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SOVIETAI PROTESTUOJA DĖL JAV 
KARO LAIVYNO BAZĖS GRAIKIJOJE

WASHINGTONAS. — Sovietų Sąjunga griežtai reagavo } 
pranešimą, kad Amerikos ir Graikijos vyriausybės principiniai 
susitarė dėl “namų uosto” VI-tajam JAV karo laivynui Piraeus 
uoste, prie Atėnų. Sovietų ambasadorius Graikijoje Klimenti Le- 
vičkin ir Anatoly Dobrynin Washingtone įteikė notas, kurios 
protestuoja “laivyno bazės” įsteigimą netoli Sovietų Sąjungos ir 
kitų socialistinių valstybių sienų.

Sovietą proteste nurodoma, 
kad tokių laivyno bazių steigi
mas padidina įtempimus kaip 
tik tuo laiku, kada ieškoma bū
dų sumažinti Europoje karines 
jėgas ir kalbama apie gerus kai
myninius ryšius bei Europos 
saugumo konferenciją. Tokie 
veiksmai natūraliai turi iššauk
ti reakciją ir panašius veiksmus 
Sovietų Sąjungoje, sakoma Do- 
brynino protesto notoje.

Valstybės departamentas, va
sario 5 d. paskelbdamas apie de
rybas dėl uosto teisių'su-Grai
kijos vyriausybe, pridėjo, kad 
turėti tokį uostą laivynui būtų 
patogu ir pigu, nes uoste būtų 
laivyno personalo šeimos ir lai
vų įgulų nereikėtų periodiškai 
siuntinėti į Ameriką.

Valstybės departamentas, ga
vęs sovietų protestą, vėl paaiš
kino, kad Graikijos uosto pato
gumai skiriami šeimoms, tačiau 
nesudaro formalios laivyno ba
zės, kaip aptaria tą uostą so
vietai. Susitarimas su graikais 
yra tik paprastas; adminisfrą- 

.cįnis suorganizavimas teisėj jū
reivių žmonoms ir vaikams gy
venti Graikijoje, šiame susita
rime nenumatoma didinti laivu 
skaičiaus ar jūreivių skaičiaus, 
todėl ir sovietų protestai esą be 
pagrindo.

“Daily News” apie 
“Lietuvos kampeli”

ČIKAGA. — Vakarykščias 
“Chicago Daily News” Įsidėjo 
viduriniuose puslapiuose ilgą ra
šinį, parašytą Lauros Green, 
kuri tęsia straipsnių seriją “Pas
sport to Chicago”. Vakarykš
čiame straipsnyje aprašomas 
“Marquette Parkas Lietuvos 
kampelis”.

Korespondentė turėjusi du va
dovus: solistę Dalią Kučėnienę 
ir Margučio radijo stoties vedėją 
Petrą Petrutį. Todėl ir jos raši
nys išsamesnis ir objektyvesnis 
už kitus panašius reportažus 
praeityje.

Straipsnyje minima daug lie
tuviškų verslo įmonių: restora
nų, kepyklų, .maisto krautuvių, 
suvenirų, knygų krautuvių, Bal- 
zeko muziejus, lietuvių mokyk
los. Trumpai paminėti teatrai, 
opera, Lietuvių Fondas, Jauni
mo Centras. Kaip įprasta, ne
mažai vietos skiriama lietuvių 
maisto gaminiams.

Toliau laikraštis žada aprašy
ti Čikagos ukrainiečius.

DUBLINAS. — Airijos prem
jeras Lynch įspėjo parlamentą 
nesvarstyti prekybos boikoto 
Britanijai, nes nuo jo daugiau 
nukentės Airija, negu Britanija. 
Apie du trečdaliai Airijos eks
porto eina į Britaniją arba į šiau
rinę Airiją, kada Britanija tik 
5% eksportuoja Į Airiją

TEL AVIVAS. — Izraelis pa
tvirtino, kad dr. N. Goldmąn 
Šveicarijos žydas, bandė suorga
nizuoti susitikimą tarp premje
rės Goldos Meir ir Egipto pre
zidento Sadato. Premjerė Meir. 
sutikusi susitikti, tačiau Sadat 
atmetęs šį pasiūlymą
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ŠIANDIEN PREZIDENTAS NIXONAS
PRADEDA SAVO KELIONĘ Į KINIJĄ

VARŠUVA. — Amerikietis 
beisbolininkas Stan Mūšiai Len
kijoje buvo apdovanotas aukš
čiausiu sportininko medaliu. Jo 
tėvas buvo gimęs Lenkijoje, pats 
Mūšiai išgarsėjo St. Louis Car
dinals beisbolo klube.

LOS ANGELES. — Daininin
kas ir filmų aktorius Dean Mar
tin siekia teisme skyrybų nuo 
žmonos Jeanne, kuri sako: “At
sirado kita moteris”.

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijos sostinėje pasibaigė Užga
vėnių karnivalas, kuriame tvar
ką palaikė 23,000 policininkai.

ATeNAI. — Graikijos vyriau
sybė sutikusi duoti Amerikos ką- 
ro laivynui “namų uostą”, tačiau 
graikai įspėja Amerikos valdžios 
žmones, kad jie nekritikuotų da
bartinės ■ graikų vyriausybės, 
kaip padarė, valstybės departa
mento tarnautojas Charles Bray, 
sakydamas, kad Amerikos vy
riausybė nusivylusi dėl lėto 
Graikijos grįžimo Į demokratinę 
sistemą. Tokios pastabos galin
čios pakenkti deryboms dėl uos
tų, pareiškė Graikijos užsienio 
viceministeris.

TOKIJO. — Japonijos komu
nistų partija siunčia delegaciją 
į Amerikos komunistų partijos 
suvažiavimą, kuris'prasidės va
sario 21 d. New Yorke.

WELLINGTONAS. — Buvęs 
N. Zelandijos premjeras Holy- 
oake sutiko dirbti naujame ka
binete, kuriam vadovauja jo bu
vęs pavaduotojas. Holyoake bus 
užsienio reikalu ministeriū. 

ir

Kipro salai 
gresia neramumai 
WASHINGTONAS. — Graiki

jos vyriausybė reikalauja Kip
ro saloje daugiau teisių ir, vals
tybės departamento žiniomis, 
įteikė Kipro prezidentui Maka
rios ultimatumą. Graiku valdžia Į 
atsiuntusi savo rėmėjams Kipre 
šautuvų ir amunicijos. Bijoma, 
kad Kipre gali prasidėti civili
nis karas ne taip graikų ir tur
kų, bet tarp dviejų graikų gru
pių. Vieni remia visiškai nepri
klausomą Kiprą, neturintį su 
Graikija jokių ryšių, o kita gru
pė — siekia susijungimo su 
Graikija. Tai grupei vadovauja 
išgarsintas ankstesnių kovų me
tu generolas Grivas.

Kilus kovai, vėl gali atsinau
jinti graikų-turkų nesusiprati
mai, nes turkų mažuma neprita
ria gen. Grivas siekimams su
sijungti su Graikija. Turkija 
jau pagrasino, kad jai gali tek
ti apginkluoti Kipro turkus, kad 
jie galėtų ginti savo interesus.

Diplomatai Kipre galvoja, kad 
graikų vyriausybė siekia paša
linti vyskupą Makarios iš jo vie
tos. Vyskupas planuojąs skųstis 
JT Saugumo tarybai. Amerikos 
ambasadorius Kipro saloje David 
Popper skubiai sugrįžo iš atos
togų Etiopijoje į savo ambasa
dą Nicosijos mieste.

Nuvertė Ekvadoro /
prezidentą

QUITO. — Antradienio nak
tį Ekvadoro kariuomenės va
das Guillermo Rodriguez Lara 
nuvertė prezidentą Jose Valas- 
co Ibarra ir pasiskelbė valstybės 
galvai Jis-'žada sudaryti karinę 
tarybą, kurion įeitų aviacijos 
ir jūrų laivyno vadai. Ta tary
ba valdys Ekvadorą.

Pats prezidentas, . išgirdęs 
apie sąmokslą, išbėgo į Guaya- 
quillo uostą, kur bandė radijo 
bangomis pasakyti Į kraštą kal
bą. Jį tačiau jūros karininkai 
suėmė, įsodino į lėktuvą ir iš
siuntė Į Panamą. Prezidentas 
Ibarra nuverčiamas jau ne pir
mą sykį. - Karininkai jį atstato 
jau ketvirtą kartą, tačiau žmo
nės rinkimuose vėl jį išrinkda
vo... Dabar jo ateitis nebeaiški. 
Jam jau 78 metai ir vargu ar 
pasitaikys proga dar kartą kan
didatuoti.

Šitaip, iš viršaus žiūrint,. atrodo erdvės laboratorijos Įrengimai. Ateinančiais metais laboratori
ja bus iškelta į žemės orbitą ir trys astronautu grupės praleis joje nuo 28 iki 56 dieny, daryda

mos įvairius eksperimentus. Skylab bandymai prasidės 1973 metu pavasarį.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Darbininkų unijų federa
cijos centras paskelbė, kad iš 
visų kandidatų į prezidento vie
tą darbininkams geriausiai pa
tinka sen. Hubert Humphrey. 
Jis apklausinėjimuose gavęs 
tarp-35% ir 4t$» . Sen. Muskie 
gavęs mažiau balsų — 33%- 
38%. Prezidentas Nixonas su
rinkęs tik 1.1%.

Negrai kongrese nusiskun* 
dė savo laiške prezidentui, kad 
jis nepaėmė nė vieno negro, va
žiuodamas Į Kiniją.

+ Valstybės departamentas 
I paskelbė, kad prezidentui grį
žus iš Kinijos du diplomatai va
žiuos į Aziją ir aplankys 9 vals
tybes. Jų vadai bus painformuo
ti apie derybas Kinijoje. Pana
šiai bus painformuoti ir Euro- 
pas kraštai.

Amerikos lėktuvai puolė 
vėl š. Vietnamo teritoriją. Ko
munistai giriasi numušę du lėk* 
tuvus ir paėmę į nelaisvę kelis 
amerikiečius.

+ Egiptas skelbia, kad sovie
tai pažadėję modernių ginklų, 
kurie saugos Egipto miestus nuo 
Izraelio aviacijos. Egiptas ga
lėsiąs pats pulti Izraelio mies
tus, toli nuo fronto linijos.

♦ Norvegijos komitetas pra
nešė, kad Taikos Nobelio premi
jai gauti pasiūlyti 45 kandidatai, 
jų tarpe du amerikiečiai kuni
gai Philip ir Daniel Berrigan, 
kuriu laukia teismas už sąmoks
lą pagrobti dr. KissingerĮ.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Vos pasibai

gus budistų Naujų Metų šven
tėms, Amerikos didieji bombo
nešiai vėl pradėjo didelėmis bom
bomis pulti komunistų kariuo
menės koncentracijos vietas Ho 
Chi Mingo kelius ir džiuglėse 
paslėptas stovyklas, žvalgybos 
žiniomis, apie 30,000 komunis
tų kareivių jau infiltravo Pietų 
Vietnamo šiaurines ir centrinių 
aukštumų provincijas. Prana
šaujama, kad jei tokiu tempu ka
reivių siuntimas tęsis toliau, š. 
Vietnamas balandžio pabaigoje 
turės P. Vietname apie 120,000 
kareivių.

Bombardavimas Ashau slėny
je ir į vakarus nuo Kontum ba
zės yra labai intensyvus. Jame 
dalyvauja ir.didieji B-52 bombo
nešiai. Komunistų nuostolių ne
įmanoma patikrinti, tačiau spė
jama, kad jie turi būti nemaži.

Naujų Metų karo paliaubos ko
munistai sulaužė 33 kartus. Sai- 
gono kariuomenė ir Amerikos 
aviacija paliaubų laikėsi 96 vai. 
Buvo bijoma pratęsti paliaubas, 
nes tą laiką komunistai išnaudo
ja netrukdomam kariuomenės 
perkėlimui toliau į pietus.

Vakar Britanijoje bedar
bių jau buvo 2.5 mil.

PARYŽIUS. — Prancūzija su
grąžino Izraeliui 55.1 mil. dol. 
ir priedo 17,1 mil. palūkanų už 
lėktuvus, kurių Prancūzija ne
pardavė Izraeliui, nors pinigai 
buvo jau sumokėti.

MONTEVIDEO. — Urugva
juje buvo oficialiai paskelbtas 
naujas prezidentas Juan Bor- 
daberry, konservatyvios parti
jos atstovas, išrinktas nedidele 
balsų persvara.

TOKIJO. — Japonijos Honda 
bendrovė sugalvojo prietaisą, 
kuris automobilyje užgesina mo
torą, jei į jį įsėda girtas žmo
gus. Blogiausia, kad motoras 
užgęsta ne tik tada, kada vai
ruotojas papučia alkoholio kva
pą, bet ir keleiviai turi būti vi
siškai negėrę.

Dramaturgas Paddy Chayefsky nebe
gali įsiūlyti savo veikalu televizijai ar 
teatrui, todėl jis persikėlė į Holly
wood*, kur jo rankraščiai paverčiami 

filmais.

