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PREZIDENTAS IŠVYKO I PEKINĄ
WASHINGTONAS. — Vakar prezidentas Nixonas su žmona 

ir didele patarėjų ir valdininkų grupe išvažiavo j Kiniją. Jo iš
leisti Baltųjų Rūmų sode susirinko užsienio diplomatai, Kongreso 
nariai ir apie 1,000 Washingtono mokyklų vaikų. Amerikos pre
zidentas jokioje šalyje tiek ilgai nėra išbuvęs, kiek- prezidentas 
Nixonas išbus Kinijoje. Prieš išvykimą prezidentas sukvietė 
svarbesnių Kongreso komitetų narius ir su jais pasikalbėjo apie 
kelionės tikslus. Iš Andrews aviacijos bazės iki Kaneohe mari
nų aviacijos aerodromo Havajuose skristi teko 10 vai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
ŽYGIAI WASHINGTONO ĮSTAIGOSE 
WASHINGTONAS. — Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi

ninkas dr. Kazys Bobelis ir vicepirmininkas dr. Kazys Šidlaus
kas ketvirtadienį buvo priimti Baltuose Rūmuose, kur kalbėjo 
Įvairiais Lietuvos reikalais. Plačiai išsiaiškintas ir aptartas Ame
rikos Lietuvių Tarybos ruošiamos peticijos reikalas. Prezidento 
patarėjai padarė gerų sugestijų, kad peticijos keliamas klausimas 
būtų efektyviau sprendžiamas.

Kinijoje prezidentas bus tik 
sekmadienio vakare. Gydytojai 
jam patarė kelionėje kelis kart 
sustoti: Havajuose ir Guamo sa
loje, kad jis priprastų prie lai
ko pasikeitimo. Skirtumas tarp 
Kinijos ir Washingtono laiko yra 
13 vai. Jei prezidentas būtų tie
siog skridęs i Kiniją, naktimis 
jis ten negalėtų užmigti, o die
ną, derybose su Kinijos vadais, 
jis būtų mieguistas.

Kongresas vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kuri skelbia pirma
dienį, kada prezidentas atvyks 
Į Kiniją, tautos paramos pre
zidentui diena, o sekmadienį re
zoliucija skelbia “maldų už pa
saulio taiką diena”. Abiejų par
tijų vadai Kongrese iškėlė šios 
kelionės svarbą ir kvietė visus 
paremti, be politinių skirtumų, 
prezidento misiją.

Rusai primena praeitį
Sovietų žinių agentūra va

kar komentavo Nixono kelionę, 
pridėdama, jog Kinijos vadams 
bus nelengva . išaiškinti ' savo 
žmonėms prezidento-Nixono pri
ėmimo. Washingtonas. jaudaųg 
laimėjęs iš tos kelionės,- nors 
dar niekuo už ją neatsilyginęs. 
Sovietų “Izvestija” įsidėjo prieš 
kelionę Olego Rachmanino, sovie- 
tų-kinų draugystės draugijos vi
cepirmininko, straipsnį. Jame 
apžvelgiami visi sovietų-kinų 
santykiai. Atrodo, kad šis straip
snis skiriamas sovietų drau
gams Kinijoje. Labai nuosaikiu 
tonu straipsnyje įrodinėjama, 
kad nuo pat pirmųjų Kinijos re
voliucijos dienų sovietai yra bu
vę ištikimiausi kinų draugai, 
daug jiems padėję. Autorius 
reiškia viltį, kad geri - Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos santykiai 
vėl bus 'atstatyti.

Pasaulio spauda vakar daug 
davė vietos šiai Amerikos pre
zidento kelionei. Pabrėžiama, 
kad kitam Amerikos prezidentui 
tokia kelionė būtų buvusi ne
įmanoma. Jis būtų apšauktas
komunistu. Nixonui ta kelionė 
irgi pakenks jo dešiniųjų šali
ninkų tarpe, rašo “Neue Zueri- 
cher Zeitung”. Kairiųjų žurna
las Paryžiuje “Combat” nurodo, 
kad Kinijos vadai bus kritikuo
jami, kaip praradę “revoliucinę 
nekaltybę” dėl imperialistinės 
stovyklos vado įsileidimo ir jo 
šilto priėmimo.

