1971 me
tais įvairių vietovių skautai ir 
skautės (nuosavose arba pasi
rinktose stovyklavietėse) sudarė 
bendrą stovyklaujančių skaičių, 
siekiantį 1,700 asmenų. Duome
nys gauti iš Chicagos, Clevelan
do, Los Angeles, Detroito, Ka
nados, Atlanto Rajono, Europos 
(Jubiliejinės), Australijos ir 
akademikų skautų. Neturime 
kitų organizacijų stovyklavusių 
skaičiaus (ir jų būta gausių, kiek

Į mūsų sueigą atsilankė nau
joji tuntininkė ps. E. šalčiūnie- 
nė ir buvusi pirmoji “Žemynos” 
draugininke ps. A. Martienė. Abi 
tarė mums po žodelį. Po to vy
ko atsisveikinimas su draugi
ninke ir adjutante. Kiekviena 
skiltis atminimui įdavė dovaną, 
sušuko šūkį, padainavo, “šypse
nų” skiltis

sudainavo seniai visų girdė
tą .“Žemynos” dainą, nuste- 
bindamos ir draugininkę,

kad per tiek metų nei dainos 
žodžių, nei melodijos, tos mūsų 
“šypsenėlės” nepamiršo. Dova
nas lydėjo žodžiai; “Ačiū* už 
viską, už visus pasiaukoji
mus!...”. Ne vienos akyse bu
vo ašaros...

O po to — vaišės. Ir dar ko
kios ■' Sesės buvo prikepusios 
visokių pyragų, pyragaičių. Vai
šinomės ir, sakydamos “iki pa
simatymo”, skirstėmės namo.

Undinė iš Kernavės 

TORONTO ŠATRIJOS TUNTO STEPO KAIRIO MUZIKINIO 
VIENETO KANKLININKĖS

Dešinėje — grupės seniūnė Ž. šilininkaitė
p. Barzdžiaus nuotr.

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

You wouldn’t like it, of course.

A little over 4 dollars far

Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why American 
already own over $52 billjon 
fa Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that noct 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estate going.

You see, one of the nice 
things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-nchxjuick scheme, 
forget it. Bonds aren't for you. 
They only pay off ip the long 
kauk For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do pay off, however. 
Handsotnely, as a matter of facx.

If you happen to be one of 
these Americans who thinks 
there’s something to dm comstry 
of ours, why not buy into iL 

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work.

Or go to your bank.
And cough up that $18.75.

Take stock in America
Buy LLS. Savings Bon Js & Freedom Share*

rašė spauda), tačiau apvaliai 
galime skaičiuoti du tūkstančius 
lietuviško jaunimo, kasmet stip
riai pasireiškiančio lietuvybės 
banga stovyklose.

Vis dar tebeaidi žinios apie 
lietuviškus šiaudinukus. • Gavo
me pranešimą iš Hartfordo 
(Conn.), kad ten Kalėdų šven
tėms buvo parengtos dvi viešos 
eglutės su lietuviškais šiaudi
nukais. Vyresniųjų skaučių ži
dinys išpuošė eglutę šv. Trejy
bės bažnyčioje iš geriamų šiau
delių padarytais ornamentais, o 
Moterų Federacijos klubas mies
to knygyne pastatė eglutę, pa
puoštą tikrų šiaudelių ornamen
tais. Pirmoji eglutė kėlė bal
to sniego įspūdį, antroji — auk
so. Antrajai eglutei papuošti 
instruktavo skaučių veikėja Al
dona Saimininkienė. Vietos 
spauda į eglutes irgi atkreipė 
dėmesį, įsidėdama nuotraukų ir 
lietuviškų kalėdinių papročių 
aprašymų.

Jaunimo Kongreso stovyk
la Įvyks Kanadoje, šią vasarą 
Romuvos stovyklavietėj vyks ke
lios stovyklos: liepos 8-15 II-jo 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso stovykla; liepos 16-22 jū
ros skautų-čių 50 m. jubiliejinė 
stovykla; liepos 23-rugp. 6 Ro
muvos jubilėjinė stovykla. Iš 
anksto prašome vadovus ir sto
vyklautojus apsispręsti kuriose 
stovyklose dalyvaus. Numatoma 
ankstyva registracija.

Toronte pasikeitė tėvų ko* 
mitetas. “Šatrijos” ir “Rainby- 
no” tuntų tėvų metinis susirin
kimas įvyko sausio 30 d. skautų 
būkle. Dalyvavo apie 30 tėvų.

K-to pirm. K. šapočkinas pa
kvietė pirmininkauti B. Saplį, 
sekretore G. Stauskienę. Prane-

Šimus padarė pirm. K. šapočki- 
nas, ižd. p. Sriubiškis ir tunti- 
ninkai. Į naują komitetą iš
rinkti: p; p. Ciplijauskas, Ase- 
vįčius, Grybas, šapočkinas, Sriu
biškis, Simanavičienė, Kišonie- 
nė, Vaitkuvienė, Sinkevičienė, 
žulienė, Revizijos komi si j on; p. 
p. Ciplijauskienė, Matulevičienė, 
Stauskienė.

Diskusijose daugiausia gvil
denti Romuvos dešimtmečio rei
kalai. Naujasis tėvų k-tas įsi
pareigoja kreiptis į skautų-čių 
mamas, prašant talkos stovyk
lautojų maitinimo darbuose. 
Ateityje numatoma maitinimą 
decentralizuoti, pastatant eilę 
lauko virtuvių.

Atlanto Rajono vadovų-vių 
pavasarinis suvažiavimas įvyks
ta vasario 27 d. Waterbury, 
Conn., Knights of Lithuania 
Hall. Dalyvauti kviečiama: tun- 
tininkąi-ės, draugininkai su pa
vaduotojais ar adjutantais ir ki
ti tuntų vadi jų nariai. (Mažes
niuose vienetuose — vieneto šta
bo nariai.

• šių metų vasaros stovykla 
gauta Adams Point, New Hamp
shire. Plačiau stovyklos reika
las bus pristatytas suvažiavime. 
Taip pat turėsime apspręsti ir 
ateinančio skautų-čių suvažiavi
mo vietą. D. S.

-*• Clevelando “Vytauto” d-vės 
draugininkas yra Ramūnas Švar
cas. Draugovėje yra 13 skau
tų, . t. y. dvi skiltys. Pirmoje 
skiltyje yra; Linas Jokūbaitis, 
Arvydas Mackevičius, Paulius 
Nasvytis, Edvardas Bliumenta- 
lis, Linas Nasvytis, M. Janulis 
ir skiltininkas Linas Puškorius. 
Antroje skiltyje yra: Linas Jo- 
hansonas, Luke Janavičius, Jau
nutis Banionis, Nidos čapas, Jo
nas .Laurinaitis ir skiltintinkas 
Algis Ųrbaitis.

Pirmoji skiltis neseniai pasi
vadino “Arų” vardu. Kiek ži
nau, antroji skiltis vardo dar 
neturi. Mes norime įsitaisyti 
gairelę, jeigu draugininkas 
mums padės.

šiuo metu mes sueigose mo
komės, pirmos pagalbas, morzės 
abėcėlės, signalizacijos ir dainų. 
Taip pat .turime ir žaidimų. Pa
skutinėje sueigoje žaidėme ki
mo.žaidimą. Daugiausiai žaidžia
me futbolą ir krepšinį. Jau ruo
šiamės Kaziuko mugei.

Mūsų draugininkas visada šyp
sosi ir nori, kad mes būtume ge
ri skautai ir viską gerai išmok
tume. Linas Puškorius,

Arų skiltis

CHICAGOS ALGIMANTO LAIVO JURININKAI
linksmai švenčia Klaipėdos dieną.

Br. .Juodelio nuotr.
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Spaudos baliuje, vasario 5 d. Čikagoje, Jurgis JanuiaiHs perduoda dail. Magdalenos Stankūnienės padova
notą paveikslą jo laimėtojai solistei Janinai Šatnienei.

Foto V. Noreikos

Gražinkime tėvynei
(Iš J. Cicėno straipsnio “Be 

- penkių dvylika” žurnale “Ne- 
‘ munas”, 1950 m. Nr. 3-4).

— šitai visur ir visada pri
valu atsiminti, žinome, kas ki
tų krislams atidus, o savo kal
tėms atlaidus, nieko nelaukda
mas atsilieps: — apie kokią čia 
skolą kalbama, — aš niekam ne
skolingas! Taj melas. Visi mes 
Tėvynei skolingi. Skolingi už
moksią, už raštą, už būdą, už 
sugebėjimus, už ramybę, sotį ir 
nuostabų Nemuno-Neries upy
no peisažą. Skola neginčijama, 
ir kas išsigina — išsigina šven
tų pareigų savo motinai.

Kalbant apie skolą Tėvynei, 
ir vėl iškyla ypatingi tremtinių 
uždaviniai, nes gi daugiau gavę 
ir daugiau turi grąžinti.

Senieji JAV lietuviai, Lietu
vos nepriklausomybės neregėję 
ir jos palaima nesinaudoję, tik 
pamanykime, atidavė su kaupu. 
Grįžkime į 19 amž. pabaigą ir 20 
amž. pradžią. Kas rėmė gimtąjį 
raštą, kai tėvynėje ans buvo už- 

‘ draustas ir baudžiamas; kas sie
lojosi besikuriančios tautinės 
mokyklos sėkmingumu (be kita 
ko, iniciatyva ir lėšos vadovėlių 
konkursams); kas dėjo pamatus 
Tautos Namams (iš dalies anų 
pinigų vadinamoji Vilniaus Kal
vė sukalė per 100 pradžiamokslių 
ir mokslo knygų); kas per Lais-

-vės Varpų šaukė apie didžiąją 
tiesų, kad Laisvės nevertas, kas 
negina jos, — vis tai broliai ir 
sesės, iš namų iškilę pirmųjų rūs
čių ir darganotų naktį be ryto.