WASHINGTONAS. — šiandien prezidentas Nixonas su 
žmona ir patarėjais išvyksta iš Andrew aviacijos bazės į Kiniją. 
Penktadienį prezidentas praleis Havajuose ir kelionėje į Guamo 
salą. Pekine jis turi būti pirmadienį 11:30 ryto, kada Amerikoje 
bus tik sekmadienio vakaras, ši kelionė yra istorinė, nes su šiuo 
Kinijos režimu Amerika ilgą laiką neturėjo jokių ryšių. Kelionė 
sukėlė daug įvairių komentarų viso pasaulio spaudoje. Ją su dė
mesiu seka ypač kitos didžiosios valstybės: Sovietų Sąjunga ir 
Japonija. 4

Sovietų šnipas - 
gerai paruoštas

NEW YORKAS. — Jungti
nių Tautų sekretoriato tarnau
tojas, rusas Valery Ivanovič 
Markelov yra laikomas už šni
pinėjimą kalėjime. Užstatas jam 
nustatytas 500,000 dol. šis so
vietų pilietis šnipinėjimui pra
monėje buvo gerai paruoštas. Jis 
baigė Maskvoje Baumano Aukš
tesniąją Technikos mokyklą ir 
turi mechanikos inžinieriaus 
laipsnį. Tik jam baigus tą mo
kyklą, jis buvo nusiųstas į ver
tėjų kursus, iš kurių jis atvyko 
į Jungtines Tautas dirbti se
kretoriate, kur jis gaudavo 18,- 
600 dol. algos per metus.

Valstybės departamentas nu
rodo, kad Markelovas jau .yrą 
penktas sovietų tarnautojas 
Jungtinėse Tautose, suimtas už 
šnipinėjimą Amerikoje. Valen- 
tint Gubišev buvo suimtas 1949 
m., Igor Melek — 1960 m., Ivan 
Egorov — 1963 m., Aleksandr 
Tichomirov — 1970 m. Jie visi 
buvo išleisti važiuoti namo, nes 
to reikalavę “Amerikos intere
sai”. Dar keturi įtariami sovie
tų šnipai buvo nesuimti, tik pa
prašyti išvažiuoti: Viktor Pet
rov — 1956 m., Kiril Doromkin 
ir Vadim Kiriljuk — abu 1959 
m. ir Juri Zaicev — 1962 m.

JAV pasirengusios 
ginklu lenktynėms 
WASHINGTONAS. — Gyny

bos sekretorius Melvin Laird įs
pėjo sovietus savo raporte JAV 
kongresui, kad jei sovietai nesu
tiks sustabdyti povandeninių 
laivų statymo lenktynių, Ame
rika yra pasirengusi įsijungti į 
tas lenktynes. Amerika yra pa
sirengusi didinti ir savo žemėje 
stovinčiu branduoliniu raketų 
skaičių, nes Amerikai iš diplo
matinio ir politinio taško žiū
rint, yra visai nepriimtina leis
ti sovietams pralenkti Ameriką 
strateginių raketų žemėje ar jū
roje skaičiumi.

Sekretorius Laird nurodė, kad 
šiuo metu sovietai žemės raketų 
jau turi 50% daugiau už Ame
riką. Povandeninių laivų rake
tomis sovietai susilygins su 
Amerika 1973 m. pabaigoje.

Sekretorius nurodė, kad ben
drame įvairiu branduoliniu bom
bų ir raketų skaičiuje Amerika 
liepos mėn. turės 5,700 bombų, 
o sovietai — 2,500. Raketų so
vietai jau turi 1,550, o Amerika 
— 1,054. Amerika nedidino ra
ketų skaičiaus jau nuo 1967 m. 
Yra pakeičiami tik tų raketų už
taisai, įdedant kiekvienai rake
tai daugiagalvį — MIRV (mul-. 
tiple independently targetable 
warheads) užtaisą po tris ar 
daugiau bombų. Sekretorius 
Laird bijo, kad jei ir sovietai pa
gamintų tokius daugiagalvius už
taisus, jie iš syk įsigytų didelę 
persvarą.

Čia surašyti sovietų šnipai, 
kurie buvo pagauti šnipinėjant. 
Kiek jų laimingai atliko savo mi
sijas ir patys grįžo namo su slap
tomis žiniomis, — žino tik KGB 
vadovybė Maskvoje.

Admirolas perdavė 
slaptą dokumentą?
WASHINGTONAS Kas

Pentagone at id* ' do
kumentus žurnalistui n...J;rso- 
nui, kuris juos paskelbė dau
gelyje Amerikos laikraščių? Ki
tas žurnalas Roscoe Drummond 
teigia, kad dokumentus iš slaptų 
archyvų išėmė “dešinio spar
no” tarnautojas Pentagone, bi
jodamas, kad Amerika per da g 
nesusijungtų su Kinijos-Pakis- 
tano ašimi. Tie dokumentai, 
kaip žinoma, lietė Amerikos nu
sistatymą Indijos-Pakistano ka
ro metu remti daugiau Pakista
ną. o ne — Indiją.

Pats Jack Anderson rašo, kad 
dėl tų dokumentų perdavimo 
FBI neteisingai apkaltino Pen
tagone dirbusį admirolą Robert 
Welanderj, kuris šiomis dieno
mis buvo iš Pentagono pašalin
tas ir perkeltas į aktyvią tarny
bą. Jis vadovaus Vl-tajai nai
kintuvų ir kreiserių flotilai, ku
ri stovi Charlestone. Pentago
ne jis dirbo Jungtinio Kariuo
menės štabo įstaigoje. FBI įta
rusi, kad iš tos įstaigos slapti 
dokumentai buvo perduoti An
dersonui. Jis gi sako, kad FRI 
nutvėrė nekaltą žmogų.

Kai kurie demokratų vadai 
kaltina prezidentą, kad jis. šią 
kelionę sugalvojo norėdamas lai
mėti vėl prezidento rinkimus. 
Gerai informuoti šaltiniai, ta
čiau, šį teigimą paneigia, nuro
dydami, kad prezidentas Nixo
nas ryšių su Kinija pradėjo ieš
koti tuoj po atėjimo į Baltuo
sius Rūmus. Lankydamas Pran
cūziją, prezidentas Nixonas pa
sakęs prezidentui de Gaulle apie 
savo sumanymą rasti kalbą su 
Kinijos vadais. De Gaulle pa
siuntė į Pekiną žinią per am
basadorių Etienne Manach, ku
ris įtikino premjerą Chou En 
Lajų priimti Amerikos pasiūly
mą ir jos slaptą pasiuntinį dr. 
KissingerĮ. Kontaktai buvo pa
daryti ir per Rumunijos prezi
dentą Ceausescu. Pekinui žinią 
apie naują Amerikos politiką 
perdavė ir Pakistano prezidentas 
Yahya Khan.

Komentatoriai mano, kad pre
zidentas Nixonas nori Azijoje 
tą patį padaryti, ką Vokietijos 
kancleris Brandtas padarė Eu
ropoje. Jei ir nepavyktii vieno
se derybose išspręsti visų Indo- 
kinijos ir Taivano klausimų, bū
tu nesunku susitarti dėl Korė
jos, kurios saugumą ir taikos 
sutartį galėtų bendromis jėgo
mis garantuoti: Amerika, Ki
nija, Sovietų Sąjunga ir Japo
nija.

Amerika galėtų nemažai pa
dėti Kinijai ekonominėje srity
je. Suvaržymų pašalinimas prieš 
pat kelionę leidžia spėlioti, kad 
prezidentas pasiūlys kinų Va
dams ir prekybos ryšius. Kini
ja per metus pagamina tik 18 
milijonų tonų plieno. Europos 
rinkos valstybės pagamina plie
no 139 mil. t.. Amerika 132 
mil. tonų. Amerikos plienas ga
lėtų pagreitinti Kinijos “socia
lizmo statybą". Kai kurie laik
raščiai jau vadina prezidentą Ni- 
xoną nauju Kinijos “Marco Po
lo".

Sen. Dole Čikagoje
ČIKAGA. Čikagos Lietu

vių Taryba pranešė, kad pa
grindiniu kalbėtoju vasario 20 
d. ruošiamam Nepriklausomybės 
šventės minėjime ir koncerte bus 
JAV respublikonų partijos na
cionalinio komiteto pirmininkas, 
senatorius Robert Dole iš Kan
sas.

Sen. Robert (Bob) Dole sena
toriumi tapo 1969 m. sausio 3 
d., jo kadencija baigiasi 1975 m.
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Liaudies dainų ir šokių 
ansamblis “Lietuva”

Praėjusių metų spalio mė- 
neąį Prancūzijoje 3 savaites 
gastroliavo iš Lietuvos atvykęs 
liaudies dainų ir šokių ansam
blis “Lietuva”. Jis koncetta- 
vo Grenoblyje, Rennes, Reim- 
se, Amiens bei kituose provin
cijos miestuose ir Paryžiaus 
priemiesčiuose Crėteil ir Ar- 
genteuil.

Ansamblis Įkurtas 1940 me
tais Vilniuje ir jam vadovavo 
kompozitorius J. švedas. Pir
masis koncertas Įvyko 1941 
m. vasario 22 d., taigi, prieš 
metus ansamblis atšventė savo 
kūrybinės veiklos 30-metį. Jo 
vadovai yra V. Bartusevičius 
— meno vadovas, J. Lingys — 
baletmeisteris, V. Žeimys — 
choro vadovas ir P. Budrius — 
orkestro vadovas. Jų teigimu, 
ansamblis yra pasukęs naujų 
kūrybinių ieškojimų kelių. Iš 
daugiau ar mažiau etnografi
nio kolektyvo formuojasi ko
lektyvas — mūsų dienų amži
ninkas, kurio credo —- eiti ko
ja kojon su gyvenimu, atne
šant žiūrovui — klausytojui 
tai, kas geriausia tiek praei
ties kultūriniame palikime, 
tiek dabarties kūryboje. Abe
jotina ar ši pasirinkta kryptis 
yra pilnai vykusi. Pavyzdžiui, 
pigia programa nuaidi jų tra
giškai išpildoma daina apie
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ual Federal
nqs and Loan

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum
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S
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L^Qrr REGULAR 
tj/b PASSBOOK 

ACCOUNT
Per Annum

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO S20,000

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums‘bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

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

S. Petersonienė

Poezija at pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
stems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY> 
etU K ĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš va*kų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams DaiL V. Simais 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., SI.80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.

6. Alfonsas V a nebūtas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/wikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių, nrustruota dail. Z. Sodeikienės 
indelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.
- 8. Jonas Valaiti, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir lemai 
fiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00

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

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

Pirčiupio motinų, disonansiš- 
kai išsiskirianti iš ansamblio 
repertuaro.

Ansamblio orkestre yra tik 
lietuvių liaudies instrumentai: 
birbynės, lumzdeliai, daudy- 
tės, skudučiai, kanklės, kelmai 
ir skrabalai. Antamblio kos
tiumai įvairūs, gražūs. Pro
grama išpildoma sklandžiai ir 

i gyvai. Ansamblio dalyviai — 
profesionalai; jam suteiktas 
akademinis laipsnis.

Lietuvių (spaudoje Lietuvo
je ir išeivijoje buvo pasigirta, 
kad ansamblis koncertavo ir 
Paryžiuje. Deja, nė vieno kon
certo Paryžiuje nebuvo, o tik 
Paryžiaus priemiesčiuose. Ma
tyt, Paryžius skirtas tik “vy
resniojo brolio” iš Maskvos an
sambliams, kuriuos iš anksto 
tplačiai reklamuoja radijas, te
levizija, spauda. Gi ansamblis 
“Lietuva” kažkodėl rengėjų 
prancūzii publikai beveik ne
pristatytas. Paryžiaus spaudo
je neužsiminta nė žodeliu apie 
koncertus Crėteil ir Agenteuil. 
Priemiesčiuose prie salių ma
tėsi plakatai su užrašu “sovie
tinis ansamblis “Lietuva’’. Joks 
prancūzas negalėjo suprasti, 
kad tai lietuvių ansamblis, nes 
prancūzui sovietas yra tik ru
sas.

Iš Prancūzijos Liet. Žinių

Ian Anderson, britų muzikinės grupės Jethro Tull narys, užsiaugino netrumpus plaukus, kurie 
kartais jam trukdo groti.

A. VILĄINIS ŠIDLAUSKAS

IZIDORIAUS STRAUKO 85 METŲ 
SUKAKTIES PROGA

komybės jausmą. Pagal cent-1 
ro nurodymus kasininkas tu
rėjo užstatyti tokį užstatą, ku 
ris atitiko per jo rankas perei
nančių pinigų sumas. Kadan
gi tokių sumų per jo rankas 
grynais pinigais išmokant ūki
ninkams kas mėnesį susidary
davo dešimt ar keturiasdešimt 
tūkstančių, tai ir garantijos 
siekdavo tokią pas sumą. Bet 
tai nebuvo jam sunku, nes jo 
pavyzdingai tvarkomo ūkio 
vertė buvo dvigubai ar trigu
bai didesnė.

, Tani savo ūkio tvarkymui L 
Straukas buvo Įdėjęs daug dar
bo. To darbo ir triūso dėka jis 
tapo pavyzdžiu visai apylin
kei.