“Nurodymai” viceprezidentui
Humoristai irgi turi daug me

džiagos iš tos prezidento kelio
nės. Russel Baker pasakoja apie 
paskutines Nixono instrukcijas 
viceprezidentui Spiro Agnew. 
Jam patariama, likus preziden
tūroje, visais reikalais kreiptis 
į telefonistę, ji jam patarsianti, 
parūpinsianti maisto. “Kai tu 
atsisėsi prie mano stalo, pama
tysi daug įvairių mygtukų. Ką 
bedarytum, jokių būdu; nepa- 
spausk nė vieno iš tų mygtukų”, 
sakąs Nixonas savo instrukci- 

. jose. Toliau Baker nurodo, ką 
• Agnew turi daryti, jei staiga 

suskambėtų “karštos linijos” te
lefonas. Reikia klausti: “Gospo- 
din, ar turi man blogų žinių?” 
Jeigu balsas atsako—“Niet”, ga

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Jung- 
tinio kariuomenės štabo virši
ninkas admirolas Thomas Moo
rer pareiškė kongresui, kad Ame
rikai reikia pakeisti savo gyny
bos planus dėl to, kad Kinija ir
gi tampa atimine galybe, šta
bas planuojąs gynybos priemo
nes tokiam atvejui, kada Ameri
kai tektų kovoti prieš abi ko
munistines galybes: Sovietų Są
jungą ir Kiniją. Amerika jau 
nebeturi milžiniškos ginklų per
svaros, todėl reikia tiksliau visą 
gynybą planuoti ir numatyti vi-; 
sus galimus atvejus, pareiškė 
admirolas.

LONDONAS. — Elektros sro
vės nebuvimas iki 9 vai. per pa
rą, sukrėtė britų pramonę ir ap
sunkino žmonių gyvenimą. Vis 
tiek, dauguma britų palaiko an
gliakasių reikavimus ir kalti
na vyriausybę. Gatvėse dėl 
elektros srovės nebuvimo susi
kemša automašinos, nes nėra 
eismo šviesų kryžkelėse. Kai kas 
lygina dabartinę padėtį' į karo 
laikus, šiandien specialus teis
mas paskelbs savo sprendimą — 
pakelti angliakasių algas, ar — 
ne.

LONDONAS. — docesterio 
kunigaikščiai paskelbė, kad jų 
sūnus, princas Richard of Glou
cester šią vasarą susituoks su 
dane mergina, dirbančia sekre
tore Danijos ambasadoje Lon
done. Princas Richardas yra ka
ralienės Elzbietos pusbrolis, 10- 
tas iš eilės įpėdinis į Britanijos 
sostą. Jaunoji yra Danijos ad
vokato duktė, dvejais metais jau
nesnė už princą, kuris yra 27 m.

DEL RIO. — Vakarinio Te
xas kalnuose į olą įlindo Pran
cūzijos mokslininkas Michel Sif- 
fre, kuris gyvens atsiskyręs nuo 
pasaulio 6 mėn. Jis nori įrodyti, 
kad be laikrodžių, radijo apa
ratų ir laikraščių žmogus gali 
prisiderinti prie 48 valandų die- 
nos ciklo. Jis ketina miegoti 12 
vai. ir dirbti 36 vai. Tokia ru
tiną galima būtų naudoti povan
deninių laivų įguloms ar aštro- 
nautams .ilgose erdvės kelionė
se.

Maisto kainos
Iš Lietuvos gauto laiško ži

niomis, maisto produktų kainos 
Lietuvos kaime, esančiame ne
toli miesto, šių metų pradžio
je buvo tokios: juodos duonos kg. 

—20 kapeikų, baltos — 25-35 
kp., sviesto kg. — 3 rb., kiaulie
nos kg. — 2 rb., jautienos — 1 
rb. 80 kp., gera žąsis — 5 rb., 
pieno litras — 20-30 kp. (E)

Įima nustoti rūpintis, nes Krem
liaus vadai vėl tik žaidžia su te
lefonu, tačiau, jei balsas atsako 
— “Da”, tada geriausiai tuoj 
kreiptis į gynybos sekretorių 
Melvin Laird. Toliau preziden
tas pataręs Agnew neįsileisti į 
Baltuosius Rūmus kongreso na
rių, nes kongresas esąs tik gru
pė demokratų — kandidatų į 
prezidento vietą.