Tiesa, daugį jų pačių ar jų 
vaikus Amerikos malūnas ap- 
trynė ar net visai sumalė. Bet 
savo amžiaus ir savo kartos už
davinius jie ryžosi tesėti. Kiti 
iš jų moka tėvynei savo kilnų 
įnašų ir šiandien, balti jau se
neliukai, žilagalvės močiutės, 
kasyklų, skerdyklų, sunkiųjų 
uosto darbų ir kitų negandų že
myn sulenkti, bet kaip ąžuolai 
nepalūžę, amžinai jautrūs ir 
skubūs tėvynei padėti. Senąją 
JAV lietuvių kartų teisiant, reik- 
tų palaukti bent dešimt metų, 
atseit — palaukti perspektyvos, 
kuri tikroje šviesoje ims rodyti 
tremtinių valią ir sugebėjiųius 
išlikti sau — žmogumi.

Neturime čia savo finansų 
ministerijos, nėra antstolių ir 
mokesčių policijos. Skolos mo
kėjimas turi būti sąžinės regu
liuojamas. Tautos fondas turi 
būti lygu šventykla, kur neština 
suneština visa, kas gražiausia; 
ten Turčiaus ir vos išsiverčian- 
čio centas, ten viengungių ir naš
lių skatikai, ten ir pinigėlis vai
kų, kurie, tėvų pamokyti, kar
tas nuo karto atsisako saldainių 
ar žaisliuko. Neseniai Elta ta
rė, LAIC pakartojo, o buv. Vyk-

domosios Tarybos pirmininkas 
min. Sidzikauskas savo keliu 
atkartojo, kad lenkų politinė 
emigracija susiskaldžiusi ir t. t. 
ir t. t. Tai ir optinė ir strategi
nė klaida. Lenkai jau baigia 
sukalti 80-tąją tūkstantį vadi
namųjų geležinių pasų, Į ku-

riuos, savo paties pilietinei va
liai 
nas 
mes 
čių

raginant, įrašoma kiekvie- 
įnašas tėvynei vaduoti. O 
ar tik didžiųjų tautos šven- 
progomis tegalime išdrįs

ti atidaryti piniginę? — ir te- 
ištraukiant, kaip čia įprasta sa
kyti, nikelius...

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Prancūzijos Įstatymų ribose išsprūsta iš lietuviškojo gyve-

i veikia Prancūzijos Lietuvių Ben- 
j druomenė, vadovaudamasi Lie- 
I tuvių Chartos ir PLB bendrai- 
i siais nuostatais. Jos uždaviniai 
— tautinės kultūros ugdymas, 
savitarpinė pagalba, socialinė ir 
teisinė globa, šiuos uždavinius 

“ vykdo PrLB valdyba, renkama
I tarybos, kuriai ji atsakinga už 
; savo veikla. Konkretūs valdvbos

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

S. Petersonienė

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

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY.f^vu veikią. ivuiiArecus yaiuyuus 
KUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- darbai: leidžia “Prancūzijos Lie- 
truotos, spalvotais viršeliais, 'kainuoja, po l doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
ii ™ėS adukait“ iliustruota- Dideli0 formato’ 24 Psl- rinkimų komisija praveda Pr- 

'» . J ,1. ., „ o. i LB tarybos ir garbės teismo rin-3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams. DaiL V. Simas- , . .
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80. j kimus, teikia socialinę parama

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip nariams-
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, j 

-did_elio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 *
psL, kaina 5 doL ; J *

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

GRAUŽIKŲ PADARINIAI

lungt. Tautų duomenimis, 
visose pasaulio šalyse vabzdžiai, 
graužikai ir augalų ligos sunai
kina apie milijonus tonų 
grūdų. Pridėjus dar h piktžo
lių žalą, pasirodytų, kad kas
met žmonija netenka beveik 
trečdalio derliaus.

dį-. ne bažnyčioje, 
lankydavo ir maldų mpripužiii- 
dnvo. Bet jis niekad niekam 
bloga nėra padaręs . . .”

Lomo mieste jo vardu' pava
dinta svarbiausioji gatvė. Dr. J. 
Basanavičiaus gatvė via ir Var
nos kurorte. Varnos muziejuje 
kabo jo portretas o pats muzie
jus vadinasi dr. J. Basanavičiaus 
vardu.

Džiugu kad mūsų tautiečio 
įkurtas Varnos kurortas pavirto 
pačiu gražiausiuoju Juodosios 
jūros kurortu, o jo suplanuotas 
jūros pakraštys - nuostabiu par
ku. Dabar Varną vadina Juodo
sios jūros karalaite. Per metus 
ją aplanko daugiau kaip (i mili
jonai poilsiautojų.

Balaganai jį laiko tikru bul
garu. Varnos miesto dr. J. Ba
sanavičiaus vardo muziejuje pa
tirta kad Jūros parke bus pasta
tytas J. Basanavičiaus pamink
las — biustas, o besikuriantis 
archeologijos muziejus bus pa
vadintas dr. J. Basanavičiaus 
vardu.

Ne gyvuliu tvarte, bet laisvu 
žmogum gimiau.

Steponas Batoras

"NAUJIENOS’ KIEKVIENOdamas jis sudarė projektą, kaip 
Varnos miestą paversti jūros 
kurortu: suplanavo jūros tiltą, 
panašų į Palangoje esantį, ir 
jūros parką. Varnoje J. Basa
navičius dėstė ką tik įsteigtoje 
gimnazijoje ir vėl rinko senie
nas busimajam muziejuj. Pra
sidėjus 1905 m. revoliucijai Ru
sijoje, jis nelegaliai grįžo į Vil
nių.

J. Basanavičius labai nusipel
nė Bulgarijai. Jis tiek daug pa
sitarnavo bulgarų kultūrai ir 
mokslui, kad bulgarai jį gerbia, 
kaip ir kitus savo garsiausius 
liaudies didvyrius. Jis buvo vi
sų mylimas. “Jis* mylėjo mus 
visus ir mes jį mylėjom — sakė 
lomietis Andrejus Pojevas. — 
Tik dėl vieno dalyko jis mums 
nepatiko: buvo bedievis ir ve-

BIZNIERlAl. KURIE GARSINASI
NAUJIENOSE1’. — TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE 1

DARBO ŽMOGAUS
DRAUGAS IR BIČIULIS

Jlu atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S.

nimo.
Panašiai atsitinka ir su jau

nesniosios kartos pokario atei
viais. Ne tik provincijos lietu
viai gyvena išsisklaidę toli vie
ni nuo kitų, bet ir Paryžiuje gy
venantieji vis dažniau išsikelia 
į priemiesčius. Ne vienas pra
leidžia savaitgalius savo kuk
liose nuosavybėse priemiestyje. 
Toks išsisklaidymas ir Paryžiu
je trukdo ne vienam labiau įsi
jungti į lietuvišką darbą.

Dėl šių aplinkybių bendruo
menei tenka nuolat realiai žvelg
ti į besikeičiančią lietuvių būk
lę ir ieškoti būdų ir metodų sa
vo uždaviniams vykdyti. Ypač 
yra jautri ir svarbi jaunimo pro
blema, nes jaunimas ateina dau
gumoje iš mišrių šeimų ir ne
moka lietuviškai. Tačiau tenka 
pasidžiaugti, kad Paryžiuje jau
nieji pajėgia išlaikyti tautinių 
šokių grupę, pasikviesdami tal
kon ir savo draugus nelietuvius. 
Yra jaunimo, kuris domisi lie
tuviškuoju gyvenimu ir talkina 
darbuose.

Ateičiai yra ir prošvaisčių! 
Yra jaunų tėvų, kūdikiais iš
vykusių’ iš Lietuvos ir savo tė
vų lietuviškai išauklėtų, kurie 
čia kūrę šeimas, savo vaikučius 
moko lietuviškai ir augina lie
tuviškoje dvasioje. Tai viltis 
ateičiai.

Prancūzijos Liet. Žinios

I

1

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

tuvių žinias”, ruošia minėjimus, 
šventes, rengia susirinkimus, su

ganai. PrLB tarybą sudaro šie 
nariai: R. Bačkis, A. J. Grei
mas, P. Klimas, J. Lanskorons- 

i kis, A. Martinkaitė, G. Matore, 
į Ž. Mikšys, A. Moneys, kun. J.

I

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Dabartinės tarybos kadencijos 
metu PrLB valdybos rūpesčiu 

/buvo paruoštas naujas PrLB sta
tutas, suderintas su Prancūzi- 

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. jos įstatymais, liečiančiais užsie- 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol. niečiu draugijas 1968 m ge-

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos gružės 10 d. PrLB visuotiniame
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. Ū, k.,™Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00. j nanll susirinkame statutas buvo

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai.' PŲlimta^ _ Pat 1967 m. gruo-
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai- džio mėnesį išrinkta taryba ir 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00. I garbės teismas. 1968 m. liepos

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto is pat mažens yra daug lengviau juos 1 d. statutą ir tarybos narius 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą, j Jei tėvai išbalansuo-! . • ‘ ^Qizi^rt<5
tu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- PaLVlrL1Ilc> prancūzų v aidžios or- 
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. ganai. PrLB taryba sudaro šie

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 82.00. 

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti ~ taupykite!

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra' 517 psl.
_ Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

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

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

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

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

CIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., SI,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

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

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

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

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

čekį ar piniginę perlaidą.

j riano ir E. Vaiciekauskas. Ta
rybos pirmininkas — R. Bačkis. 

. Garbės teismą sudaro: dr. E. f •-
11 Aleksandravičienė, O. Greimienė 
ir P. Japy (pirmininkas). Vi
są šį laikotarpį PrLB valdybą 

! sudarė šie kasmet perrenkami 
nariai: kun. J. (Petrošius — 

'pirm., A. Moneys — vicepirm.
ir sekretorius ir P. Klimas — iž
dininkas. Revizijos komisijoje 
buvo: A. J. Greimas — pirmi
ninkas, B. Monstavičiūtė-Soria- 
no ir E. Vaiciekauskas — nariai. 
Vėliau A. J. Greimo vieton bu
vo išrinktas Ž. Mikšys.