Reikia pasakyti, kad žemai
čiai yra gana konservatyvūs. 
Be tokių pavyzdžių ir agrono
mų talka yra sunkiai Įmano
ma. Plačiai yra Žemaičiuose 
prigijęs priežodis, kad žodžiai 
— tai ne pinigai. Prikalbėti 
galima daug, bet žodžiai be 
veiksmo, be darbo, kad ir ge

Izidorius Straukas

Žemaičiai senovėje po ąžuo
lais šventąją ugnį kūreno Per
kūno garbei ir ąžuolus šven
tais medžiais laikė. Vėlesniais 
laikais ąžuolai buvo laikomi ro frontą.
didelėje pagarboje kaipo tvir
tumo simbolis. Norėdami iš
reikšti žmogaus gerą sveikatą 
ar jo ilgą amžių ne be pras
mės sakydavo — “drūts kaip 
ąžuolas”. Tai galėtume pilnai 
pritaikyti ir Izidoriui Strau- 
kui, švenčiant savo aštuonias
dešimt penktąjį gimtadieni.

Izidorius Straukas gimė 1887 
metų vasario 16 dieną Girdvai
niu kaime, Laukuvos valsčiu
je, Tauragės apskrityje. Gal 
prisimitina, jog toje vietoje 
jau jo tėvų prosenelių gyventa 
nuo nebeatmenamų laikų.

Pradžios mokvkla Straukas 
baigė Varniuose. Lietuviško 
rašto išmoko iš savo grįžusio 
iš Amerikos brolio. Nors jis 
buvo parodas gabumų moksle 
ir turėjo noro toliau mokytis, 
bet tėvas galvojo, jog būsimam 
ūkininkui didelių mokslų išei
ti nėra reikalo. Jam ir krikšto 
vardas ne be prasmės buvo pa
rinktas: Izidorius yra laiko
mas artojų patronu. Bet sūnus 
mėgo spaudą, skaitė lietuviš
kas knygas, laikraščius ir tu
rėjo palinkimą toliau šviestis, 
mokytis. Gal dėl to pakito ir 
tėvo nuomonė. Kai jis jau bu
vo paaugęs, buvo išvežtas Į 

Į Šiaulius, o vėliau i Kauną, kad 
I pasiruoštų iš keturių klasių 
laikyti egzaminus, o paskui 
jau pats galėtų apspręsti savo 
tolimesni gyvenimo kelią. liet 
kai jau visai baigė pasiruošti 
egzaminams, jų laikyti nebe
teko, nes 1908 .metais buvo 
mobilizuotas i nrsų kariuome
nę. Kariuomenėje betarnau
damas lankė medicinos felče
rių mokyklą, tuo pačiu laiku 
atlikdamas kariuomenės da
linyje karinį apmokymą. Ka
riuomenėje jam teko ištarnau
ti ilgesni laiką, nes kai 1912 
metais prasidėjo Balkanų tau
tu išlaisvinimo karas, tai Ru
sija, norėdama nusilpninti 
Turkiją ir simpatizuodama 
slaviškiems kraštams. prie 

Turkijos sienos sutraukė daug 
kariuomenės. Dėlei pusėtinos 
turkų jėgos buvo;-“Įšaldytos” ir 
negalėjo būti permestos Į ka-

Ištarnavęs rusų kariuome
nėje keturius su puse metų, jis 
1913 metais grižo i tėviškę. 
Deja, vos vieneriems metams 
ir trims mėnesiams praslinkus, 
kilo 1914 metais pirmas pasau
linis karas. Jis ir vėl buvo mo
bilizuotas Į rusų armiją. Vėl 
teko jam braidyti po plačiosios 
Rusijos žemes. Į gimtąjį kraš
tą tegalėjo sugrįžti tik 1918 me 
tais liepos mėnesį. Tų pat me
tų rudenį prasidėjo mūsų vals
tybės atstatymas, ir jis uoliai 
prisidėjo prie vietos įstaigų kū 
rimo darbų. Įsisteigus Lauku
vos savivaldybei, jis buvo iš
rinktas pirmuoju viršaičiu 
Tačiau tose pareigose neteko 
ilgai būti. Lietuvos kariuome
nei trūkstant medicininio per
sonalo, jis 1921 metais buvo 
pašauktas jau Į savų karių ei
les.

Tik išėjęs iš Lietuvos kariuo
menės 1923 metais jis galėjo 
atsidėti savo nuosavam pažan
giam ūkio tvarkymui. Tuo 
metu jis sukūrė ir šeimą, ves
damas Marcelę Rudaitytę. Ne
sitenkindamas vien savo ūkio 
pavyzdingu, pažangiu tvarky
mu, rūpinosi ir visos vietovės 
ūkiniu pakilimu. Kadangi ūki
nių reikalų pagerinimui daug 
galėjo padėti kooperacija, tai 
jis aktyviai Įsijungė į koopera
tininkų eiles. Buvo netrumpą 
laiką vartotojų kooperatyvo 
kasininku, kredito bankelio 
reikalų vedėju ir kasininku.

Tačiau svarbiausią vaidme
nį jam teko atlikti Laukuvos 
pieno perdirbimo bendra vėjo, 
kurios valdyboje išbuvo kasi
ninku daugiau kaip 10 melų. 
Ta pieninė, galima sakyti, bu
vo pats stambiausias ramstis 
viso tos apylinkės ūkinio gyve
nimo. Ji buvo įsirikiavusi ne 
Ii Į trečią eilę pieno perdirbi
mo bendrovių tįnkle, bet ir 
savo gamyba pasižymėjo. Ji 
surinkdavo tiek daug pieno ir 
pagamindavo tiek sviesto, kad.

tos apylinkės ūkininkai už tuos 
produktus gaudavo kasmet 
apie pusę milijono litų. Lau
kuvos pieninė buvo ir pirmas 
mūrinis pastatas Laukuvos 
miestelyje. Jos pastatymas at-
siėjo šešiasdešimt tūkstančių 
litų, o jos mašinos, gaminan
čios eksportui sviestą, kaina
vo devyniasdešimt tūkstančių 
litų. Pagamintas sviestas sta
tinėse buvo gabenamas Į Klai- j 
pėdos Lietūkio sandėlius, iš 
kur jau pasiekdavo užsienio 
rinką. Tos kooperacijos dėka 
ūkininkai turėdavo nemenkų 
Įplaukų ir iš smulkaus ūkio 
šakų. Pavyzdžiui, kiaušinių, 
supirkimo punktas, kuris' bu
vo jo žinioje, kas savaitę su
pirkdavo po 60 dėžių , kiek
vienoje kurių tilpdavo po 1,000 
kiaušinių.

Kaip visą laiką buvo nepa
keičiamas Pieno perdirbimo 
bendrovės pirmininkas dr. Br. 
Tallat - Kelpša, taip pat vė
liau nepakeičiamas buvo ir ka 
sininkas Izidorius Straukas. 
Jis ne tik atitinkamai tam bu-= į 
vo pasiruošęs, pasišventęs, bet: 
taip pat turėjo ir dideli atsa-1

Aunt Sarah, 
I love you.

Reasenber my l(Wi birthday, when 
you gave me that funny piece of green 
paper and everybody made such a 
fuss over it. (Except me.) Frankly, it 
was a pretty disappointing present 
for a kid. I couldn’t eat it, couldn’t 
play with it; couldn’t wear it—and 
Mom took it away from me practi
cally the minute I got it.

And every birthday after that (and , 
Christmas, too), you gave me an
other one of those Bondty you called 
them. I thought you were pretty 
gooney.

At least, I never had to guess what 
' I was going to get from good old rdi- 

■ able Aunt Sarah.

And what I got was good old reli-
► ILS. Savings Bonds.

Now Bonds pay a bonus at maturity

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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ri, nieko nereiškia. Tad ir ag
ronomų pagalba ūkininkams bū 
tų buvus sunkiai įmanoma ir 
veiksminga, jei nebūty atsira
dę tokių pažangių straukų, 
kurie savo pavyzdžiais patvir
tino, jog tie patarimai, nuro
dymai yra naudingi ir apsimo
ka jais pasinaudoti. Galima 
drąsiai tvirtinti, jog tik tokių 
apsišvietusių pažangių ūkinin
kų dėka Lietuvoje ir buvo pa
siektas žemės ūkio klestėji
mas.

Reikia dar pastebėti, jog Že
maitijoje iš viso nedaug tetu
rima tos kvietinės pirmos rū
šies juodžemio su priemoliu 
žemės. Laukuvos apylinkėje 
pirmos rūšies žemės kaip ir 
neturėta. Visi dirvožemių ir 
pievų plotai buvo priskirti ant 
rai ir trečiai rūšiai. Daug ir 
vadinamųjų nenaudingų plo
tų, kurie skiriami ketvirtai 
rūšiai, sudarė šioje apylinkė
je nemažą procentą.

(Bus daugiau)

What I didn’t realize then was that 
you gave me a gift of security for the 
future. Thanks to you and those 
Bonds, I had extra funds for college. 
And they helped when I bought my 
first new car.

Next week, I’m gjvingmy nephew, 
Harry, his first U.S. Savings Bond. 
I know the kid is gonna- think I’m 
some land of nut. But, someday . . .

Bo»dk are safe. If stolen, cr destroyed, 
■re replaee them. Wkoa seeded, they ewe ke 
cashed M ym* hot Tax may be deferred 
wntR redemption. And always arnii 
Beads apmdwqr to sa*



MŪŠIAI SU KRYŽIUOČIAIS
Apie Lietuvos, Lenkijos, Ru

sios kovas su Kryžiuočių ordi
nu yra nemaža rašyta, tačiau 
mūsų protėvių, Lietuvos valsty
bės vaidmuo tose kovose nėra 
pakankamai nušviestas.

Norėtųsi šia proga paliesti vie
ną atskirą šio sudėtingo klau
simo dalį — svarbiausias lietu
vių kautynes su kryžiuočiais Pa
baltijyje, tiksliau tariant — tik
tai lauko kautynes. Nesuskaito
mus niokojamuosius žygius ir 
kovas dėl pilių paliksime nuoša
lyje.

Mūsų literatūroje neteisingai 
nurodoma šio karo trukmė — 
200 metų. Iš tikrųjų jo pradžia 
reiktų laikyti 1185 m. .lietuvių 
smūgį atėjūnams vokiečiams 
Ikškilėje, o paskutiniuoju akor
du — Pabaisko kautynes 1435 
m., kuriose galutinai sutriuš
kintas Livonijos ordinas. Todėl 
teisingiau bus pasakius, kad mū
sų protėviai gynėsi nuo Vakarų 
Europos feodalų agresijos 250 
metų (1185—1435).

Nagrinėdami šio laikotarpio 
mūšius, pamėginsime remtis kai 
kuriais statistiniais duomenimis, 
pavyzdžiui, žuvusių skaičiumi. 
Tai vienas svarbiausių momentų, 
ir jis esmėje parodo atskiro mū
šio vietą visoje jų grandinėje. 
Be abejo, vieni tik nuostoliai ne 
visada gali apibūdinti kautynių 
istorinę-politinę reikšmę. Pa-

vyzdžiui,mūšis ties Šiauliais 
1236 m. arba rusų pergalė’ 1242 
m. ant čiudo ežero ledo savo po
litiniais rezultatais yra reikšmin
gesni, negu būtų galima spręsti 
iš žuvusių riterių skaičiaus.

XIII a. ordino kronikininkai, 
kurių duomenimis mums tenka 
remtis, gana kruopščiai užraši
nėjo, kiek ordinas neteko vado
vaujančių žmonių atskiruose m ū- 
šiuose. Tai bene vienintelis ro
diklis, padedantis suvokti kau
tynių mastą ir jų reikšmę. To
kiais vadovaujančiais žmonėmis 
būdavo magistrai, maršalai, 
komtūrai, ordino broliai.

Tai būdavo rinktiniai riteriai.; 
Iš kronikų matyti, kad žygyje 
paprastai vienam Ordino broliui 
tekdavo 11, 20-50, 68, 75 kariai- 
raiteliai, neskaitant pėsčiųjų, ku
rių dažnai būdavo dešimteriopai 
daugiau, negu raitelių. Kartais, 
ruošiant smogiamąjį būrį, 1 bro
liui tekdavo 3, tačiAu minimi at
vejai, kai 1 broliui teko 200 rai
telių. Taigi Ordino brolis buvo 
vadovaujantis asmuo. Didesnio 
jų skaičiaus netekimas būdavo 
stipriai jaučiamas.

Pagal Livonijos Eiliuotąją ir 
P. Dusburgo kronikas lietuviai 
12-oje mūšių nukovė Livonijos 
ordino 439 brolius, 2-uose mū
šiuose lietuvių remiami žiemga
liai — 45 brolius ir 1 mūšyje ru
sai — 20 brolių. Be to, žuvo Li-

Graži pora: prancūzu filmu artistė Catherine Deneuve ir Italy filmy žvaigždė Marcello Mastro- 
ianni senokai draugauja, tačiau jiems dar nebuvo tekę kartu vaidinti viename filme. Dabar 

proga atsirado ir jie kartu dirba "It Only Happens to Others" filme.