Astronautai Charles Conrad, Joseph Kerwin ir, Paul Writz susipažįsta su pirmosios erdvės labo
ratorijos — Skylab — Įrengimais, ši astronautę grupė bus pirmoji pasiusta atlikti moksliniu už

daviniu būsimoje laboratorijoje. Grupės mokslininkas yra sėdintis astronautas Kerwin.

W. ROGERS LAIŠKAS VASARIO 16-TA
DEAR MR. RAJECKAS: I

It is my great pleasure to extend to you'and to the Lithuanian 
people the greetings and best wishes of the Government and 
people of the United States on the occasion of "the Fifty-fourth 
anniversary of Lithuanian independence. *

By their persevering and courageous struggle, the Lithuanian 
people maintained and enhanced their national culture and identity 
until that struggle reached its goal of an independent national 
existence in 1918. Foreign intervention ended that independence 
after a tragically short period but the Lithuanian people continue 
to aspire to freedom and national self-determination.

The United States Government continues to understand and 
sympathize’with the aspiration for., self-detęrjjiųation of the 
Lithuanian people:' ‘

' Sincerely,
William P. Rogers

Onassis byla 
su fotografu

NEW YORKAS. — Čia pra
sidėjo teismas, kuriame ponia 
Onassis kaltina fotografą Ronald 
Galellą nuolatiniu jos ir jos vai
kų persekiojimu. Fotografas ir
gi skundžiasi, kad ponia Onas
sis, buvusi Kennedienė, nelei
džia jam užsidirbti duonos ir 
dirbti savo profesijoje.

Onassis advokatas, buvęs tei
sėjas Simon Rifkind kalbėjo 
teisme, kad Galella važinėjo pas
kui Onassis šeimą į Atėnus, 
Ischą, Skorpios salą ir į Kaprį. 
Kartais jis naudodavo helikopte
rius. Jis samdydavęs jaunuo
lius, kad tie stebėtų Onassis na
mus New Jersey, jis net ban
dęs meilintis prie jos tarnaičių, 
kad tik kuo daugiau sužinojus 
apie Onassis-Kenedienės gyve
nimą ir veiksmus.

LAS VEGAS. — Netoli šio 
miesto yra legalūs viešieji na
mai. Vienas negras pasiskundė, 
kad prostitutės atsisakė jį įsi
leisti dėl rasinės diskriminacijos. 
Bordello direktorė ir savininkė 
teisme pareiškė, kad kiekvienas 
turi teisę pats nuspręsti, su kuo 
eiti į lovą.

ROMA. — Krikščionių demo
kratų partija pritarė premjerui 
Andreottti ir pavedė jam suda
ryti vienos partijos vyriausybę. 
Per 10 d. ji turės gauti parla
mento patvirtinimą, o jo nega
vus turės per 70 d. pravesti nau
jo parlamento rinkimus.

Blackpool. — Beprotis su pei
liu įsibrovė į vaikų ligoninę, nu
dūrė tris vaikus ir sužeidė dvi 
slauges ir vieną vaiką. Nusikal
tėliui pavyko pabėgti, policija 
jo ieško.

Bengalai ieško 
prekybos ryšių

DACCA. — Naujoji Benga
lijos valstybė pradėjo prekybos 
derybas su Sovietų Sąjungos de
legacija. Kovo mėn. Bengalijos 
prekybos ministeris Siddiqi ža
da vykti į Maskvą pasirašyti su
tarties. šiais metais prekyba su 
sovietais sieks 13.3 mil. dol. Tuo 
pačiu metu Bengalija susitarė 
ir su Lenkija, kuri pažadėjo pirk
ti prekių už 8 mil. dol.

Bengalija numato pirkti iš mi
nėtų valstybių geležį, žibalą, 
medvilnę, geležinkelių vagonus 
ir mašinas.