šios tarybos kadencijos me
tu be PrLB statuto buvo pa
ruošti ir priimti dar PrLB vi
daus tvarkos nuostatai ir PrLB 
tarybos ir garbės teismo rinki
mų taisyklės.

Malonu pastebėti, kad PrLB 
organai darniai ir vieningai dar
bavosi.

žvelgiant į ateitį, reikia at
kreipti dėmesį į Prancūzijos lie
tuvių gyvenimo aplinkybes ir 
sąlygas. Senosios emigracijos 
lietuviai beveik visi sulaukė pen
sijos amžiaus. Prancūzijos lie
tuvių apie 50% yra vyresniosios 
kartos, tai už kiek metų apie 
pusę Prancūzijos lietuvių iš lie
tuviškojo gyvenimo pasitrauks. 
O tos kartos vaikai (dabar 40-55 
m. amžiaus), vedybiniais ar pro
fesiniai sumetimais išsisklaidę 
įvairiausiose vietovėse ir sukū
rę mišrias šeimas, nejučiomis

DR. J BASANAVIČIUS 
BULGARIJOJE

Jaunas gydytojas Jonas Basa
navičius į Bulgariją atvyko 1879 
m., ką tik baigęs Maskvos uni
versitetą. Gyvendamas Lomo 
mieste, jis išsirūpino, kad būtų 
pastatyta ligoninė, įgyvendino 
savo išleistas sanitarines ins
trukcijas, privertė statytis bedū- 
mines krosnis ir t. t. J. Basa
navičius buvo pirmasis žymus 
Bulgarijos veikėjas sanitarijos - 
higienos srityje.

Čia parašė stambią etnografi
nę studiją “Lomohijat okra”. 
Tai pirmasis mokslinis darbas 
apie bulgarų etnografiją. Susi
dūręs su liaudies medicina ir ją 
išstudijavęs, jis išleido stambų 
dvitomį veikalą “Bolgarsna bil- 
ka”. Bulgarai jį laiko savo ar
cheologijos tėvu. Jis pirmas ten 
pradėjo sistemingai rinkti ir ty
rinėti įvairias senienas. J. Basa
navičius — antropologijos pra
dininkas Balkanuose. • Susido
mėjęs bulgarų antropologija jis 
pirmasis įrodė, jog bulgarai nė
ra mongolai, kaip buvo anksčiau 
tvirtinta. 1892 m. jau pagarsė
jęs mokslininkas ir žymus poli
tikas, J. Basanavičius buvo per
keltas į Varną, čia išrenkamas 
į šio miesto valdybą, čia gyven-

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

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

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
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Svajojame ir dainuojame
Lietuvių tauta yra poetų tauta. Turėjome lietuvių 

poetų prieš du šimtus metų, turime jų ir šiandien. Turė
jome poetų nepriklausomos Lietuvos laikais, turime jų ir 
lietuvių tautos vergijos laikais. Turime poetų rusų pa
vergtoje Lietuvoje, yra poetų ir laisvame pasaulyje. Lie
tuvis savo sielos išgyvenimus ir svajones Į dainas ir pos
mus dėstė pačiais sunkiausiais metais, jas mėgsta dės
tyti ir nuo karo smūgių atsigavęs.

Daug blogiau su poezijos mėgėjais. Lietuvių tarpe 
yra poezijos mėgėjų, bet jų skaičius yra labai aprėžtas. 
Lietuviai skaito kiekvieną poetą, išleistą pavergtoje Lie
tuvoje ir laisvame pasaulyje, bet mėgėjų skaičius nedide
lis. Kiekvienas laisvame pasaulyje rašąs poetas gali 
būti tikras, kad poezijos mėgėjai 300 jo knygos egzemp
liorių išpirks. Jeigu knyga susidomės ne tiktai mėgėjai, 
bet ir platesni sluoksniai, tai poeto eilėraščiais susidomės 
didesnis lietuvių skaičius, bet jei susidomėjimas nebus 
sukeltas, tai vargu jis galės parduoti didesnį savo kūry
bos leidinių skaičių. Koks susidomėjimas poetais yra Lie
tuvoje, šiandien būtų sunku tiksliai pasakyti.

Daugelį maloniai nustebino šiomis dienomis Ateities 
išleistos Lietuvių poezijos išeivijoje knygos. Gražiai iš
leista 672 puslapių knyga turi 80 mūsų poetų atrinktus 
kūrinius. Knygoje turėtų būti patys geriausieji pasku
tiniais 25 metais mūšų poetų parašyti kūriniai. Knygoje 
yra didokas išleistų poezijos knygų sąrašas. Į leidinį, 
aišku, nepateko, visi poetų spausdinti darbai. Laisvame 
pasaulyje leidžiamoje lietuvių spaudoje pasirodė žymiai 
daugiau poezijos darbų, negu šion knygon įsileista. Atei
ties leistan poezijos rinkiniu redaktorius arbitrariškai 
dėjo tuos spausdintus kūrinius, kuriuos skaitė artimus 
vienai grupei. Į leidinį nepateko ir tų poetų darbai, ku
rie eilėraščius rašė, bet nespausdino ir kurių knygos 
spaustuvėse renkamos, bet dar nespėjo pasirodyti. Lie
tuvių tauta turi poetų, paskutiniais 25 metais prirašiu
sių tiek, arba daugiau, kiek jų yra visame išleistame.rin
kinyje.

Lietuviai turi poetų, bet neturi poezijos vertintojų. 
Jeigu mes būtume turėję tiek poezijos vertintojų, kiek 
poetų, tai šiandien mūsų poetų parašytus darbus noriai 
išstvarstytų. Poetams būtų daugiau noro rašyti, o žmo
nės galėtų jų darbais smagiau pasidžiaugti. Labai nevy
kęs vertinimas yra pridėtas ir prie išeivijoje rašančių 80 
poetų rinkinio. Aukštus mokslus Amerikoje baigusi ir 
mokslo, laipsniais apsišarvavusi lektorė šitaip aptaria 
vieno mūsų poeto kūrybą:

trims mėnesiams ____ _ $6.00
vienam mėnesiui________ $2.00

Kanadoje:
metams ____  $22.00
pusei metų $12.00
vienam mėnesiui -------------- $3.00

Užsieniuose:
metama ________ _$23.00
pusei metų$13.00
vienam mėnesiui$3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KOVA BUVO, ŽODŽIU DAUG ŽVANGĖJO
(Tęsinys)

IV
Apie staigų ir nebesitikėtą 

pasitarimą

Užstalėje — kiti pavadintu 
panel — atsirado skylė, ir ją 
prireikė skubiai užpildyti. Ir tą 

“Aisčio lyrika, gimusi poetui ir pasauliui susilie
tus, skaitytoją pastato ne ties poeto jausmais, kurie 
atitiktų vieną kurį jo gyvenimo momentą, ne ties ob
jektyvios tikrovės detaliais vaizdais, bet ties pačiu 
poetiniu pergyvenimu, ties ta vidine vizija, kurią su
kelia kontaktas su realybe”. (“Lietuvių poezija”, 12 
psl.).
Vertintoja sako, kad Aisčio lyrika skaitytoją pastato 

“ne ties poeto jausmais”, bet ties “pačiu poetiniu pergy
venimu”. Sakykime, kad “poetinis pergyvenimas” gali 
vykti ne jausmais, bet “kontakto su realybe” vizijomis, bet 
kaip “poetinio pergyvenimo” procesas gali vykti “be jaus
mų”, vertintoja nepaaiškino. Tuo tarpu kitame to paties 
poeto kūrybos vertimo puslapyje, ji šitaip pasakoja:

“Aisčio poeziją paskaičius, pasilieka grakštus 
trapumo įspūdis. Akimirką susitinkame intymių, 
krištolinių žodžių poetą, akimirką pajuntame jo nuo
taikų refleksijų jausmų tekėjimą”. (Ten pat, 14 
psl.).
Kaip viename vertinimo puslapyje poetas skaitytoją 

gali pastatyti “ne ties poeto jausmais”, o kitame puslapy
je pajuntame jo “jausmų tekėjimą”. Uždarytoje Ameri
kos kolegijos klasėje šitokias priešingybes lektorė galėtų 
pasakoti ir net rašyti, bet lietuviškos poezijos mėgėjams 
patį jautriausią poetą vienam puslapyje pristatyti beveik 
bejausmiu, o už kelių skirsnelių pasakoti apie juntamą jo 
jausmų tekėjimą — nedera. O 13-tame to paties pristaty
mo puslapyje apie Aistį šitaip sakoma: “Orientalėje” Ais
tis tiek stipriai pabrėžia muzikinę kūrinio pusę, kad jis 
tarsi praranda savo plastiškas savybes”. Kaip galima ‘be 
jausmų” pabrėžti muzikinę kūrinio pusę, sunku įsivaiz
duoti. Nuo Aisčio toks neapgalvotas “pristatymas” poezi
jos mėgėjų neatstums, bet šitoks lietuviškos poezijos ver
tinimo kriterijus yra labai slidus.

Dar slidesniu taku vertintoja vaikšto apie Stasį Sant
varą. Ji šitaip pristato poetą:

“Taip nusiteikusių lietuvių lyrikų kiek mažiau 
subjektyvus yra Stasys Santvaras, nes, savo vidinį 
pasaulį išsakydamas, jis neina iki visiškp atvirumo, 
bet lieka santūrus, jausmą pridengia ar jo prasiver
žimą kontroliuoja nuoseklia ir, palyginti, griežta for
ma, kartais paklusdamas klasiško grožio normoms. 
Jo lyrika dvelkia elegiška nuotaika, neišsipildžiusių 
troškimų liūdesiu, bet taip pat ir šiltu atvirumu ki
tam žmogui”. (Ten pat, 10 psl.).
Kontradikcija apie Aistį bent nukelta už poros pusla

pių, bet neapgalvotas tvirtinimas apie Santvarą paliktas 
tame pačiame paragrafe. Sakinio pradžioje pasakyta, 
kad Santvaras “neina iki visiško atvirumo”, bet kitą sa
kinį jau baigia net šiltu Santvaro lyrikos atvirumu. Mūsų 
intelektualai šitokiais “vertinimais” gali spekuliuoti, bet 
poezijos knygai ir žmonėms aiškumos jie neneša.