22 m. karas cUI kibiro
Ankstyvaisiais f viduramžiais 

Italijos miestai buvo nepriklau
somi, kaip yra nepriklausomos 
valstybės. 1249 metais Bolognos 
miesto armijos kareivis pabėgo 
į Modenos miestą ir su savimi 
pasiėmė ąžuolinį kibirą skirtą 
girdyti armijos arklius. Bolog
nos miestas pripažino savo ka
reiviui teisę pasirinkti gyvena
mą vietą, bet griežtai pareika
lavo iš Modenos miesto sugrą-j 
žinti tą seną kibirą. Modenai 
atsisakius, buvo kariaujama 22* J 
metus kviečiant į tą karą są
jungininkus. '

\ irFiK. au ]untfimniCU 
vardu Kuzio, kuris buvo Vo- 
k iet i j os i m perą tor i a us F r id riko 
II sūnus, pateko bolognieciams 
j nelaisve ir joje išbuvo iki mir
ties 1272 m. Būnant nelaisvėje 
tam žymiam belaisviui buvo 
leista vesti miesto gražuolę, ku
riai jis kasdien kartodavo mei- 
lės žodžius — Ben ti voglio. JĄ 
šeimai miestas suteikė Bentivo- 
ylio varda.

Garsusis kibiras dar ir dabar 
kabo Modenos miesto Girlandi- 
na bokšto muziejuje, o tos ka
rališkos giminės ainiai Bologno- 
je yra išdidūs savo Bentivoglio 
pavardėmis.
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A—BILIETAI gaunami marginiuose

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

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

Liudas Dovydėnas, MES 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
darbiautoji? ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų 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 Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku 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., S4,00.

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

* D. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į 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 giliumi.

V. MaeiOnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 4fl 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

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

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

čekį ar piniginę perlaidą.

vonijos 7 magistrai: 6 užmušė 
lietuviai, 1 žiemgaliai. Iš viso 15 
lauko kautynėse buvo nukauti 
Livonijos ordino 504 broliai.

Jau vien šie skaičiai yra ga
na įspūdingi. Bet tai dar ne vis
kas. Nemaža brolių žuvo smul
kesniuose bei Ordino laimėtuose 
mūšiuose. Be to, kronikininkai 
ne visada nurodydavo Ordino 
nuostolius. Pavyzdžiui, 1208 m. 
lietuviai sutriuškino Ordiną pir
mame jo stambiame puolime į 
Lietuvą, tačiau H. Latvis temi
ni, kad vieni Ordino žmonės “žu
vo nuo žaizdų, kiti paimti į ne
laisvę ir išvežti į Lietuvą, kiti 
išsigelbėjo bėgdami ir grįžo į 
Rygą pranešti kas nutiko”. 1214 
m. prie Ersikos vardais minimi 
3 žuvę riteriai, bet ar jų žuvo 
daugiau — neaišku. Apie 1229 
m. didelį mūšį Nalšėnų žemėje 
kronikininkas rašo, kad jame žu
vę daug lietuvių, tačiau nutyli 
savųjų nuostolius.

XIII a. pradžioje pradėjo for
muotis rusų ir Pabaltijo tautų 
sąjunga kovoje su Ordinu. 1216 
m., estams pasisiūlius talkinin
kauti, buvo organizuojamas ben
dras Rusios (Polocko) ir Lietu
vos žygis prieš Rygą, bet jis 
neįvyko dėl staigios Polockio ku
nigaikščio mirties. 1221 m. Nov
gorodo Rusia ir Lietuva bendrai 
puolė Ordiną, niokojo prie Cesio 
ir Rygos, bet 1224 m. Rusia su
darė su Ordinu taiką, kuri po 
trumpų 1234 m. kovų vėl buvo 
pratęsta. Todėl 1236 m. mūšyje 
prie Šiaulių Ordino pusėje da
lyvavo ir pskoviečiai.

Livonijos Ordinas pagrindines 
savo jėgas XIII a., ypač prade
dant antruoju ketvirčiu, buvo 
sutelkęs prieš Lietuvą ir čia pa
tyrė didžiausius smūgius. Net 
tada, kai žinomame mūšyje ant 
Čiudo (Peipuso) ežero ledo 1242 
m. Aleksandro Nevskio vadovau
jami rusų pulkai sumušė Livo
nijos ordino jėgas (čia žuvo 20 

‘ brolių — tiek mini Eiliuota Li- 
! vonijos kronika, nors spėjama, 
į kad galėjo žūti daugiau), pats 
. Livonijos magistras su kita sa- 
į vo kariuomenės dalimi buvo už
imtas kovoje su kuršiais ir lietu
viais. Ir 1268 m., kai prie Rak- 
verės (Estijoje) su Ordinu grū
mėsi rusų pulkai, minima, kad 

j “magistras Otonas tuo laiku prie 
i Dauguvos prieš lietuvius kovo
jo”. Pagrindinių Livonijos jėgų 
metimas į pietus lengvino Psko
vo ir Novgorodo žemių kovą 
prieš Ordiną.

Kita ordino šaka — kryžiuo
čiai — XIII a. daugiausia buvo 
užimti kovomis su prūsais. Vien

nu. Pietvakariuose, nukariavęs
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7-se lauko mūšiuose jie neteko 
žymiai daugiau negu 176 bro- Prūsiją tarp Vislos ir Priegliaus, 
lių. Mat, nežinome, kiek jų žu- Ordinas iš pietų 1283 m. pasiekė 
vo prie Renzeno ir Pokarviuose, Nemuno žemupį. Tai galėjo jis 
o ten galėjo žūti kelios dešim
tys. Be to, žuvo Kryžiuočių or
dino magistras ir 3 maršalai. Iš 
bendro skaičiaus apie 50 Kry
žiuočių .ordino brolių lietuviai 
nukovė Durbės mūšyje.

Pagrindinė karo su Kryžiuo
čiu ordinu našta XIII a. teko 
prūsams. Juos, kiek leido sąly
gos, rėmė jotvingiai ir lietuviai. 
Be to, Lietuvos pergalės Livo
nijoje netiesioginiu būdu silp
nino ir Kryžiuočių ordiną, štai 
po 1236 m. sutriuškinimo Šiau
lių mūšyje šis ordinas 54 ge
riausius savo brolius su naujuo
ju Livonijos magistru Henri
ku Balke priešakyje pasiuntė Li
vonijai sustiprinti, silpnindamas 
savo jėgas Prūsuose.

21-me stambiausių mūšių Pa
baltijyje 62 metų laikotarpyje 
(1236—1298) žuvo daugiau kaip 
680 Ordino brolių. Trečdalis šių 
mūšių ir daugiau negu trečda
lis nuostolių tenka 5-rių (1259 
—1263) metų laikotarpiui, šiuo 
metu lietuviai laimėjo ir pačią 
didžiausią XIII a. pergalę prieš 
vokiečiu riteriu — Durbės mū
šį. ši pergalė didžiausia ne tik
tai nukautų ordino brolių skai
čiumi (150 brolių, Livonijos ma
gistras ir Prūsijos maršalas), 
bet ir savo politiniais rezulta
tais. Sukilo prūsai, kurčiai, 
žiemgaliai, saremiečiai.

Galingų smūgių Ordinui srau
tą laikinai nutraukė netikėtas 
Mindaugo žuvimas. Susidariu
si netvirta padėtis Lietuvos vi
duje lengvino Ordinui palaips
niui įsitvirtinti užgrobtose že
mėse.

Vis dėlto Lietuva ir toliau li
ko pagrindine jėga, kovojančia 
prieš Ordiną. Skaudžius smū
gius Livonijos ordinas patyrė 
Traidenio laikais, kai Lietuva 
ypač rėmė žiemgalius. Vien per 
pusmetį (1270.11.16—IX.1) lie
tuviai mūšiuose prie Karuzo ir 
Padauguvyje nukovė du Livo
nijos magistrus ir 72 brolius. 
Lietuvių pergalės prie Aizkrauk- 
lės paskatinti, 1279 m. vėl su
kilo žiemgaliai. Nameisio vado
vaujami, jie atsiėmė Tervetės 
pilį, nužudę ten 20 brolių, o ke
letą paimtų į nelaisvę pasiuntė 
Traideniui į Lietuvą. Neužilgo 
naujame susidūrime su Namei- 
siu žuvo 3 broliai, o į nelaisvę 
paimtas maršalas vėl buvo pa
siųstas Traideniui. 1281 m. Trai
denis, gindamas sūduvius nuo 
Ordino, surengė didelį Lietuvos 
kariuomenės puolimą į Prūsiją, 
žygio vadu paskirdamas Namei- 
sį.

Tiesioginę Lietuvos pagalbą 
ir bendros kovos supratimą vaiz
džiai piešia Eiliuotos Kronikos 
autorius. Lietuviams atvykus į 
pagalbą, žiemgaliuose “kilo 
džiaugsmas ir nedelsiant... jie 
visi su savo ginklais į lietuvių 
kariuomenę rinkosi didžiausiu 
noru”. Bendrom jėgom niokoja
mos Ordino valdos, bendrai per
gyvenamos nesėkmės. Ordinui 
nuniokojus Žiemgalą, lietuviams 
“širdį gėlė didžios žiemgalių ne
laimės, tad netverdami iš skaus
mo, gedulo giedojo raudas”.

XIII a. pabaigoje, nepaisant vi
sų smūgių, Ordinui vis tik pa
vyko įsitvirtinti Livonijoje, pri
einant prie šiaurinių lietuvių že
mių — Šiaulių ir Upytės — sio-

padaryti tik nuolatos remiamas 
Vokietijos ir kitu Vakarų £u- 
ropos šalių feodalų, kuriuos po
piežius skatino j karą prieš lie
tuvius.

Lenkija šiame laikotarpyje 
pergyveno feodalini susiskaldy
mą ir nekovojo prieš Ordiną. Mo- 
zūrijos kunigaikštis Konradas 
kryžiuočiams dovanojo Kulmo 
kraštą, kuriame 1230 m. įsikūrė 
Ordinas ir pradėjo puolimą prieš 
prūsus. XIII a. viduryje, nau
dodamiesi sunkia Lietuvos vi
daus padėtimi, Mozūrija ir Ha- 
ličo-Volynė bendradarbiavo su 
Ordinu puolime prieš prūsus, 
jotvingius.

XIII a. antrosios pusės, taip 
pat vėlesnės Ordino kovos su 
Novgorodo, Pskovo respubliko
mis buvo trumpalaikės. Be to, 
XIV a. retkarčiais Lietuvos vie-

tininkai būdavo priimami Psko
ve bei Novgorode, o 1323, 1342 
ir kitais metais Lietuvos jėgos 
padėjo atremti Ordino puolimus 
į šias rusų žemes. 1349 m. gin
damas Izborską nuo vokiečių, žu
vo lietuvių kunigaikštis J. Vy- 
tautaitis. Kai 1369 m. Ordinas 
vėl puolė Izborsko tvirtovę, Al
girdas įsiveržė į Ordino valdas 
Padauguvyje, plačiai jas nioko
damas.

(Bus daugiau)

Anglijos

MUŠTI KARALIŲ
karalius Henrikas

1 122 m. rugsėjo 1 d., būdamas 
tik 9 mėnesiu amžiaus. Jo pir
masis dekretas, patvirtintas 
nyščio atspaudu, paskyrė ponia 
Alice Butler savo asmeniška 
aukle su teise kartas nuo karto 
mušti ranka už to vertus prasi
žengimus.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki aiba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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.

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrautti iki $20,000.

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietnoM kiemas automobiliams pastatyti
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Kaip lietuviams primeta “kultūrą”'
Vytautas Kazakevičius labai nepatenkintas sausio 

mėnesio Naujienų įžanginiu, palietusiu didelį “kultūros” 
plitimą “tarybinėje” Lietuvoje. Jo žinioje yra ryšiai su 
užsienio lietuviais. Jis aiškina pavergto krašto gyvento
jams, kas darosi Amerikoje. Jis taip pat stengiasi paša 
kyti Amerikos lietuviams, kaip “statomas socializmas” 
ir stiprinamas “komunizmas”. Ypatingą dėmesį Kaza
kevičius kreipia į spaudą ir “kultūrinius klausimus”.

Be Kazakevičiaus kontroliuojamos ir užsienio lietu
viams gaminamos spaudos, “tarybinėje” Lietuvoje dar 
leidžiamas žurnalas, pavadintas “Kultūros barai”. Vie
nas keleivis, grįždamas iš Vilniaus, atvežė praeitų metų 
vieną to žurnalo numerį. Žurnalas skiriamas kultūros ir 
meno klausimams. Jis spausdinamas gerame popieriu
je, jame kartais pasitaiko gana geros paveikslų repro
dukcijos. To žurnalo redakcija sugalvojo suorganizuoti 
“apskritą stalą” ir padaryti pasikalbėjimą apie tos “nau
jos kultūros” plitimą “tarybinėje” Lietuvoje. Prie ap
skritojo stalo pakviečiami • “kultūros darbuotojai savo 
nuomonės pareikšti, o bendras “kultūros” gilinimo straips 
nių serijos pavadinimas yra “Darbininkas ir kultūra”.. 
Atrodo, kad Kazakevičius neturi progos kištis į “Kul
tūros barų” redakciją ir negali uždrausti keliems to žur
nalo numeriams pasprukti į užsienius. Jam būtų leng
viau pasakoti užsieniečiams apie tos sovietinės kultūros 
plitimą, jeigu “Kultūros baruose” pasirodančios žinios 
nepadėtų jo į vietą.