Iš knygos matyti, kad turime daug poetų. Jie daug 
dirba ir kartais gražiai parašo, bet jie taip pat paleidžia 
labai daug skysto vandenėlio. Poetas grožio rūbais turi 
aprėdyti gilias mintis. Galvoti nemokantieji poetai vertin
gesnio eilėraščio nepaliks.

skylę užkimšti kažkas prikalbi
no inž. Julių Jodelę, ateitininką 
sendraugį, buv. darbštų artinin
ką, dabar aktyvų bendruomeni- 
ninką, net vieningajame sąraše 
kandidatavusį į dabartinę Apy
linkės valdybą, bet Onos Razu- 
tienės pečiais nustumtą į šalį, — 

trumpai tariant; ir jūsų, ir mū
sų visuomenininką, bet didį pa
triotą. Nuolat be prievartos 
lankantį šv. Kazimiero bažny
tėlę, bet ir nevaržomai pasie
kiantį Vilnių, Kauną ir Fredą, 
ar aukštąją, ar žemąją, kas da
bar po tiek metų nebuvimo Lie
tuvoje besuvaikys.

— Nėra abejonės, kad iki šiol 
politikos lauke dominavusiems 
veiksniams jis duos į kailį. Par
tijoms duos pylos, klius ir An
tano Vienybės sąjūdžiui. Bet 
kur jis sustos? Kaip su Nepri
klausomybe, buvusia, suspen
duota ar būsima. Ypač po to, 
kai jis patyrė tiek respekto ir 
nevaržomybės iš laisviausios ta
rybinės tėvynės?

Ilgiausia pauza, net daugtaš
kiais neišreiškiama.

Iniciatyvos imasi... pats didy
sis iš abiejų didžiųjų.

— Maža bėda, jei jis kokį Ne
priklausomybės colį ir nugriaus. 
Kad tik Bendruomenės liniją 
aukštai iškeltų. Juk galima im
tis bet kurių priemonių, kad tik 
tikslo pasiektum. Tarp kitko čia 
galiu priminti ir savo poziciją 
Centro valdybos studijų dieno
mis Rytuose. Aš nė nekėliau 
triukšmo, kai State Departa
mento pareigūnais Doyle Marti- 
n’as porino: “JAV nepasisako už 
visišką Lietuvos nepriklauso
mybę, bet už teisę Lietuvos ir 
Baltijos kraštų gyventojams pa
sisakyti, ar jie nori laisvės, be 
to, toms tautoms negalima siū
lyti, už ką pasisakytų. Tik tau
ta Lietuvoje gali daryti spren
dimą”. Jei mielas bičiuli tuo 
netiki, pasižiūrėk į Draugo 1971. 
12. 23 dienos numerį (300). Jis 
pasakė ir dar skaudesni dalyką, 
tardamas: “Sakau atvirai — re
zoliucijų autoriai tai žmonės, ku
rie nežino, kaip veikia JAV po
litika”. (Ten pat Drauge). No
rėjau šaukti, kad nesąmonė, bet 
politikas ir valstybininkas turi 
kai kada nuryti kad ir karčiau
sią piliulę.

Antrasis dumvirato narys 
truputį susiraukė, bet dievobai
mingai kilstelėjęs prie krūtinės 
rankas ir kuone jas sukryžiavęs, 
galvą pusiau suskersavęs, pra
tarė: _ •

— Regis, jau viską suplana- 
vova. Kaip bus, taip bus, juk dis
kusijos- — tai tik akademiški 
svarstymai.

V
Apie “kovos lauko” apžiūrą
Jūsų reporterio elektroniniai 

prietaisai yra užregistravę šias 
sentencijas iš dumvirato podis- 
kusinio posėdžio:

— Negalima peikti užstalės 
(panel), referentai — Jūratė 
Pažėraitė, Julius Jodelė, Rimtau
tas Dąbšys ir Juozas Kojelis — 
padarė tai, kas buvo įmanoma 
šiomis sąlygomis padaryti. Ir 
mpderatorius bičiulis Algis Rau- 
linaitis pusėtinai atliko savo pa
skirtį. Bet, tarp kitko, ar jo tik 
nepersekioja jo, tėvo velionio vi

suomeninė išmintis, mano paties 
savo laiku ųždokumentuota 
Drauge. Jis teigė, kad Bendruo
menės darbo sritis — tautinė ir 
kultūrinė veikla, — Odabar žo
delis dėl prof. J. Kuprionio. Pa
manykit, į tokį teisingą ir šie
metinėms diskusijoms parankų 
Rimtauto Dabšio (dabartinio 
Apylinkės sekretoriaus — LB.) 
pasisakymą, kad aš Bendruome
nės tarybos rinkimuose dalyva
vau, todėl ir jaučiuos reprezen
tuojamas, o nei Altą, nei Vliko 
nerinkau, todėl nesijaučiu jų at
stovaujamas, — pamanykit, 
prof. J. Kupronis ėmė ir išdrožė, 
kad, esą, ir Vilniaus Konferenci
jos anuometiniams atstovams 
niekas visuotinių rinkimų neda
ręs, bet kiekvienas padorus lie
tuvis tų atstovų nutarimams bei 
sprendimams pritaręs. Ir aš tei
sėtai prisibijau, kad jei profeso
rius būtų kalbėjęs, o ne tik pro
fesoriškai mintį vedęs, jis būtų 
pridėjęs, kad ne tik tiems spren
dimams pritarė, bet ir savo 
krauju juos antspaudavo, ypač 
tie, kurie buvo Bimtauto Dabšio 
amžiaus ir dar daug jaunesni. O 
tai būtų mūsų reikalui visai ne
palanku, nes aš rimtai abejoju, 
kad už mudviejų suplanuotus 
sprendimus Bendruomenės daly
kuose kas lietų kraują. Nei Nai
nys, nei Vol ertas to nedarys, 
vargu ar mudu pačiuodu tai da- 
rytuva.

— Na, sakyk, kas, pagaliau, 
darosi su mūsų bičiuliu Vladu 
Pažiūra? Anot jo paties,'jis ne 
iš kelmo spirtas, o jau ne nuo 
šiandien dėsto mums nebepri- 
imtinas pažiūras, ir dėsto vis la-~ 
biau ir labiau pakeltu balsu. Ir 
kas blogiausia, kad atrodo jis 
tuo tiki, apie ką kalba. Girdi, 
Fronto įtakoje esanti Bendruo
menės vadovybė daranti taip, 
kaip to pageidaują okupanto 
agentai. Tai daug per daug. Ar 
tik nereikėtų jo pašalinti nuo 
jaučio šermenų?

— Galėtuva negirdomis pra
leisti tą nelemtą atsitikimą su 
tuo mūsų visuomeninio gyveni
mo veteranu m j r. Kostu Liau- 
dansku. Na, neišlaikė jo, nervai 
Altui užverstos pylos, žmogus 
ir išėjo iš salės. Sakau, galėtu
va nutylėti, jei nebūtų paleidęs 
liežuvio tas... tas. Geriau nuty
lėsiu jo pavardę. Girdi, garbin
gasis visuomeninio darbo vete
ranas pasijutęs šiame Bendruo
menės susirinkime kaip Koest- 
lež’io Rip van Winkle, Nr. 406 
kalinys sovietiniame kalėjime, 
kuris vis kartojęs, kad ne į tą 
šalį jis pakliuvęs, kur svajojęs. 
Taigi, ir Bendruomenė nebesan
ti tokia, kokią mūsų veteranas 
padėjęs kurti. Kas dar blogiau. 
Pagavęs žodį, tas... tas, dar ėmė 
tyčiotis iš manęs, girdi, tikrai 
reikią brautis į amerikiečių 
spaudą ir įtikinti juos, kad jie 
išrinktų tokią Administraciją, 
kuri ne vien būtų palanki mūsų 
RRK, bet ir pavaldi. O gi kaip 

jis ėmė toliau kalbėti. Šios dis
kusijos esančios pavėluotos, jos 
turėjusios įvykti tuoj po, mano 
manymu, istorinio šios Tarybos 
nutarimo dėl Bendruomenės nau
ju keliu pasukimo. Bendruome
nės masės esančios prieš naująją 
linkmę, tai ar nereikią Šiam su
sirinkimui ar kam kitam kreip
tis į Bendruomenės Garbės teis
mą, — kad ir Tarybos rinktą, 
ir atsiklausti, ar tie visi nutari
mai esą “konstituciški” juo 
labiau, kad jie padaryti nepa
keitus Bendruomenės įstatų ir 
tuos įstatus ėmus pačiai tary
bai savotiškai interpretuoti, 
ypač Tikslų ir Uždavinių 1 pa
ragrafo c punktą: “kovoti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės”, pa
mirštant tų pat “T. ir U.” ant
ro paragrafo d punktą: “bend
radarbiauja su lietuvių institu
cijomis, įstaigomis ir prgani- 
zacijomis”, o ne braunasi į jų 
vietą. Jam ir mūsų Lietuvos 
reikalų komisijos negerai išdy- 
gusios.

— O kai aš jį po diskusijų 
užpuoliau, — paėmė žodį vyres
nysis (ne volertinis) ir pasa
kiau, kad tai nesąmonė, ką kal
bi, jis ėmė spyriotis. Girdi, jei 
Tamstai nepatinka, tai dar ne
reiškia, kad kalbėta nedalykiš- 
kai. “Gali rašyti Naujienoms, 
jei nori”, pabrėžiau. O jeigu jis 
parašysiąs Draugui. Užtikrinau, 
kad Draugas nedės. Baigiu.

Dumviratas dar užsiminė 
Apylinkės iždininką inž. A. Po- 
likaitį ir pakaltino jį reikiamo 
veržlumo neparodžius. Jis tu
rėjęs energingiau rinkti Vasa
rio 16-sios Altui priklausančias 
aukas. Kai kam net per prievar
tą turėjęs įbrukti vokelį su Ben
druomenės centro valdybos kasi
ninko adresu, o jis tik sėdėjęs 
prie plakatėliais apkabinėto sta- 
*lo ir tik galvojęs apie tautinio 
solidarumo įnašus.

Apie bežadžius.
Pasiknaisiojęs stropiau po 

elektroninius užrašus iš to pa
skutinio dumvirato posėdžio, iš
kasiau dar vieną smulkmenėlę. 
Duįiviratas svarstęs dar ir to
kį klausimą-: “Kodėl tylėjo salėje 
sėdėję keli visuomenės įžymūs 
šulai: prof. St. Žymantas, Bro
nys. Raila, Apygardos pirminin
kas Jonas činga ir, pagaliau, 
kodėl nedalyvavo nuolatinis 
Draugo korespondentas Balys 
Graužinis, ex officio dar ir San
ta Monikos ir Vakarų L. A. LB 
apylinkės pirmininkas. Visi jie, 
anot mano gero bičiulio žurna
listo Alfonso Giedraičio, labai 
nuopelningi bičiulfrontiškam 
Bendruomenės kursui. Prof. St. 
Žymantas nuolatinis Fronto bi
čiulių savaitgalinių studijų ak
tyvus ir operatyvus dalyvis. O 
kas nepamena pernai per vietos 
lietuvių radiją Vasario 16 pro
ga Bronio Railos kalbos, kurioj 
buvo iškeltas nepamirštamas tei-

(Nukelta į 5 psl.)

L. VAIČIŪNIENĖ

: DAINŲ ŠVENTĖS
. LAUKUOSE

z r
Jeigu bus ne taip kas nusakyta, lai tik

rai ne iš sąmoningo noro ką iškraipyti ar 
pameluoti. Bet galės tai atsitikti dėl žo
džių ne visiems visai tikslaus parinkimo, 
dėl stilistinių priemonių ir lietuviškumui 
ne vienodo mastp: kai kuriems mūsų spau
dos žmonėms dėl per “didelio lietuvišku
mo užsiprašymo”. Bus pasakojama iš 
sąmoningo noro, kad dainų, šventės būtų 
tikrai tokios, kaip jos apibūdintos. Pasa
kojama todėl, kad jos nepraeitų, bet atei
tų, kaip ir šios nėra praėjusios. Prof. St. 
Šalkauskis yra pabrėžęs, kad savo myli
mam brangiam objektui visi nori kuo to
buliausio iškilumo.

Jeigu šioje apžvalgoje pastebėsite 
prieštaravimų, tai ir dėl to, kad toks mil
žiniškas kūrinys reikalingas daug gilesnio 
išnagrinėjimo jo visoms sudedamosioms 
dalims nušviesti, negu šiuose apmatuose, 
parašytuose dargi ne profesionalo. Jeigu 
kam atrodys, kad apybraiža per ilga, tai 
vis dėlto nėra tokio ilgumo, kaip mūsų 
spaudoje keliautojų po pasaulį smulkme
niški pasakojimai apie keliaujamus kraš

tus, jų žmones, tautinius papročius... 
Pasakojama apie iš pirmojo pamatymo i 
visa tai įsimylėjimus, nelyginant, kaip Ce
zaris, pamatęs Kleopatrą. Pasakojama 
taip žavingai, gundomai, viską metus, iš 
kur nors, kaip nors susigraibius pinigo 
keliauti ir negrįžti, nelyginant kaip tas 
biblijos varnas, išlėkęs iš sustojusio seklu
moje laivo.

IV-ją Dainų šventę surengė, kaip ir vi
sas buvusias, PLB-nės, ar jos paskirto as
mens, sudarytas Vykdomasis komitetas. 
Šventės vyriausias vairuotojas ir ideolo
gas, atsakingasis asmuo — Vytautas Vo- 
lertas, J. A. V. C. V. pirmininkas. Taigi 
Dainų šventė, atėjo, ėjo ir- nuėjo, palikda
ma pėdas, PLB-nės, tuo pačiu ir visos lie
tuvių išeivijos vardu, dar sykį duodama 
žodį visiems' apie ją rašyti...

Šventei surengti labai didelius darbus 
atliko vykomasis komitetas ir, tur būt, jo 
sudarytos 15-ka komisijų.

Kad skaitantys šį rašinį rastų ir tiek 
daug dirbusių asmenų pavardes (nes lei
dinio, ypač šventėje nebuvusieji, gal ir 
neturi), tai čia surašau Vykdomąjį komi
tetą ir kai kurias, daugiau lėmusias šven
tės tokiam pobūdžiui sudaryti, komisijas 
ir atskirus asmenis.

Vykdomojo Komiteto pirmininkas — 

Gediminas Balukas — M. D. Vicepirmi
ninkai — pulk. Antanas Rėklaitis, muzi
kas Petras Arnionas, Stanley Ralzekas, Jr., 
lietuvių kultūros muziejaus kuratorius, ir 
Jonas Paštukas. Sekretorius — Vincas 
Grėbliūnas, iždininkas — inž. Kostas Doč
kus; LR-nės Čikagos Apygardos atstovas 
— Jonas Vaičiūnas, Kanados LB-nės at
stovas — dr. Jonas Kubilius SJ.

Dainų parinkimo, repertuaro, komisi
ja: Petras Armonas — pirmininkas; Vy
tautas Gutauskas, Antanas Skridulis — 
nariai.

Vaikų choro tvarkos komisija: Vytau
tas Gutauskas, Albertas Paulikaitis, Ju
lius širka (komisija be pirmininko).

Banketas pavestas surengti LB-nės Či
kagos Apygardos Valdybai. Jį surengė ta 
valdyba ir jos sukviesta komisija: Ona 
Gradinskienė — pirmininkė, Valerija Če
paitienė, Zuzana Pupienė, Marija Remienė, 
Alicija Rūgytė — narės. Banketo eigai va
dovavo Marija Rudienė.

Dainų šventės laiškų (blankų), iška
bos (plakato) leidinio viršelio (grafikos) 
ženklo autorius — dailininkas Vytautas 
Virkau. Scenos dekoratorius — dailinin
kas Adolfas Valeska.

Leidinio redaktoriai — Stasys Daunys 
ir Jonas Vaičiūnas. Redaktorius spausdin- 
tojas — Vladas Vijeikis.

Programos dalyvių drabužių, šviesų ir 

visos apeigų iškilmių tvarkos nustatytojai 
nenurodyti. Tektų suprasti, jog tai pasi
ėmė Vykdomasis komitetas, arba vyriau
sias vadovas.

f ♦
Mūsų dainų švenčių Vykdomuose ko

mitetuose moterų pradėjo nebūti sulig II- 
ja Dainų švente. Nėra nė vienos ir IV-sios 
Dainų šventės Vykdomajame komitete.

(Nežinau latvių, estų dainų švenčių 
vykdomųjų komitetų sudėties. Bet, pav. 
paskutinių Latvių dienų Čikagoje komite
te iš 12-kos narių buvo 5-kios moterys).

Garbės komitete iš 18-kos garbingų lie
tuvių yra ir viena moteris —Alice Stevens, 
nuo ankstesniųjų laikų lietuviškos dainos 

.puoselėtoja, o naujosios ateivijos meto 
. Pirmosios Dainų šventės (1956) komiteto 
pirmininkė ir viena iš dirigentų dainų 
švenčių choro iki IV-sids Dainų šventės.

Jeigu šiaip lietuvės moterys, kaip joms 
pripažįstama, liaudies dainų žodžių ir 
melodijų sukūrėjos, išlaikytojos ir per- 
duotojos užrašytojams, netinkamos turėti 
dainų švenčių- Garbės komitete savo at- 

. stovės, tai tiek to. Betgi mums atrodo, 
nors nuo dabar Garbės komitete turėjo bū
ti atstovas šeimų, davusių tiek dainininkų 
vaikų. Kai kurios šeimos net po kelis. Ga
lėjo būti Garbės komitete atstovas ilgiau
siai išdainavusių choruose dainininkų. Su 

tokia viena dainininke turėjau garbės su
šnekti.

Ką manytumėte apie Čiurlionio vardo 
sambūrio vadovą Mikulskį, dalyvavusį vi
sose dainų šventėse, o dabar tuo pačiu me
tu audromis Tcelianti Lietuvos garbę ta 
pačia daina... Pietų Amerikoje “Viva Li- 
tuanian!' 11...

♦
šventės programoje dalyvavo apie 45 

chorai su apie 1300 dainininkų: kiek per 
600-tus suaugusių ir netoli 700-tų vaikų — 
jaunuolių. Atėjo pasižiūrėti, pasiklausy
ti tarp 7-nių — 8-nių tūkstančių asmenų...

Teisinga ir išmintinga, kad V: Volertas 
šventę pradėjo lietuvišku atidaromuoju 
žodžių, tuo pasakydamas, kurios ji tau
tos, paskiau pakartojo angliškai. Gerai, 
kad kitų kalbos rodė polinkio trumpėti.

Pranešėjai — Karilč Valaitienė, Bernar
das Prapuolenis, Kanados atstovė Lina 
Virbickaitė, — visi gerai lietuviškai kalba, 
irgi nebuvo ištįsę ir nesileido į kokias pa
įvairinančias variacijas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
“NAUJIENA S”
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ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

. IR GERKLĖS L1GQS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso PRo»p*ct 8-32X9

A»z><L '^Albrook 5-5078
Ajudien nuo 10 iki 12 via. ryto,

«•© 7 iki 9 vai, vak- Tree, uždaryta.

Lietuvio pabėgėlio dalia Paryžiuje 1851 m.

R«. t»l. 239-4683

DR. L G. BAtUKAS 
akušerija ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pula**) Rd, (Crawford

Modicai Building). Tol. LU 5-6446 
Priima iigom.ua pagal susitarimą.

Jei neaiamepia, ssamomu 3i4^ul2

Telef.: PRospoct 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CniKUKGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
datai antradieniais ir penkiadieniais. 
ITeciaa. ir sesmad, odsas uznaryias.