Prie .apskrito stalo buvo pakviesti įvairūs “kultūros” 
darbuotojai. Jų tarpe buvo keli profesoriai, sovietinės 
“kultūros” specialistai, Kapsuko universiteto sociologai, 
profsąjungų darbuotojai ir vakarinių mokyklų instruk
toriai ir mokytojai. Prie to paties stalo buvo ir Leonas 
Pranulis, Grąžtų gamyklos klubo choro vadovas. Jis prie 
apskritojo stalo pareiškė, kad pirmiausia reikia kreipti 
dėmesys į “gamyklos klubą”, jeigu nori pradėti kalbėti 
apie “kultūros” plitimą “tarybinės” Lietuvos darbinin
kų tarpe. Jis aiškiai pasako, kad nėra jokio kito šaltinio 
“kultūrai” plisti. Bet jis čia pat pastebėjo, kad tam klu
bui yra labai sunku tą kultūrą nešti į darbininkų eiles, 
nes kiekvienas darbininkas yra susirūpinęs pastoviu už
darbiu, kad jis siekia švaresnio darbo, kad jo vaikai galė
tų mokytis, ir kad vaikai galėtų gyventi prie tėvų, šie 
klausimai darbininkams yra toki svarbūs, kad jie nebe
turi laiko gilintis į “kultūrinius” klausimus, o apie “kul
tūros” gilinimą ir kalbos negali būti.

Dar gražiau prie apskritojo stalo prašneko Petras

trims mėnesiams________ $6.00
vienam mėnesiui________ $2.00

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

Užsieniuose:
metams ...._______________ $23.00
pusei metų$13.00
vienam mėnesiui------------- $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Rimtis ir vienybe telydi musų žingsnius
Vasario 16 dienos minėji

mas Čikagos lietuvių, visuome
nėje įvyksta vos už keleto die
nų, ateinantį sekmadienį, Au
ditorium Teatre. Tų prasmin
gų dienų lietuvių tautos istori
joje dera išgyventi mums vi
siems vieningumo dvasioje.

Šiomis dienomis teko nugirs
ti asmeniškai, o taip pat ir per 
Altos žmones, kad grupė as
menų yra pasiryžusi išeiti su 
demonstracijomis per minėji
mą prieš vysk. Brizgio pakvie
timų garbės svečiu.

Toki veiksmų šie žmonės pa 
grindžia tuo, kad asmuo, pa
sireiškęs prieš savo tautos sun
kias pastangas išlaikyti tauti
nes ir religines tradicijas, ne
užsipelno būti garbės svečiu 
tokioje gilios prasmės šventė
je kaip Vasario 16 Diena, kuri 
mini tautos laisvę, laimėtų jos 

geriausių sūnų krauju, bet ne 
pataikavimu prispaudėjams. 
Teko skaityti ir anoniminio pa-' 

Mickus, tos pačios Grąžtų gamyklos cecho vedėjas. Pra
džioje jis pasakė, “kultūros poreikių ugdymas — sudėtin
gas uždavinys”. Jaunos šeimos yra apsikrovusios įvai
riais rūpesčiais, kad neturi laiko eiti į teatrą arba koncer
tą. Vaikų priežiūra jiems atima nepaprastai daug laiko. 
Jis pasakė:;

“žinoma, gražu, kad surengiama daug koncertų.
Bet matykime ir kitką — į koncertą susirenka žiūro- 

___ vų ne daugiau kaip ir pačių saviveiklininkų. Vadina
si, gerai, jei kas šeštas darbininkas yra saviveiklinin
kas, bet labai negerai, jei tik kas penktas tesidomi 
savo darbo draugų pastangomis”. (“Kultūros barai”, 
1971 m, lapkr. 17 psl.).
Tas pats Mickus, “gilindamas sovietinę kultūrą”, pra

deda piršti darbininkams bilietus į teatrą. Darbininkai at
sisakinėja juos pirkti, “atseit, prastas daiktas, jei taip 
perši!” Aiškus daiktas, kad darbininkai nenori eiti į pro
pagandinius vaidinimus, nenori klausyti ir komunistinės 
propagandos paskaitų. Kiek tolėliau Mickus daugiau švie
sos paleidžia apie visą “kultūrinimo procesą”. Jis sako:

“žmogus savo kultūrėjimui, švietimuisi turėtų 
sąmoningai dėti pastangų, aukoti laisvalaikio, kai ko 
ir atsisakyti šio siekimo dėka. Bet ar dažnai taip 
būna? Sakykime, rengiamas saviveiklininkų koncer
tas ; bėgame pas choro viršininką ir prašome atleisti 
nuo darbo saviveiklininkus. Atleidi, argi sužlugdys! 
renginį?” 0 darbininkas ir pripranta, ir .nebeeina į 
saviveiklos repeticijas laisvalaikio valandomis. Tas 
pats ir su mokslu. Vaikšto į gamyklas, įkalbinėja, 
agituoja, prašo eiti mokytis. O juk matome: kas 
pats nori mokytis, tas ir mokosi, su “atitemptais” vie
nas vargas ir mokyklai ir mokytojams i..”. (Ten 
pat.).
Nieko Naujienoms nereikia pridėti. Patys komunis

tai aiškiausiai pasako, kokia yra ta “kultūra” ir kokiomis 
priemonėmis okupantas, pasiremdamas lietuviškais kvis- 
lingais, bando ją primesti lietuviams.

Po Ameriką važinėjantieji agentai gali pasakoti apie 
augančią “kultūrą” “tarybinėje” Lietuvoje, bet vietos 
žmonių pareiškimai daugiau pasako, negu agentų pa
gyros.

reiškimo kopiją, kurioje tarp 
kitko, yra sakoma: “Jūs pa- 
mirštate tuos Sibiro kankinius 
pakviesti iškilmingas pamal
das atnašauti, kurių malda 
iŠ tikros širdies aukojama, o 
ne tų išdidžių vyskupų, kurie 
lietuvybę ir tikėjimų griauna”.

Nėra abejonės, kad tai nuo
širdžių patriotų balsas. Jų dva
sinio sielvarto negalima smerk 
ti. Kadangi atsišaukime išryš
kėja, jog šie žmonės yra taip 
pat susisieloję Šv. Kazimiero 
Lietuvių Kapinių negerovėmis. 
Bendruomenės Komitetas Pa
sauliečių Teisėms Apsaugot: 
randa prasminga šiuo reikalu 
pasisakyti sekančiai:

Vasario 16 diena yra mūsų 
tautos gilios rimties, didelio 
ryžto ir vieningumo šventė. 
Nežiūrint koki skirtumai be
būtų mūsų tarpe, tų dienų de
rėtų susilaikyti nuo visko, kas 
kliudytų šventės didingumui 
ir įneštų drumsties. Šio pami

nėjimo rengėjai Alfoje užsi
pelno mūsų visų paramos, kad 
šventė kuo geriausiai pavyktų.

Žmonės, pasiryžę pareikšti 
savo apmaudą, plačiai jaučia
mą visuomenėje, Komitetui 
nėra' žinomi. Todėl kreipia
mės į juos per spaudą, prašy
dami susilaikyti nuo veiksmų, 
kurie įneštų šiame minėjime 
nedarnos ar ką nors sulaikytų 
nuo dalyvavimo. Prisiminę

JAUNIMAS ATEINA DIRBTI
Jau ne viename lietuviška

me susirinkime teko klausyti 
pesimistų dejonių, kad, seniams 
išsenstant, nebebus kuo pakeis
ti dabartinių vadų, nebebus kam 
dirbti visuomeninio darbo. Atro
do, kad bent artimoje ateityje 
šitokiam pesimizmui nėra dide
lio pagrindo. Vadų niekada daug 
nereikėjo. Kai kas sako, kad mū
sų tautinio gyvenimo didelė yda 
ir yra ta, kad mes tukime per 
daug vadų, o per mažai — ka
reivių.

Pasižvalgius į artėjančius di
džiuosius šių metų įvykius: Jau
nimo Kongresą, Tautinių šokių 
šventę, “Jūratės ir Kastyčio” 
premjerą ir kitus darbus, pama
tysime, kad juos ruošia didele 
dalimi mūsų jaunosios kartos at
stovai kartu su patyrusiais vy
resnio amžiaus veikėjais. Jauni- 
kongreso rengėjų tarpe visi dar 
verti “jaunimo” vardo, išsky
rus vieną, kitą asmenį, irgi, dar 
toli gražu nenusipelniusį “se
nio” pavadinimo. Tarp šimtų pa
vardžių, surašytų įvairiose kon
greso komisijose, rasime tik vie
ną kitą vyresni visuomenininką. 
Daugumą darbų apsiėmė atlikti 
patys jaunimo atstovai.

Kalbant apie Laisvojo Pasau
lio Jaunimo šokių šventę, reikia 
pasidžiaugti, kad organizacinio 
komiteto pirmininkas dr. L. 
Kriaučeliūnas savo padėjėjais 
pasikvietė ir tris jaunosios kar
tos atstovus: Ritonę Rudaitienę, 
Audronę Pavilčiutę ir Algį Mo
destą (pastarasis dirba ir . Jau
nimo Kongreso komitete), šo
kių šventės muzikinės dalies va
dovu pakviestas jaunosios kar
tos muzikas Alvydas Vasaitis, 
kuris spaudai pareiškė jaučiąs 
didelę garbę ir atsakomybę pri
sidėti prie tautinių šokių šven
tės rengimo darbų.

Čikagos Lietuvių Tarybos šių 
metų Vasario 16 minėjimas irgi 
neapsieina be jaunimo pagal
bos. Tarybos sekretore yra Al
dona Indreikaitė. Minėjimo pra
vedėjai, net invokacijų skaity
tojai šiais metais — jaunimas. 
Tarybos pirm. J. Pakalka tyčia 
nusamdė didesnę salę miesto cen
tre, kad būtų galima sukviesti į 
minėjimą kuo didesnį būrį jau
nuolių, mūsų lituanistinių mo
kyklų studentų. Pamažu užbai
giame tuos laikus, kada buvo 
duodama tik palaikyti vėliavą 
ar įteikti kam gėlių poukštę. Vis

dažniau jaunieji veikėjai atsi
stoja į senimui priklausiusią vie
tą ir tęsia darbą toliau.

Čikagos Lietuvių Operos va
dovybėje jau matome jaunimo 
atstovus ne tik choro eilėse, kur 
jų galėtų būti daugiau, bet jau 
ir vadovybėje: Gražina Bičiū- 
naitė, A. Blyskis. O “Pirmyn” 
choras, statydamas “Linksmąją 
Našlę”, iš savo jaunų chorisčių 
sugebėjo sukomplektuoti visą 
“kankano” šokėjų grupę. O kiek 
šimtų jaunų lietuvių šiandien 
dirba, ruošiasi ateinančioms 
šventėms, kiek jų šoka puikio
se grupėse viso pasaulio šaly
se? Ne be reikalo šie metai va
dinami Jaunimo Metais! Senis

Lietuviai Paryžiuje
— J. Bielskutė, S. Kondro- 

taitė ir G. Merkevičiūtė šiems 
mokslo metams atvvko iš JAV 
prancūzų kalbos, literatūros ir 
istorijos studijoms į Paryžių. 
Malonu pastebėti, kad jos mie
lai talkininkauja lietuvių veik
loje ir šoka tautinių šokių gru
pėje.

— J. Deveikės - Navakienės 
išverstą “Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos 1529 metų sta
tutą” išleido Čikagoje 1971 me 
tais A. Mackaus knygų leidimo 
fondas. Tai 261 psl. didelio 
formato knyga, kainuojanti 
10 dol. Vertimą spaudai pa
rengė, įžangą ir žodynėlį pa
rašė bei bibliografiją sudarė 
A. Flateris.

— M. Dheilly (G. Valeškai- 
tės — Dheilly duktė), studi
javusi psichologiją Rouen uni
versitete, šiems mokslo me
tams atvyko tęsti psichologijos 
studijų Paryžiuje.

— Proį. A. J. Greimas su 
žmona vasaros mėnesius pra
leido Italijoje, Urbino mieste, 
kur jis vadovavo Tarptautinio 
semiotikos ir lingvistikos in
stituto suruoštiems simpoziu
mams ir jaunųjų mokslininkų 
vasaros stažui;

Rugpiūčio mėnesį A. J. Grei
mas buvo išvykęs savaitei į 
JAV, kur (New York State 
University of Buffalo kviestas, 
jis skaitė paskaitą apie naraty
vines struktūras Amerikos

mūsų tautos sunkų istorijos 
kelią ir apgailėdami mūsų 
tremties gyvenimo skaudulius, 
šią dieną broliškai paduokime 
vieni kitiems ranką mūsų tau
tos himno žodžių dvasioje 
“Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi”. .
Bendruomenės Pasauliečių 

Komiteto vardu
Algis A. Regis, pirm.