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: Republic 7-7864

DR. CK. BOBEUS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Yaiioy Modicai Confer 
160 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
rnTSlClAN ANO SUKG6VN 

X4J4 WEST 7l»t STREET
OtiMS:. KEmlooi 46449 

Raudu 388-2233 
OFISU VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
anuaa., penktadieni nuo 1—§» tree, 

ir sesuo, mtai susitarus.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EiSiN- EISIMAS 
AKUSbKUA IR MOTERŲ L1WKU6 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

•* ▼’ «Nįpy- ž- .- .=»■ d

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia,- skamDmū Mi 3-uuUi.

Ofiso teU HE 4-181* arba RE 7-9700 
jcazidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IK-CrtiKUKUAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtad. ir šešta-
(ueniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261* W. 71st St. — Tol. 737-5149 
Tikrina akis.* Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

“Le Canstitutionnel”, yienas 
garsiausių ano meto Paryžiaus 
dineraš&ų, 1851 m. kovo 14 d. 
įsidėjo kovo 1 dienos kroniko
je sekančią žinią:

Vakar naktį, maždaug ant
rą valandą ryto, riksmai “Gel
bėkit! žudo!” susimaišę su 
bauginančiais šūkaliojimais, iš 
gąsdino Saint Jacques kvarta
lo gyventojus.

Į triukšmą atskubėjusi poli
cija įsiskverbė į viešbutį, iš 
kur tie balsai sklido. Ji rado 
viešbučio gyventojus, puspli
kius, besislapstančius nuo vien 
marškinio vyro, kuris juos vai 
kė iškreiptu veidu ir siaubin
gomis akimis, vienoj rankoj 
nusitvėręs kardą, kitoj — durk 
lą.

Išvydęs policiją, kuriai į 
pagalbą atėjo kariuomenės 
patrulis, vyriškis skubiai už
lipo į savo kambarį ir triukš
mingai užtrenkė duris. Buvo 
girdėti, .kaip jis savo kamba
ryje naikino viską, kas galėjo 
būti sudaužoma. Kai durys bu
vo išlaužtos, jis stūmė lovą 
prieš kareivius šaukdamas:

— A! Jūs jau čia budeliai! 
Mikalojaus apmokami žmog
žudžiai! Pasalūnai! Slaptųjų 
organiz aci j ų k eršy to j ai! J ūs 
mĮanęs gyvo, nepaimsite! Su
pleškėsite su manim!

Ir nusitvėręs žaižaruojančių 
nuodėgulių iš židinio, padegė

GRADFNSKAS
SPALVOTA TV

NUSTATYMŲ 

“UŽRAKTU”: 
PATI NAUJAUSIA

2512 W. 47 ST. — FR 8-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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

perkraustymai

MOVING
1 Leidime! — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. t E R e N A S

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063Vi iii —r

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

" iš įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Telu F Rentier 6-1882

■į

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
j: 1490 kiL A. M. ji
F * / - S!
| Liatuviy kalba: kasdien nuo pirma i 
| dieni o iki penktadienio 11—12 
] vai. ryto. — šeštadienį ir sek-[

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto --------------

TeL: HEtnleck ,4-2413 į 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
I -CHICAGO. ILL. 6QK29

C ------- ------------- ■■■ - rJ

savo lovos kampelį atitverian
čias užuolaidas.

Matydami, kad turi reikalo 
su siuto apimtu pamišėliu, ka
reiviai visokiais būdais bandė 
jį pastverti, bet tai buvo ne
lengva, nes jis stovėjo už lo- 
yos ir prieš save lyg kokį ma
lūnsparnį dideliu greičiu suko 
kardą. Galų gale vienas poli
cininkas, pralindęs po lovos 
apačia, netikėtai pamišėliui nu
tvėrė už kojų ir parvertė jį ant 
grindų. Visi sušoko prie jo, iš
plėšė kardą ir, nežiūrint di
džiausio pasipriešinimo, nosi
nėmis surišo jam rankas ir ko
jas. Užgesinus prasidedantį 
gaisrą, suimtasis buvo nuga
bentas į Saint - Andrė - dės - 
Arts nuovadą, kur jis naktį 
praleido daboklėje. Rytojaus 
dieną, po tardymo, jis buvo 
nusiųstas į prefektūros dabok
lę, o iš ten perkeltas į ligoninę.

šito žmogaus kambaryje at
rasti popieriai atidengė ypa
tingas jo išprotėjimo priežas
tis.

Stanislovas Augustas P..., 
kilęs iš senos lietuviškos gimi
nės kaip karininkas kovėsi 
Lenkijos nepriklausomybės ka 
re (1831 m. sukilime Red.) Su 
kilėliams pralaimėjus, jis įsi
traukė į slaptas organizacijas 
ir aktyviai dalyvavo vienam 
suokalbyje, kuris siekė vėl su
kelti Lenkiją. Dėl jo paties 
neapdairumo iškilus aikštėn, 
jis buvo suimtas ir iš jo buvo 
reikalaujama išduoti suokal
bio vadus. Pilnas panikos P... 
atsisakė.

Tada jam buvo pasakyta, kad 
ir jo vadai jau sėdi kalėjime, 
ir jam tikrai buvo suminėta ke 
lėtas asmenų, tarp jų ir vienas 
pulkininkas, kurio dukterį jis 
rengėsi vesti. Jam buvo duota 
suprasti, kad jo parodymai, 
nebegalėdami nė vieno sukom
promituoti, sugrąžintų laisvę 
jam pačiam ir jo sužadėtinės 
tėvui. .

Po ilgų dvejojimų P... pa
keitė savo nusistatymą, ati
dengė viską ir buvo išleistas iš 
kalėjimo.

Tačiau jis greit sužinojo, kad 
jį apgavo: jo nurodyti vadai 
buvo nubausti įvairiomis baus
mėmis, neišskiriant nč to pul 
kininko, kurio duktė atsisakė 
P... daugiau priimti.

Tuomet P... sustatė labai 
griežtą raštą prieš rusų val
džią ir jį išplatinęs, norėda
mas išvengti persekiojimų, 
turėjo ieškoti prieglobsčio 
Prancūzijoje. Bet čia jo pavar 
dė su gėdingu pažyminiu jau 
buvo pasiekusi jo tautiečius, 
ir jie jį visur pasitiko su pa
nieka. Dažnai ateidavo laiš
kai: “Nepamiršk ir saugokis!”

Šito pobūdžio grasinimai ga
liausiai pradėjo maišyti P... 
protą, jis ėmė matyti jį nuolat 
supančius žmogžudžius, tai

Lietuviu Žurnalistų Sąjungos surengtame spaudos baliuje programą 
atliko rašytojas Antanas Gustaitis ir dainininkė Vanda Stankienė.

Foto V. Noreikos

(caro) Mikalojaus budelius, 
tai slaptųjų organizacijų ker
šytojus. Norėdamas nuo jų iš
trūkti, jis bandė pasislėpti vie
name Saint Jacques kvartalo 
viešbutyje, bet ir čia jį pasiek
davo laiškai. Dažnai ir jis pats 
rašydavo sau. O vieną dieną 
nepažįstamas žmogus jam įtei
kė durklą. To ir reikėjo, kad 
P... pamišimas atsidengtų vi
su rimtumu čia mūsų aprašytą 
sceną. . " ■

IŠ Prancūzijos Liet. Žinių

KOVA BUVO...

(Atkelta iš 4 psl.)
ginys: Bendruomenė siūlo, o 
Altas spiriasi. Atsiskleidęs per
nykščių Nepriklausomąją Lietu
vą, radau, kad Bronys Raila 
ten taip pasakęs: “štai šiandien 
Amerikos Liet. Bendruomenė 
siūlo Altai jungtis, eiti iš vieno 
bendrų tikslų keliu. Ši (aš vis 
toje vietoje linkęs sakyti “šis”, 
prisimindamas, kad ir mūsų buv. 
Lietūki ir kad vyras vis stip
resnis už moterį) gi spiriasi, 
atsisako vienytis....”

Posėdis baigtas gana slogiom 
sentencijom: vargu ar tomis dis
kusijomis pasitarnavova nar
siajam Bendruomenės kursui, 
kaip dabar pasielgs vietos LB 
apylinkės valdyba, ar ji, pama
čiusi visuomenės nuotaikas, ne
nutrauks nuo mudviejų sieto, ir 
kaip pažiūrės į. reikalus 1972.3.5 
įvykstantis metinis visuotinis 
LB vietos apylinkės susirinki
mas.

Post scriptum

Paskutiniu laiku iš patikimų 
šaltinių čia pasklido gandų, kad 
šiemet mūsų Fronto bičiuliai, 
nežiūrint jau daug kam išdaly
tų vokelių su LB centro valdy
bos kasininko ir RRK kasinin
kės adresais, neatsiskirsią su 
savo aukų rinkimo kromeliu nuo 
visos visuomenės aukų vajaus 
Altui. Bet Jūsų koresponden
tas tuo beveik netiki.

Liudas Balvočius

Nuo lapkričio 17 d. iki gruo
džio 15 d. jo skulptūrų paroda 
buvo Rodez (Aveyron).

— A. Petit (Ch. Chlibinskai- 
tės vyras) tautinių šokių gru
pės narys, nuo rudens atlieka 
karinę prievolę.

— Prancūzijos Lietuvių Ka
talikų misijos komiteto posė
dis buvo sušauktas š. m. sausio 
2 d.

— Pianistas J.Soriano, Cho- 
pino draugijos pakviestas, Var 
šuvoje lapkričio mėnesį skam
bino įvairių ispanų muzikų 
kūrinius, kuriuos Įrašė Len
kijos plokštelių gamintojai. 
Gruodžio mėnesi jis prancūzų 
televizijos “Rose des Vents” 
programoje skambino Mozar 
to sonatą, š. m. vasario mėn. 
jis turės piano rečitalį netoli 
Neapolio Italijoje. Vasario 19 
d. jo rečitalį perduos “Fran
ce — Culture” radijas.

— Tautinių šokių grupė re
petuoja nuo spalio mėnesio ir 
ruošiasi Vasario 16-tosios mi
nėjimui. Grupę sudaro 6 šo
kėjų poros. . - ' i '

— Br. Vrublevičius apie me
tus gyvenęs Paryžiuje ir talki
nęs lietuvių veikloje, rudenį 
sugrįžo Į Torontą Kanadoje.

Susirinkimų ir p ciT č* J"! 11.1U

PRANEŠIMAI

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadieni, vasario 16 dieną 12:15 v. 
p. p., Almera Simons parkelio svetai
nėje, 1640 N. Drake Ave., pirmame 
aukšte, 103 kambaryje. Nariai ir na
rės prašomi atvykti ir kandidatų no
rinčių Įstoti i mūsų klubą atsivesti. 
Po susirinkimo visiems dalyviams bus 
vaišės. W. Mankus, sekr.

— žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadieni, 
vasario 16 d. 7:00 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43xd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
bėgančius reikalus. Laikas yra užsi
mokėti savo duokles, kad neliktumėt 
suspenduoti. Po susirinkimo bus vai
šės. Rožė Didžg-alvienė, rast

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL vak. šeštadie- 
aiais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal gusitanmą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofisu Mlef.* HEmlock 4-2423 
Razld. tale... Glbson 8-6195

Priima ligotuos pagal susitarimą. Dėl 
ralandoa stambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI ^6195

p. smiKis, o. c.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. SpacUh pagalba kojom 
(Arch Supports) ir t. L

' VaL: 9—4 ir 6—8. SeitadieniaU 9—1
Watt 63rd St., Chicapo, HL A/U24

help youh
HEART FUt 
help your HEART
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POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouUus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157- psl. $2.00.
5. Butkv Jva*, EILERA6ČIAI IR RAŠTAI. 155 psL 51,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktine, 169

psl. Kaina $3.00. ’ * ' .
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles. 105 psl. S2.0C
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.U0.

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

14. Balyš Rukia, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagotas, 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. Elana Turn te nė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50
21. Alfonsas TyruoJis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVE? LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

j5 psL $1100.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienr 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi-

NAUJIENOS,
1739 So. Hateted SL, Chicago, 11L 60608

Lietuviai Paryžiuje
— A. Moneys spalio 15 d. — 

lapkričio 7 d. išstatė savo dar
bus Toulouse — Latrec’o mu
ziejuje Albi mieste (Tarn).

— Chicagos Lietuvių Našlių, Naš- 
liukių ir Pavienių klubas rengia sma
gų St. Valentino šokių vakarą, kuris 
Įvyks vasario 19 dieną, 7:00 vai. vak., 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Veiks bufetas su užkandžiais ir gėri
mais. Daug vertingų dovanų. G. Jo
niko orkestras šokiams. Rengimo ko
misija ir valdyba kviečia visus narius 
ir svečius dalyvauti ir linksmai pra
leisti vakarą su Chicagos našliais.

Mary Urbe lis, rast

BENJAMIN J. RAYMOND
Gyv. 4610 — 4 Mile Rd., NW., Grand Rapids, Mich. - 

Anksčiau gyveno Chicago, Illinois

Mirė 1972 m. vasario mėn. 14 dieną, 10:00 vai. ryto, sulaukęs 78 
metų amžiaus.

Paliko nuliūdę: žmona Fran (pagal tėvus Soboleski), duktė Jean 
Dunlap, žentas John, duktė Josephine Malakauskas, žentas Alex, gyv. 
Grand Rapids, Mich., 5 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Ketvirtadienį, vasario 17 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Benjamin J. Roymond giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
I širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa

tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

%

PirJCITt JAV TAUPYMO BONUS

G £ I. ĮNINKA
(PUTRAMENTAS)

įt.es L vair.ikL <xnx» 
papuošimui lt sezuHLoeu 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMiNT/1]

5525 5o. Harlam A»». — 5*6-122®

GEL£S VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET
Taisonai: PR S-0833 ir PR 8-0834^

TĖVAS IR SUNOS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
uĮiii.i.iiuu'ninanmiuinmnHHiiHHPMiiMMnmt«i>gn>n»itaiiiuaimuRmtnYiPttnifl<Uiiuuuin»

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: Y Arda 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių 

Laidotuvių

Direktorių 
Associacijos

NARIAI AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

i
GEORGE F. RUDMINAS

3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-11^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

I s 
i

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

i1I
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Lietuviu spaudos darbininkai "Spaudos balių j e". Iš kairės: Zuzana Juškevičienė, Jonas Vaidelys, Algirdas 
Pužauskas ir Vladas Selenis.

Foto V. Noreikos

Tračią premijų fav© t>slia Bįk- 
lytė-Aleknicnė už ofortą. Ketvir
toji premija paskirta gerai ži
nomai dail. Janinai Marks už 
gobeleną “Magiškas sodas”.

Bendrai paroda nebloga. Tik 
gaila, kati ne visi dailininkai 
Įsijungia Į vieningas metinės pa
rodos pastangas, jūo labiau, kad 
šios parodos dedikuojamos Va
sario 16 minėjimui.

Atidaryman atsilankė labai 
daug meno bičiulių. Paroda tę
sis iki vasario 19 d. Atdara va
karais nuo 7 iki 9 vai. vak., sa
vaitgaly nuo 11 ryto iki 9 v. vak.

Patartina pamatyti šią pa
rodą. Kor.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

MAINTENANCE MAN
FACTORY EXPERIENCE ONLY

Good all around electrical and me
chanical trouble shooting and repairs. 
Prefer experience in form and fill 

packaging.
Second shift.

Call Mr. LATHAM 
EVANS FOOD PRODUCTS 

4118 So. HALSTED ST.
Tel. 254-7400

REAL ESTATE.
---------------------------------- --------------- --------- - I .1,..!—I . ■■■

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai. Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — P,rd*vimui

Gintarinio Margučio konkursas
Margutis, .minėdamas savo 

radijo programos 40 metų su
kakti, skelbia konkursų, kuria
me kviečia dalyvauti visas JAV 
ir Kanadoje veikiančias lietu
vių radijo programas ir pavie
nius radijo mėgėjus, nepri
klausančius esamiems radijo 
programų vienetam. Skiria
mos premijos geriausiem Įra
šam keturiose kategorijose.

Premijuo jama:
1. Pasikalbėjimas. Svarsto

mas pasirinktos srities ribose 
(socialinė, mokslinė, religinė, 
kultūrinė, meninė, politinė, 
sportinė ir t. t.) klausimų tiks 
lumas ir sumanumas temos ri
bose.

2. a) Reportažas (galimai tus).

iliustruoti muzikiniais Įrašais, 
kalbu ištraukomis ir pan.).

b) Minėjimas.
c) Proginė vienos temos va

landėlė.
Svarstomas a) reportažo te

mos turtingumas, aktualumas 
ir svarba pasirinktos srities 
(socialinė, mokslinė, religinė, 
kultūrinė, meninė, politinė) 
ribose ir b) temos proginis pri 
taikymas. Visais trim atvejais 
taip pat svarstomas turinio 
sklandumas, originalumas, Įdo 
niurnas ir techninis paruoši
mas bei atlikimas.

3. 60 sekundžių prekybinis 
^skelbimas. (Galima naudoti 
/muzikos ir kitus garsų efek-

Svarstomas originalumas,

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

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

2 vai. po pietų 
AUDITORIUM THEATRE 

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

certu.
Akademijos pranešėjus šiomis dienomis paskelbsime, o koncerte 

giedos Chicagos Lietuvių Operos Choras, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, gros pianistas Andrius Kuprevičius, dainuos solistės Gina 
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

za^^^^^^SS^UQI^^^&BinBSSBSBQBi^ME3l&ESK3SS8SHBEBBHBBflBSBSSB8BESSSES^BBSfiSSSESSE3&&EEE&S^HmHOHBBBBRffiSSSE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 West 69th St, Chicago, HL 60628. • TeL WA 5-2787
Dldall* pasirinkimas {vairi? prakly. 

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

efektingumas, įtikinamumas 
ir techninis paruošimas.

4. Speciali meninė progra
ma (literatūrinė, draminė, mu
zikinė, montažinė arba radijo- 
foninė meninė valandėlė). 
Svarstomas medžiagos parin
kimas, turinio sukomponavi- 
mas, meninis ir techninis atli
kimas.

Skirstant premijas, bus krei
piamas ypatingas dėmesys Į 
lietuvių kalbos grynumą ir tai
syklingumą. Magnetinių juos
telių Įrašai turi būti atlikti 71/’ 
greičiu. Apsiribojama 1971 — 
1972 metų Įrašais. Prie kiek
vieno konkursui siunčiamo 
Įrašo turi būti pažymėta radi
jo programos ir stoties pava
dinimas, vedėjo vardas, pa
vardė, adresas ir programos 
perdavimo data. Individualių 
konkurso dalyvių prašoma pa
žymėti vardą, pavardę ir ad
resą.

Laimėtojams skiriama do
vana dail. Petro Aleksos spe
cialiai konkursui sukurtas 
Gintarinis Margutis. Jury ko
misiją sudaro: Algirdas T. 
Antanaitis, Dalia Bylaitienė, 
Balys Chomskis, Dalia šimo- 
liūnienė ir Rimvydas J. Rap- 
šys.

Konkursui skirtų magneti
nių Įrašų prisiuntimo termi
nas: 1972 m. balandžio 1 d. 
Įrašai siunčiami šiuo adresu: 
Margutis, 2422 West Marquette 
Rd., Chicago, Ill. 60629. Pre
mijos bus Įteiktos 1972 m. ba
landžio 15 d. Margučio sukak
tuviniame bankete Beverly 
Country Club patalpose.

Šiuo konkursu norima atžy
mėti Margučio sukaktį ir su
teikti pelnytą pripažinimą vei 
kiančioms lietuvių radijo pro
gramoms bei radijo mėgėjams. 
Margučio bendradarbiai, lai
kydamiesi neutralumo, skel
biamame konkurse nedalyvau
ja. Margutis

I TRUMPAI
ato-- .. 