Kazys Barzdukas, uykd. sekr.

lingvistų metiniame suvažia 
vime. Tą patį mėnesį Paryžiu
je įvykusiame I-me Tarptauti
niame europietiškos etnologi
jos kongrese jis skaitė įveda
mąją paskaitą tautosakos tyri
nėjimo metodologijos klausi 
mais. Spalio mėnesio 14 - 23 
d., Vilniaus universiteto kvie
čiamas, jis lankėsi Lietuvoje; 
ten jis universitete skaitė pas
kaitas apie bendrąsias semio
tikos problemas, apie lietuviš
kąją mitologiją ir turėjo pasi
kalbėjimą su humanitarinių 
mokslų darbuotojais universi
tete ir Mokslo Akademijoje. 
Grįždamas iš Vilniau,s jis bu
vo sustojęs Maskvoje ir matėsi 
su rusų semiotikais. Gruodžio 
mėn. pradžioje A. J. Greimas 
dalyvavo tarptautinės Pitrė 
premijos, skiriamos geriausiam 
tautosakos veikalui atžymėti, 
jury komisijos susirinkime Pa
lermą mieste, Italijoje. Ta pro
ga jis buvo pakviestas skaityti 
paskaitą Palermo universitete. 
Rudenį Larousse leidykla iš
leido jo suredaguotą kolekty
vinį veikalą “Essais de sėmio- 
tique poetique”.

—V. Kasiulis lapkričio 13 — 
21 d. turėjo parodą Čiurlionio 
galerijoje Čikagoje. Tai buvo 
antroji jo paroda Čikagoje, bet 
paties dailininko viešnagė 
Amerikoje — pirmoji.

— V. Kasiulis jr., baigęs fi
zikos - matematikos studijas, 
šiais mokslo metais pradėjo 
studijuoti mediciną.

— A. Martinkaitė - Zemp 
prancūzų rumunų kultūrinių 
ryšių programoje buvo išvy
kusi į Rumuniją, kur ji daly
vavo mokslinėje folklorininkų 
ekspedicijoje į Karpatų kalnus 
Transilvanijoje. Jos vyro H. 
Zemp. etno-muzikologo, dok
torato disertacija išleista 1971 
m. rudenį. Knyga pavadinta 
“Musique Dan” ir nagrinėja 
muzikos reikšmę vienos afri
kiečių bendruomenės pasaulė- 
iėžifiroje ir socialiniame gyve
nime. Šių metų pradžioje jo 
moksliškai paruošta Okeani
jos muzikos plokštelė, skirta 
melaziečių skudučių muzikai.

— M. Memėnaitė - Teaddor, 
laikinai su šeima gyvenanti 
Ispanijoje, rudeni su dukrele 
buvo atvvkusi i Parvžiu aiškin 
ti sugrįžimo galimybių į Pary- 
V* 
Z1U.v

— B. Mikolaitienė (Mikali- 
tis), su dukrele ilgus metus 
gyvenusi Barbaste (Lot-et-Ga- 
ronne), rudenį apsigyveno pas 
savo dukrą S. Kavaliauskienę 
St. Maur (Val-de- Marne).

— Ž. Mikšys ir A. Moneys 
liepos 22 — rugpiūčio 7 d. ro
dė savo darbus “1’Aquilone” 
galerijoje Urbino mieste Itali
joje.

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS
LAUKUOSE

3
Rimti, įgudę ir gražūs abudu chorų 

pianinu palydovai — Monigirdas Motekai- 
tis ir Raimunda Apeikytė. Kažin kodėl aš 
(ir kiti) ją Įsivaizduojame tokiose lietu
viškose tautinėse šventėse apsirengusią 
karališkai gražiu tautiniu drabužiu...

Ši Dainų šventė buvo pirmoji, kurios 
chorui nedirigavo nė viena moteris diri
gentė. Pirmoji su mažiausiu skaičiumi 
dainininkų, Pirmoji su daugiau vaikų — 
jaunuolių dainininkų, negu vyresniųjų; 
Pirmoji. Į kurią atėjo mažiau visuomenės, 
negu i buvusias.

Kadangi Vykdomajame Komitete ne
buvo nė vienos moters, tai IV-ją Dainų 
šventę tektų laikyti vyriško surengimo 
švente.

Šventės metas pradėtas atidarymu, 
kas priklauso žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės. Liepos mėn. 3 d. 7 vai. vakaro Jėzuitų 
vienuolyno kieme, 5620 So. Claremont 
Ave., prie žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklo iškeltos abidvi vėliavos — Ame
rikos ir Lietuvos. Atliktos įprastinės kie

minės apeigos, šnekėjo JAV LB-nės Ta
rybos prezidiumo pirmininkas Vytautas 
Kamantas. Aukurą uždegė Petras Armo- 
nas, gerbiant jaunuolių choro daininin
kams — Saugūnui Degučiui ir Rasai Vesel- 
kaitei. Gėlinį skydą su Vyčio kryžiumi 
viduryje padėjo Alice Stephens. Pagiedo
tas mūsų tautos himnas. Pabaigta giesme 
Marija. Apeigose dalyvavo apie 60 žmo
nių.

To paties vienuolyno salėje, tuoj po 
šių apeigų (8 v.) Čikagos Apygardos su
ruoštas įvadinis kultūrinis vakaras — kon
certas. Progromą atliko jaunas kylantis 
pianistas Mačiulis. Nors koncertas nebuvo 
garsinamas, o tik paskelbtas, vis dėlto į jį 
atėjo apie 150, daugiausia jaunimo. Po 
koncerto buvo šokiai.

Liepos 4 d. atiduota, kas priklauso 
Dievui: šešiose lietuvių šventovėse auko
tos šv. mišios. 10 vai. ryto Šv. Kryžiaus, 
Marijos Nekalto prasidėjimo, Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapijo
je, šv. Mergelės Gimimo šventovėje, šv. 
Antano parapijoje Cicere ir dvejos mišios 
Jėzuitų koplyčioje.

Didžiausioje lietuvių šv. Kryžiaus 
šventovėje, kur visada būna didžiųjų šven
čių iškilmingos pamaldos, šv. mišias au
kojo vysk. V. Brizgys (lietuvių kalba). Jų 
metu lietuviškai giedojo Dainavos choras 
kartu su kai kuriais i šventę atvykusiais 

choras. Glaudžiai einantį su dainų Švente 
ir jos prasme pamokslą pasakė Hamiltono 
lietuvių parapijos klebonas prelatas Ta- 
darauskas... šios apeiginės pamaldos 
baigtos tautos himnu.

Kiek žinoma, ir iš kitų penkių lietuvių 
šventovių maldą į aukštybes nešė lietuviš
ku žodžiu ir garsu pati lietuviška dvasia, 
be kitokių dvasių pagalbos.

Tikrai visi galėjome pasijusti, kaip 
Sekminių šv. Dvasios atsiuntimo dieną, 
kai visiems krikščionybės įkūrėjo kuni
gams buvo įkvėpta kalbėti su kiekviena 
tauta jos kalba...

II. ŽENKLAI, KVIEČIANTYS Į
? IV-JĄ DAINŲ ŠVENTĘ

Iš kažin kur esu išskaičiusi tokią mintį: 
jeigu būtų buvę vis tiek, kokie ženklai, 
kokia jų išraiška, kieno kalba jie kalba, 
jei tik talentingai, profesionališkai sukur
ti, lietuvių tauta nebūtų taip atkakliai ko
vojusi nė dėl savo raidės, ženklo...

Lietuvių išeivijos IV-sios Dainų šventės 
ženklai, emblemos, mūsų, matyti, sukurti 
keturi. (Chorų dirigentams diplomų nesu 
mačiusi, taigi nežinau, kokiu ženklu jie 
suprasminti). Šie keturi laiko eile pasi
rodė taip:

Pirmasis ženklas IV-jai Daimi šventei 
rengti Vykdomojo komiteto viešojo susi
rašinėjimo spausdintų numeruojamų laiš

kų, blankų, biuletenių, titulinėje vinje
tėje.

Antrasis — IV-sios Dainų šventės iška
ba “plakatas”.

Trečiasis — IV-sios Dainų šventės lei
dinio knygos viršus, apdaras.

Ketvirtasis — IV-sios Dainų šventės 
metalinis prisisegamas ženklelis.

Jie visi keturi, jei ne visai tie patys, tai 
tos pat vienos giminės, rūšies vienas kito 
tapatus pakartojimas “variantas”. Jų visų 
aplinkui koncentriškai po du, ar vieną 
i*atą, viduryje su vienodai Įbraižytu skai
čiumi 4, nieko daugiau nesakančiu, kaip 
tik 4, išdėstyta tankiau ar rečiau, vieno
dai stilizuotų lapų vainikas. Tik ne visi 
vienodos spalvos.

Tariant po žodį atskirai apie kiekvieną 
ženklą ir koki jie teikė įspūdį.

Blankų vinjetės kairiame viršuje ženk
las visas juodas. Apie vieną ratą su skai
čiumi keturi išdėstyti lapai. Kairiuoju 
blanko kraštu nuo ženklo žemyn eina Dai
nų šventės Vykdomojo komiteto ir visų 
komisijų sąrašas. Vinjetėje nuo ženklo į 
dešinę parašyta: “Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Kanados Lietuvių Bendruo
menė**. Ir didelėmis raidėmis: “Ketvirtoji 
Dainų šventė Chicagoje 1971. VII. 4”.

žemiau — Vykdomojo komiteto būsti
nės adresas.

Galvok šiaip ar taip, pagal duotus žino
muosius kitaip neišeina, kaip tik tai, kad 
dainų šventės vadovybė į šią visų šventę 
pirmuoju kviesliu ir emblema parinko to
kį pirmąsyk matomą įvaizdį. Pasižiūri, 
bene ir “Pasaulio Lietuvis” pakeitė savo 
vinjetės kelrodį! Ne, nepakeitė. Norėtum 
apsiraminti, jog šis niekad nebuvėlis, 
įvaizdis, (gal mums ir nereikia žinoti dėl 
kurių priežasčių) sukurtas tik chorams ir 
šventei rengti komisijoms. Lietuviškai vi
suomenei kviesti į jos šventę atvyks pažįs
tamas, suprantamai kalbąs lietuvis kvies
lys... mūsų dailininko kūrybiškai įvaiz- 
dintas.

Vieną dieną sužiūro iš krautuvių, įmo
nių... langų ir laukiamieji kviesliai, iška
bos “plakatai”. Tai tas pats tęstinumas 
auų blankų, biuletenių vinjetės simbolio, 
tik atitinkamai stambesnis... Ir tie^ri ne 
viename rate, o koncentriškai nubrėžtuo
se dviejuose. Apsukui didesnįjį ratą tos 
pačios formos, sakykim, žali lapai, juo
dai ir baltais apvestais pakraščiais. Po to
kiu vaizdiniu tas pats parašas — “IV-ji 
Dainų šventė’*...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”
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''R. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 r d STREET
Gfuo *»l«f.: PRospecr 8-Jivy 
R«zl<t t»hf4 WAIbrook 5-5078 

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ^to,
7 iki 9 vai vak. Tree, uždaryta'

Rm. tol. 239-4683

DR. K. G. 8ALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pula*k| Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

relet: PRoapect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rexu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telof. 8954533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUT! 51, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
OfiM»: HEmiock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvinad. 1—7 vaL, 
antracL, penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ras.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN ■ E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Ofiso teU HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Razidenciios: PR 6-9801

DR. X MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrai!, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai popiet. Ketvirtai ir šešta- 
dseniais nuo 9 iki H vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71$t St. — Tai. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo; 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo &—7 vaL vax.

Ofiso telef.: 776-2880 ~
į. Naujas rex. tėlaf.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St.
TeU 925-8296

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

uždaryta.
_z_Rez. tolu WA 5-3099 ______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirin.. antrai, trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
aiais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. ,

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

1454 WEST 71«f STREET 
Ofiso lefof.> HEmlock 4-2123 
RaaM. toMC- Glbson 8-6195

Priima hgctmts pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai tetef. GI 8-6195

f. SIUIKI5, 0. f.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparate! • Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pręilb* koĮomi 

* (Arch Supporti) ir t. L
VaL: 9_ 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i.

Wart *3rd St., Chicago, in. 4O^2Y 
Talafa PRoipect 4*5054

, help your 
heart funoV 
help your HEART.

Klebono JuozupaiČio Įvedimas

Klebonas Jonas Juozupaitis

Naujojo klebono Jono Juozu
paicio įvedimas į pareigas Ziono 
Evangelikų Lietuvių Liuteronų 
parapijoje įvyko 1972 m. sausio 
mėn. 23 d. Iškilmingose įvedi
mo apeigose dalyvavo pats Illi
nois šiaurės distrikto preziden
tas E. Happel su 7 aukštais dva
siškiais. Taip pat dalyvavo Tė
viškės parapijos klebonas kun. 
A. Trakis, senjoras ir latvis kun. 
Sudars.