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

tt)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimoKeunai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST KUKNTrURZ CO.

TEL. GR &4421
6200 So. WESTERN A VE.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KUIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Pretldentaa

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

r-T-T ' i ——■-
I SIUNTINIAI Į LIETUVA

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halrtad St., Chicago, HI. 60603. — Tai. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

GEROS DOVANOS
žios knygoi pirduodamot dabar "Nau| Ienose" tu 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik ___ _________ ____ ________ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar
tik___________________________________ $1-50
Galimi taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderį.

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

ATIDARYTA 
JUNGTINĖ DAILĖS 

PARODA 
Dalyvauja 26 dailininkai 

Praėjusį šeštadienį Čiurlionio 
galerijoje buvo atidaryta tradi
cinė jungtinė lietuvių dailinin
kų darbų paroda Vasario 16-tos 
minėjimo proga. Dalyvauja 26 
dailininkai su 70 tapybos, gra
fikos ir skulptūros daibų.

Paroda atidarant smuikinin
kas Matiukas, Manigirdui Mote- 
kaičiui akompanuojant, smuiku 
atliko Hendelio Sonatą. Juzė 
Daužvardienė atidarė parodą 
pabrėždama Vasario 16-sios Lie
tuvos nepriklausomybės reikš
mę visiems lietuviams. Daili
ninkams palinkėjo daugiau kū
rybinių pastangų ir pasidžiaugė 
šios parodos rezultatais.

Jury komisija: K. Varnelis, 
Br. Murinas ir J. Daugvila at
rinko kūrinius premijoms. Pir
mą premiją laimėjo skulptorius 
Aleksandras Marčiulionis už 
skulptūrą “Kristus”. (Premiją 
skyrė L. B-nės Chicagos sky
rius). Antroji premija teko jau
nai dail. Irenai Mitkutei už ofor
tų. (Premija Lietuvių Fondo).’

— R. Sakadolskis (Jaun. kon
greso kom. pirm.), adv. P. žum- 
bakis (Finansų komisijos atsto
vas) ir J. Vaičiūnas (LB apyg. 
v-bos atstovas), tarėsi kaip pa
gyvinti lėšų telkimą Jaunimo 
kongresui. Vieninga nuomonė 
— sudaryti Chicagoje didesnį 
komitetą tam reikalui, o tokius 
pasitarimus šaukti dažnai, kad 
bendradarbiavimas būtų glau
desnis ir pasekmės geresnės.

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba praneša mo
kykloms, kad paramos svarsty
mas ir lėšų skirstymas lietuviš
kosioms mokykloms bus svars
toma ateinančiame valdybos po
sėdyje, po Vasario 16 minėjimo.

— LB apygardos valdybos po
sėdyje vasario 11 dieną vienbal
siai nutarta sudaryti komitetą 
Jaunimo kongresui lėšoms telk
ti čikagiškėje apygardoje. Iki 
šiolei organizavimo darbai kri
to ant trijų valdybos narių: 
Vaičiūno, Būgos ir Rožansko.

— A. Cooper-Skupo indivi
duali tapybos paroda rengiama 
Beverly Art Center naujoje me
no galerijoje, 2153 W. Ill St., 
ten pat, kur per visą vasario 
mėnesį vyksta dail. Ed. Walai- 
čio akvarelės dąrbų paroda. 
Skupo paroda bus. atidaryta ko
vo mėn. 5 dieną tarp 1 ir 4 vai. 
popiet. Įėjimas nemokamas.

— Vasario 19 d. Park Forest 
naujoje meno galerijoje rengia
ma penkių grupės paroda, ku
rioje pakviesti dalyvauti: A. 
Cooper, M. Šileikis, J. Fabion, 
J. Cadei ir kitas dailininkas.

— žibutės Jurėnaitės pavardė 
jungtinės parodos kataloge yra 
klaidingai išspausdinta. Pasaky
ta Juzėnaitė. Jurėnaitė su 4 dar
bais dalyvauja parodoje, kuri 
tęsis iki vasario 19 dienos Čiur
lionio galerijoje.

— Mary Budgin, anksčiau gy
venusi Town of Lake apylinkė
je, dabartiniu metu yra Niles 
Manor slaugymo namuose, Ni
les, Ill. Jos sūnus Edmundas 
Budgin, Gary, Ind., rūpindama
sis jos gerbūviu, užsakė Naujie
nas.

— Amerikos Revoliucijos 
Dukterų D-jos Illinois valstijos 
atstovių konferencija Įvyks ko
vo 9—11 d. Pick-Congress vieš
butyje. ši patriotinė Amerikos 
moterų organizacija savo kon
vencijose pasisako Įvairiais vi
daus gyvenimo ir užsienio poli
tikos klausimais, iškeldama as
menis, nusipelniusius savo dar
bais ir atsiekimais. Prieš kele
tą metų draugija pagerbė žurn. 
Vytautą Kasniūną.

— žibutė Jurėnaitė is Brigh
ton Parko apylinkės dalyvauja 
Chicagos ir .apylinkių lietuvių 
dailininkų kūrybos parodoje 
Jaunimo centre. . Kataloge jos 
pavardė yra neteisingai atspaus
dinta. Paroda atidaryta šiokia
dieniais 7—9 v. v. ir savaitga
liais nuo 10 ryto ki 9 vakaro.

— Edis Umbrasas, Lemont, 
Ill., išrinktas Jaunimo Metų 
komiteto pirmininku, B.asa Šo- 
liūnaitė — vicepirm., Agnė Ka- 
tiliškytė — sekr. ir Kristina Gri
niūtė — reikalų vedėja.

— Grandies ansamblis pak
viestas dalyvauti su Lietuviškų 
vestuvių ištraukomis Tautinių 
šokių šventės dalyvių susipaži
nimo pobūvyje tos šventės išva
karėse.

— Marquette Ratko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks vasa
rio mėn. 18 d. 7:30 vai. vak. pa
rapijos salėje, 6820 So. Washte
naw Ave. Salė bus atdara 7 vai. 
Prašome visus, kurie norėtų su
mokėti nario mokestį ir įstoti 
naujais nariais, atvykti 30 min. 
prieš susirinkimo pradžią. Susi
rinkime bus svarbių žinių ir 
naudingų pranešimų, liečiančių 
namų savininkus. Bus trumpai 
paminėta Lietuvos atkūrimo 
diena Vasario 16. Prašome gau
siai dalyvauti. i

Stasys Patlaba

★ 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)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

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
į 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 metii vasario mėnesio 20 dieną 2 valandą 
AUDITORIUM THEATRE 70 East Congress.

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

Visos organizacijos ir pavieniai asmenys prašomi aukas 
siųsti Chicagos Lietuvių Tarybos iždininkui Vladui šoliūnui, 
3549 West 57th Street, Chicago, Ill., 60629. 4 

f

Remkite mus didžiajame Tėvynės Laisvinimo darbe!
»

Aldona Indreika Julius Pakalka
Vykdomoji sekretorė Pirmininkas
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J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So, Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Federalinly ir pajam?
mokasči? apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojime turto pirkimas • ; 
pardavimas .

REAL ESTATE 
Parai? paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

Simaitis realty
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

| A. T VER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Te!.: REpubiic 7-1941

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

. į434-4660 .■ ■ . . . ——

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

t- - ' - \ - *

♦ Kazys J. Macke - Maciukas,
ilgų metų pareigūnas. Chicago 
Savings and Loan Ass’n., šio
mis dienomis pasitrankė iš pa
reigų. ir grįžo Į savo seną bizni,
Real Estate, Insurance ir Income 
Tax ' patarnavimą. Reikalui 
esant, kreipkitės adresu: 2549 
W. 71st Street, Chicago. Telef. 
PR 6-3140. (Pr).

♦ Iškilmingas Vasario 16-tos 
minėjimas prasidės punktualiai 
2 vai. p. p., todėl visuomenė pra
šoma įsigyti bilietus iš anksto 
Marginiuose, kad nereikėtų sto-
vėti ir šalti eilėse prie kasos Au
ditorium Theatre.

Chicagos Lietuvių Taryba

L. VYČIŲ “ATSIMINIMAI 
LIETUVOS” BUS VASARIO

19 DIENĄ

Metinis Lietuvos nepriklau-
somybės minėjimas įvyks šeš
tadienį, vasario 19 dieną. Illi
nois — Indianos apskričio vy
čiai šiemet pagerbs ir įteiks 
pažymėjimą Dr. Leonui Kriau-
čeliūnui. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Parengimas 
prasidės 6 vai. vak. Vakarienė 
bus 7:00 vai. Programa bus 
trumpa bet reikšminga ir Įdo
mi. Prašoma iš anksto rezer
vacijas padaryti skambinant 
Jonui Evans, tel. RE 7-8600.

Įėjimas $7.50 asmeniui. Sta
lelius, dešimčiai asmenų irgi 
galima užsisakyti.

Minėjimas įvyks Vyčių salė
je, 2453 W. 47th St. (Pr).

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ •NAUJIENAS"

LAIMINGI NAMAI
TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 

20 metų. 2 auto garažas. Gazd base
board Šildymas. Gražus, sausas Įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$354)00. , .V

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

12 METŲ 2 butų geriausias mūro 
namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700.Šviesus 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpytai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas. 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

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

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

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

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
.po 3 mieg., aiumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje, prie parko. — 
$40,500 ■’ • »

6 KAH2; MŪRI, moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36500. - \ - i'

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 Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 3 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NĖRIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

- Tel.: 471-0321

; BUILDERS' AND CONTRACTORS 
Namų Stetybc Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
-

Įrengių naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo , apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų ri-nas (gutters). Darbas atlifr 
karnas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING 4 SHKET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. a L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Plgūt cutomoblllą draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapclit 
320614 W.95th St.

GA 44654

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

tvne-vpi 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.
3$18>24 W. 63rd Street, Chicago, ML 

TE1____ 776^883
Anketa* Gerbačiautkai. ta-