Kun. J. Juozupaitis yra baigęs 
aukštuosius mokslus. Bachelor

GRADfNSKAS ’h

SPALVOTA TV
SU NUSTATYMŲ

“UŽRAKTU”:
PATI NAUJAUSIA 

y

2511 W. 47 ST. — FR S-I998
JJETUVl, EIK PAS LiETUVji

'pERKRAUSTYMAI

. MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA .
R. ž E R Ė N A S

2047 W. 67th Pi. WAibrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas parkraustymas 

iš įvairty atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tai.: FRontier 6-1882 M

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

■ Visos programds is W0PA,
1490 kfl. A. M.

■ • ‘ i
Lietuviu kai bar kasdien nuo pirma 

djpnin iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9^30 vaL 
ryto.

TeL: HEmiock 4-24T3
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
I -w*'- \a----- - ---------- , -------  

<IP■■■■■■■■■■■

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, suris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkią poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti Į Naujiem' 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį at pimghii orderį-

naujienos,
1739 So. Halsted St-, Chicago, IR. 60698

a ■ ■ a a ■ ■ ei x h h b ■ ■ ■ x x x > x s m m x b s r m a x ■ ■ ■ ■ b « «

JOHN BYANSKAS
Gyv. 281 Olmstead Rd., Riverside, Ill.

Mirė 1972 m. vasario mėn. 11 dieną, 6:00 vai. vak., sulaukęs 77 
metų amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: sūnus Robert Byan, marti Mary F., anūkai — 
Mark Austin ir John William, sesuo Mary Mikolaitis, brolis Alexander, 
brolienė Madalen ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Telephone Pioneers of America, Lithuanian Chamber 
' of Commerce, Chicago Federatio of Musicians it Alumnae Asso

ciation of Illinois, Institute of Technology. Jis buvo Birutės Choro di
rektorius ir akompanistas Lietuvių Vyčių Choro.

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

Šeštadienį, vasario 19 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. John Byansko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 

E ir atsisveikinimą.
- Nuliūdę lieka:

Sūnus, sesuo, brolis, giminės.

I Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
-v1 ...... . "ii .... i. i.

L J. Augusfattyfė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psl. Kaina Si-—■

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL S2.00. ,

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1,50.
6. Vincas. Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kama $3.00.
7 Kleopas JurgoUonis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.

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

liai, 92 psL, $1.00. .
18. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psL $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psL, $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolk, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis; SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

j5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija 115 psl. $3.00

of Divinity jis gavo 1966 m. ge
gužės mėn. 27 d., baigdamas 
Concordijos teologijos semina
riją, o magistro laipsnį iš auklė
jimo ir administracijos Moky
tojų kolegijoje River Forest 
1971 m. rugpiūčio mėn. 18 d. 
Nors mokslus yra baigęs Ame
rikoje, bet puikiai kalba lietu
viškai ir yra geras pamokslinin
kas. Lietuvos Nepriklausomy
bės 54 metų sukakties proga jis 
š. m. vasario 16 d. sukalbėjo 
invokaciją 92-me Kongrese, Wa
shingtone.

Vaišių metu naująjį kleboną 
sveikino General. Superinten
dentas kun. S. Neimanas ir kun. 
Kostas Burbuiys. Vaišes paruo
šė Moterų draugija.

Klebonas J. Juozupaitis įvesdi
no į pareigas naująją parapijos 
Tarybą, kurią sudaro: pirm. J. 
Fetingis, vicepirm. J. Kasiulis, 
sekr. M. Nagis, fin. sek. ir ižd. 
P. Freymuth, f in. sekr, pad. 
Lipšis, jr. Užvaizdos: J. Bakšas, 
M. Bartminas, M. Bendikas, G. 
Borchertas, P. Čėsna, J. Gavėnia, 
E. Hermans, J. Kedaitis, E. Ke- 
daitis, J. Lindžius, A. Lipšis, E. 
Markwaldas, A. Orentas, J. Pil- 
monas, J. Sedaitis, J. Shembo- 
ras, O. Valutis ir J. Bartminas. 
Patikėtiniai: V. Čėsna, A. Kubi
lius, P. Block, A. Pilmonas ir 
G. Tislaukis. Krikščioniškojo 
auklėjimo valdyba: L. šikšnie- 
nė ir E. Lipšytė. Revizijos ko
misija: H. Sedaitis, J. Lukaitis, 
J. šikšnius, R. Schutz ir W. 
Wollert. Delegatas Liuterio 
Aūkšt. Mokyklai — H. Sedaitis.

M. Nagis

ROCKFORD, ILL
Keista žiema

Spalio ir gruodžio mėnesiai 
buvo, kaip sakoma, lengvi šal
čių ir sniego atžvilgiu. Bet sau
sis pusėtinai paspaudė. Vieną 
kitą naktį temperatūra nukrito 
iki šešiolikos laipsnių žemiau 

nulio. Sniego taip pat iškrito 
iki 8 colių.

Vasario pradžia irgi buvo šal
ta : naktimis temperatūra sie
kė 16 laipsnių žemiau nulio. Kai 
šalčiai kiek atlyždavo ir sniegas 
pranykdavo, tai paprastai mies
tą apgaubdavo tokia migla su 
lietum, kad ir dienos metu au
tomobiliams tekdavo šviesas 
naudoti.

Šalčiai nemalonūs dar ir tuo, 
kad trukdo judėjimą. Gatvės 
pasidaro tiek ledinuotos, kad 
vaikai gali jomis Čiuožinėti. Vie
ną dieną miesto ir apylinkių 
mokyklos buvo uždarytos. Dėl 
nepaprasto slidumo mokyklų au
tobusai negalėjo važiuoti. Tą 
dieną daug nelaimių įvyko. Ne
laimė ištiko ir gerą naujienietį 
bei seną rockfordietį, Petrą Ali- 
nauską. Išėjęs iš namų, vos žen
gė pirmą žingsnį ir paslydo bei 
smarkiai pakrito ant žemės. Pu
sėtinai susitrenkė, bet, laimei, 
kaulai išliko sveiki. Dėl to su
sitrenkime jam teko ir kurį 
laiką lovoje praleisti Nelaimin
gų atsitikimų, sprendžiant iš 
laikraščiuose skelbiamų žinių, 
buvo labai daug.

Bendruomenės apylinkės 
vakaras

Bendruomenės apylinkės šam
pano vakaras buvo tikrai šau
nus. Mielų svetelių atvyko ir iš 
toliau: iš Kenoshos atvyko po
nai Juškai ir jų prieteliai, gau
singa buvo ir • Chicagos repre
zentacija.

Daug triūso buvo įdėta ren
giant tą vakarą. Džiugu tad, 
kad jis gerai pasisekė.

Mūsų miela Lietuvių klubo 
darbuotoja Petronėlė Savickie
nė buvo smarkiai sunegalėjusi. 
Teko jai ir į ligoninę vykti. Da
bar ji jau grįžo namo. Sūnus 
Danukas, aviacijos majoras, rū
pinasi savo motutės sveikata. Pa
rūpino ligonei žymų armijos 
daktarą, kuris ją prižiūri. Kiek
vieną dieną jis telefonu pasi
kalba su savo motinėle.

Linkiu Petronėlei greit pa
sveikti ir susitiprėti. žvalgas

Stasiūnaičio studiją 
aplankius

1972 m. sausio 23 d. Čikagos 
Skautininkų Ramovės valdybai 
teko aplankyti filmų kūrėjo Vy
tauto Stasiūnaičio studiją, Mar
quette Parke. Be didelių įžan
gų, menininkas pademonstravo 
mums sekančius filmus:

1. Lietuva 1937 m., ją Argen
tinos lietuviams aplankius. Už
rašai ispaniški.

2. Lietuva po II Pasaulinio ka
ro — Jokūbo Stuko ir kitų suk
tu filmu montažas.

3. Prof. Adomas Varnas — 
1960 m. Stasiūnaičiu sukurtas 
garsinis filmas. Abu šiuos pas
taruosius filmus labai vykusiai 
aiškina mūsų Žurnalistas Vytau
tas Kasniūnas.

4. Tautiniai šokiai ir dainos 
— Los Angeles lietuvių jauni
mas duoda darnias tautinių šo
kių pynes, o muziko Broniaus 
Budriūno vadovaujamas parapi
jos choras leidžia pasigėrėti 
skambiomis mūsų dainomis. Vi
są šį filmą gražiai interpretuoja 
dainininkė Liucija Zaikienė.

5. Algį Trakį ir Taksiuką Šlei

vi užpuola bitės — iš 5000 pie-} 
šinių Vytauto Stasiūnaičio su
kurtas tikrai žavus pieštinis fil
mas. Jam scenarijų paruošė 
Alg. Gustaitis.

6. Tom Thumb (Nykštukas) 
— taip pat gražus pieštinis fil
mas, sukurtas Vytauto Stasiū
naičio darbovietėje.

Mes nė nepajutome, kaip grei
tai prabėgo pusantros valandos. 
Besiilsėdami ir besivaišindami 
klausinėjome Vytautą ir jo vai
šingąją mamytę, kokiomis ap
linkybėmis šiuose namuose at
sirado tiek daug gražių filmų, 
kas paskatino įtraukti į filmų 
meną, ar Vytautas nesutiktų pa
demonstruoti šių filmų Čikagos 
lietuvių visuomenei ir visą eilę 
kitų klausimų.

Šia proga prisiminėm, kad 
prieš 11 ar 12 metų jo filmų stu
dija buvo surengusi Jaunimo 
Centre panašių filmų vakarą, 
kuriuo susidomėjimas buvo 
toks didelis, kad žmonės netil
po didžiojoje salėje. Visi sutarė
me tokį filmų vakarą suruošti 
Jaunimo Centre vasario mėn. 
25 d. 7:30 vai.

Filmų studijos iniciatorium 
yra buvęs Vytauto tėvelis Va
lius, kuris Lietuvoje buvo bai
gęs eksperimentinės dramos stu
diją ir ilgus metus dirbęs įvai
riuose teatruose, o 1949 m. atva
žiavęs į Čikagą, nutarė savo sce
ninius patyrimus panaudoti fil
mų gamybai. Į filmų gamybos 
kūrybinį darbą įtraukė ir visą 
savo šeimą: sūnų Vytautą, abi 
dukras ir savo žmoną Janiną. Į 
šį malonų kultūrinį darbą yra! 
investavęs ir didelę dalį savo 
santaupų. Dar tėvui Valiui va
dovaujant, buvo sukurtas fil
mas apie dailininką Adomą Var
ną. Valius mirė prieš šešerius 
metus.

Skautininkų Ramovės
Valdyba

Kantas apie auklejimq
Didysis filosofas Emanuelis 

Kantas sako:
“žmogus gali tapti žmogumi 

tiktai per apšvietę. Jis (žmogus) 
paprastai yra tas, kuo apšvieta 
jį padaro”. (Cituota iš Churton 
“Kant on Education” p. 6).

Yra mažiausia trys elementai 
tapti žmogumi: 1) paveldėji
mas, 2) aplinkybės ir 3) pastan
gos. Kiti mokslininkai mano, 
kad žmogaus auklėjimui užten
ka prigimties ir palankių sąly
gų. Pastangas galima atmesti 
todėl, kad vaikas paveldi ir ap
linkybes, kurios gali nulemti jo 
ateities gyvenimą ir mokslo ke
lią. Toliau jis įsijungia į gy
venimą ir pats keičia aplinky
bes, kurios verčia naujas kar
tas taikytis prie jų. M. š.

Snsirrnkimų ir parengimu

PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Našfiy, Naš- 
liukiy ir Pavieniu 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.

AAary Urbefis, rast

PinKITi JAV TAUPYMO BONUS

(PUTRAMENTAS)
TjnHmnmfi &rb& liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai azrti* 

pių papuošimui ir sezonine* 
kapams gėlės.

kO Y it PETRO (PUT SIAM E MTZ t J
5525 Sa. ~ 5*6-1220

GtUtS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET

IEVAS IR SŪNUS

Telefonai: PR 8-0833 ir PR

Laidotuvių Direktoriai

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

•845 sa WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpabfie 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArd> 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aasociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAras 7-340)

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVB. Tel.: YAros 7-HW-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(tACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

Cicero apylinkė 5 l-tąją Lie
tuvos nepriklausomybės sukaktį 
minės šį šeštadienį, 7 vai. vak. 
Šv. Antano parapijos salėje, 19 
Cl. ir 15 g-vės kampas.

P. Gaudys, vienas JAV Liet. 
Bendruomenės steigėjų, literatas 
ir buvęs diplomatas, skaitys 
paskaitą. Atstovų rūmų narys 
Vašingtone Harold R. Collier iš 
10-to distrikto taip pat tars žp- 
dį. Meninėje dalyje vietos litu
anistinės mokyklos vaikai, pa
ruošti mokytojo ir aktoriaus J. 
Balučio, inscenizuos S. Kudir
kos tragediją, pavadintą “Nepri
klausomybės Lietuvai“. Vaiku 
choras, vadovaujamas J. Krei
vėno, atliks- F. Strolios kantatą 
“Suledėjusiomis lūpomis”, šios 
kantatos žodžiai paimti iš Sibiro 
maldaknygės.

Sekmadienį, šv. Antano para
pijos bažnyčioje bus atlaikytos 
pamaldos už Lietuvą pusę vie
nuoliktos ryto. Kun. dr. A. Juš
ka pasakys tai šventei pritaiky
tą pamokslą.

Per šeštadienio minėjimą vie
tos jaunimas taip pat rinks tris 
atstovus į II Jaunimo kongresą. 
Kandidatais yra: M. Griauzdė, J. 
Kisieliūtė, S. Kuprys, J. Saka
lauskaitė, R. Skorubskaitė, V.

>Uiopvs ir A. Zaihkaitė. Bal
suoti gali jaūrthtius nuo 16' iki 
30 m. amžiaus imtinai. Rinkė
jai, kurie šeštadienio vakare Ci- 
ceroj negalės balsuoti, savo bal
są galės korespondenciniu būdu 
pasiųsti Rinkimų komisijai, 
1438 18 Court, Cicero, II 60650. 
Korespondenciniai balsai ‘ turi 
būti prisiųsti iki šeštadienio.

Lietuviai respublikonai
Cicero lietuviai respublikonai 

pusėtinai veikia. Jie turi įsigiję 
nuosavas patalpas susirinki
mams, adresu 5146 W. Cermak. 
Vasario 9 d. ten įvyko susirinki
mas, kurį pravedė jaunuolis P. 
Šumanas. Pažymėtina, kad jis 
susirinkimą vedė lietuvių kalba, 
kurią jis gerai vartoja. Buvo 
aptartas Liberty namo reikalas. 
Mat, tas namas yra pardavimui. 
Lietuviams tikrai būtų gėda, jei 
tas namas patektų kitataučiams.

Kovo 5 d. nutarta sušaukti 
vieša susirinkimą, kuriame bus 
aptarti Liberty namo ir kiti rei
kalai. Susirinkimas, aišku, įvyks 
respublikonų patalpose, prie ku
rių įsigijimo daug pasidarbavo 
P. Kimbarkas.

Lietuviu namu savininku 
susirinkimas

Lietuvių namų savininkų su
sirinkimas ivvko vasario 8 d.,

Maskvoje labai populiarus atviras plaukymo baseinas, kuriame van
duo visada būna 81 laipsnio šilumos, nors lauke siaučia didžiausi 

šalčiai.

, '■ .—Į t, T. . J . J — —SŽ 

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reiki. ' r

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

d. — taigi prieš buv. prez. L. B. 
Johnsono pasikalbėjimą televi
zijoje. Mintis apie šį dalyką yra 
originali.

— Pelkių žiburėlio Literatūri
nėje valandėlėje šį ketvirtadie
nį, vasario 17 d. po 8 v. v. akto
rius Henrikas Kačinskas skaitys 
Vinco Krėvės “Dainą apie arą”.

— Tradicinėje Chicagos ir 
apylinkės dailininkų atrinktų 
darbų parodoje, skirtoje atžy
mėti Vasario 16 šventę, daly-

realesWe.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE 

Nemai, Žemė — Pardavimui Namai, — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

PETRAS KAZANAUSKAS, Preztdenua

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

B U TŲ N U O M AV I M A S
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

J VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233_____ -

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Chicagos Lietuviu Taryba šiais metais

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

2 vai. po pietų 
AUDITORIUM THEATRE 

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

certu.

Akademijos pranešėjus šiomis dienomis paskelbsime, o koncerte 
giedos Chicagos Lietuvių Operos Choras, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, gros pianistas Andrius Kuprevičius, dainuos solistės Gina 
Čapkauskienė ir Aldona Stempuzienė. 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

aiVYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOK 
2608 West 6 Sth SL, Chloro, HL 60625. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių proklų.
AUTOMOBILIAI. ŠALDYTUVAI, MAISTAS. PINIGAI.

Į SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 w. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
JJ33 So. Halsfod St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2543320

[vairių 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 5-5209

vadovaujant jau naujai valdy
bai. Kadangi pirmininkas ne
atsilankė, tai susirinkimą pra
vedė vicepirmininkas P. J. Brei- 
vė. Susirinkimas buvo trum
pas. Nutarta paremti lituanisti
nę mokyklą 50 dolerių auka.

Tai labai gerai. Negerai tik 
tai, kad pamiršta Vasario 16-ji. 
Reikia manyti, kad ateityje tuo 
atžvilgiu namų savininkai bus 
apdairesni. D.

Chicagos Taupymo ir 
Skolinimoir Bendrovė
Metiniame bendrovės susirin

kime buvo išduoti valdybos ir 
auditorių raportai, iš kurių pa
sirodė, kad bendrovė jau šiais 
metais tikisi pasiekti šimtą mi
lijonų dolerių ir kad jos finansi
nis stovis yra tvirtas.

Bendrovės direktoriais iš
rinkti Philomena D. Pakel, Wil
liam B. Sebastian, Charles Bea
cham, Albert Kueltzo, dr. Ray
mond Balz, Stanley Balza
kas Jr., ir John E. Pakel.

Susirinkime dalyvavo ir bu
vęs bendrovės viceprezidentas, 
teisėjas Alphonse Wells.

Pasibaigus susirinkimui, iš
rinkti direktoriai atlaikė savo 
posėdį ii' pasiskirstė pareigomis 
taip: Philomena D. Pakel — 
prezidentė ir direktorių tarybos 
pirmininkė, Margaret Littlefield
— sekretorė - iždininkė, William 
B. Sebastian ir John E. Pakel — 
viceprezdentai, Richard Little
— viceprezidentas ir paskolų 
tvarkytojas, Ronald Gregg — 
viceprezidento asistentas, Albert 
Kueltzo — iždininko asistentas, 
Lorraine Seidel ir Anna Kueltzo 
-— sekretorės asistentės, Maria 
Grėbliunas — kontrolierė. Pas
kirtas skelbimu komitetas, kuri4- 'Z
sudaro: Charles Beacham, Stan
ley Balzekas Jr., ir dr. Raymond 
Bartz. Paskolų komitetas suda

rytas iš W. B. Sebastian, Albert 
Kueltzo ir Richard Little.

Kaip matote, į bendrovės va
dovybę įsijungė jaunasis John 
E. Pakel, kuris jau spėjo pasi
žymėti savo gabumais. Direkto
riai tai pastebėję, išrinko jį ben
drovės viceprezidentu.

W. B. Sebastian

Geros akys dūmy nebijo
Kun. J. Borevičius turi būti 

didelėje bėdoje,, jeigu jam pri
reikė taip pristatyti visuomenei 
“posėdžiaujantį Čiurlionio gale
rijos globos komitetą”, kaip jis 
padarė, įdėdamas nuotrauką š. 
m. vasario mėn. 11 d. “Drau
ge”. Dr. Daužvardis yra miręs, 
bet kun. Borevičius sako, kad 
jis posėdžiauja.

Čiurlionio Galerijos steigėjai 
jėzuitams yra iškėlę teisme by
lą. Lietuvos Atstovo p. J. Ka- 
jecko ir Gen. Konsulo Dr. P. 
Daužvardžio pastangos galerijos 
ginčą likviduoti nesulaukė kun. 
Borevičiaus dėmesio, o jų laiš
kai nebuvo atsakyti. Dabar, štai 
matome — komitetas vėl “po
sėdžiauja”.

Geros akys dūmų nebijo! Kai 
reikia, tai ir galima. Z. Kolba

vauja: Dalia Rėklytė-Aleknienė, 
Dalia Ancevičienė, Andrius Ba- 
lukas, Vanda Balukienė, Ramin
ta Baukytė, Anthony Cooper - 
Skupas, žibutė Jurėnaitė, Aldo
na F. Valis-Labokięnė, Genovai
tė Laučienė, Stačia Lukošius, 
Janina Monkutė-Marks, Alek
sandras Marčiulionis, Irena Mit
kutė, Jadvyga Paukštienė, Juo
zas Pautienius, Leonardas Pra
naitis, Zita Sodeikienė, Magda
lena B. Stankūnienė, Ada Sut
kuvienė, Mikas Šileikis, Irena 
Šimkus, Veronika Švąbienė, Vla
das Vaičaitis, Vladas Vaitiekū
nas ir Edward Valaitis. Viso 
išstatyta 60 darbai. Atdara 7-9 
v. v., o savaitgaliais nuo 10 y. 
r. iki 9 v. v. Čiurlionio Galeri-

/" 1 — •
Federalinię Ir valsti|o$ pa|amy 

mok»*čiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSU RANC E
NAUJAS ADRESAS

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

lėl. 436-7878
. i.-

LENGVOS SKYRYBOS
Pachai kastos Indijoje vyrai 

turi labai lengvas skyrybų tei
ses. Vyrui pakanka paimti 
šiaudą, perlaužti jį per pusę ir 
skyrybos šia procedūra yra įvy
kusios.

TRUMPAI

— Adv. Charles P. Kai patiks
lina anksčiau tilpusią žinią ir 
praneša, kad raštas su pasiūly
mu rinkti JAV prezidentą vie
nam 6 metų terminui buvo iš
siųstas propagavimui sausio 24

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'■■■a

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

joje.
— Antanas Grybauskas, ak

tyviai dalyvavęs nepriklauso
mos Lietuvos atstatyme kovo
jant su laisvės priešais Žemaiti
joje ir buvęs Skaisgirio vals
čiaus viršaitis, sulaukė 76 metų 
ir dabar yra Oak Forest Slaugy
mo namuose, 159 St. ir Cicero 
Avė., “F” pastate 13 warde. Jis 
yra reikalingas nuolatinės slau
gymo priežiūros. Vykstant Yą- 
sario 16 minėjimąin's, jis apgai
lestauja, kad negali juosė daly
vauti kartu su visais tautiečiais, 
susirenkančiais paminėti tą 
šventę ir pasiryžti tolimesniems 
Lietuvos laisvinimo darbams.

— Inž. Anthpny Ę. Miškinis, 
Park Ridge, III., savo laišku Chi
cago Tribune magazine paaiški
na apie apšrietimo if ‘. šviesos 
įtakas moderniose statybose 
apsaugojant. nuo; . kenksmingos 
aplinkos pagal naujausius moks
lo duomenis. Jis dirba Corfjand 
- Ritter bendrovėje.

— Jonas Mingirdas Puikū- 
nas, Los Angeles, Calif., surin
ko, užrašė ir sugrupavo į 2 sky
rius Lietuvių smulkiąją tautosa
ką ir išleido atskira 174 pusi, 
knyga, pavadinta “Mįslės”. Tai 
gražus leidinys lietuvių tautosa
kos mėgėjams. Kainuoja 4 dol. 
Gaunamas Naujienose.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks vasa
rio mėn. 18 d. 7:30 vai. vak. pa
rapijos salėje, 6820 So. Washte

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7*1941

LAIMINGI NAMAI
TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 

20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas Įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
S35.000.

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

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

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

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.

ŽEMĖS — 30 T>ėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400. ,

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

' lietuviška siela gyva, ką liudija Lietuvos patriotų veržimasis 
i 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

GEROS DOVANOS
iioi knygos parduodamos dabar ^NauĮianosa* w 

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 — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik  n. 50

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čakĮ arba 
money ordert

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

___________________ I

Taryba maloniai kviečia Jus dalyvauti iškilmingame Vasario 
16-tos minėjime 1972 metų 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 West57th Street, Chicago, Ilk, 60629.

Remkite mus didžiajame Tėvynės Laisvinimo darbe!

Aldona Indreika Julius Pakalka
Vykdomoji sekretorė Pirmininkas

KKMKKWlKXMKIBKIKVKVWVlWlIKKKVlHKm ■■■■■■■

Filmų aktorius Omą r Sharif vaidina 
nauįamo film# "Sh« Will T«l\ Him on 
tho Island" nusigyvenusio bomo vald- 
monĮ. Filmas sukamas Bulgarijol*.
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naw Ave. Salė bus atdara 7 vai. 
Prašome visus, kurie norėtų su
mokėti nario mokestį ir įstoti 

pnaujais 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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr„ 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gažu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40^500

8 K AMR MŪR.. 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 r - - -;-■

GRAŽUS-* BUTŲ mūr.. alutn. lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

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

■ LABAI GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke., — Tik $88.000. ;

XERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET ,

' TeL: 471-0321

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nąm? Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus fr perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & U INSURANCE & REALTY 
ALA UR A IT I S 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
PlgO» automoblliy draudimai.

Dr. Jonas Gliaudelis ir Al
dona Jankauskienė šį šeštadienį 
turės pasikalbėjimą per Sophie 
Barčus radio valandėlę apie 
Pirmyn Choro pastatymą Franz 
Leharo LINKSMOJI NAŠLĖ ko
vo 4 ir 5 dienomis, Marijos 
Aukšt. Mokyklos Auditorijoj. 
Bilietai gaunami Marginiuose.

(Pr). K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tun»-up« Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

*■ Organizacijos, turinčios vė
liavas, prašomos dalyvauti iš
kilmingose pamaldose vasario 
20 d. 10 vai. ryto šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Po pamaldų tarp 
12 v. ir 1 vai. p. jp. vėliavos, be 
palydos, tik su stovais reikia 
nuvežti į Auditorium Theatre, 
70 East Congress, kur dailinin-
kas J. Daugvila priims ir pasirū
pins vėliavų sustatymu bei pa
puošimu scenoje.

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Straot, Chicago, lit 
k v >. TEL — 776-5888
i Ankota* Garbačiauskas *•>
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