Nedavė japonų 
komunistams vizų 
TOKIJO. — Japonijos komu

nistų partija buvo numačiusi sių
sti penkių asmenų delegaciją į 
Amerikos komunistų suvažiavi
mą New Yorke, tačiau valstybės 
departamentas japonams nedavė 
vizų. Japonai skundžiasi, kad 
Amerikos vyriausybė komunis
tus laiko lyg nusikaltėliais.

Valstybės departamentas pa
aiškino, kad Amerikos imigraci
jos taisyklės neleidžia duoti vi
zų komunistų partijos nariams, 
išskyrus tam tikrus atvejus, ku
rie netinka šiuo, japonų parti
jos atstovų, atveju. Amerikos 
komunistų kongresas prasideda 
šį penktadienį.

♦ Britų angliakasiai užbloka
vo dvi žibalo valyklas Britanijo
je, kad iš jų nebūtų galima iš
vežti pramonei reikalingos aly
vos. Geležinkelio unijos nariai 
palaiko angliakasių streiką ir 
alyvos netransportuoja.

VĖLIAUSIOS žinios
♦

Nikaragvos prezidentas Sa- 
moza paskelbė vakar, kad mili
jonierius Howard Hughes buvo 
pakviestas apsigyventi Nikarag
voj ir jis tą pakvietimą priėmęs.

♦ Apie 2,000 baltųjų tėvų su 
automobiliais demonstravo prie 
Baltųjų Rūmų prieš vaikų ve
žiojimą integracijos tikslais į 
tolimas mokyklas. Daug kon
greso narių siūlo konstitucijos 
papildymą, kuris tokį vežiojimą 
uždraustu visiems laikams.

+ Amerikos lėktuvai vėl puo
lė šiaurės Vietnamą. Hanojus 
skelbia, kad numušti 7 JAV lėk
tuvai. Karinė vadovybė pripa
žįsta, kad vienas lėktuvas negrį
žo.

+ Šiandien Vakarų pakraš
čio uostų darbininkai turi bal
suoti dėl naujos darbo sutarties. 
Jei ji būtų priimta, uostų strei* 
kas pasibaigtų sekmadienį po 134 
dienu.

+ Aliaskos teismas priteisė 
trims rusų žvejų laivyno kapi
tonams sumokėti 250,000 dol. 
baudą už žvejojimą Amerikos 
vandenyse. Baudoje 80,000 dol. 
yra už bandymą pabėgti nuo Pa
krančių Sargybos kuterio.

+ Pakistanas atmetė Benga
lijos pasiūlymą pasikeisti ma
žumomis. Už biharus Bengali* 
joje Pakistanas turėjo atiduo
ti bengalus, gyvenančius Pakis
tane.

Libano spauda skelbia, kad 
Egiptas ištrėmė vyriausią rusų 
karinį patarėją prie karo mi
nisterijos už tai, kad jis kri
tikavo Egipto kariuomenę.

WASHINGTONAS. — Pasku
tinis Gallup apklausinėjimas ro
do, kad 52% amerikiečių paten
kinti prezidento Nixono pareigų 
ėjimu.

Kinų užuojauta 
Edgar Snow našlei
HONG KONGAS. — Mirus 

amerikiečiui žurnalistui Edgar 
Snow, Kinijos komunistų parti
jos pirmininkas Mao Tse Tun- 
gas pasiuntė jo našlei Šveica
rijoje telegramą, kurioje giria 
Snow už jo darbus didinant ki- 
nų-amerikiečių draugystę.

Užuojautos telegramas ponia 
Snow gavo ir iš kitų Kinijos va
dų: premjero Chou En Lai, Mao 
žmonos Chiang Ching. Edgar 
Snow dažnai lankydavosi Kini
joje ir buvo laikomas asmeniniu 
Mao draugu.

Žuvo negrų 
laisvintojas

ST. LOUIS. — Policija susi
šaudė su grupe negrų St. Ix>uis 
mieste ir vieną negrą nušovė. 
Vėliau paaiškėjo, kad tas neg
ras yra kaltinamas New Yorko 
dviejų policininkų nušovimu. 
Prie jo kūno buvo rastas re
volveris, kuris priklausė vienam 
nušautų New Yorko policininkų. 
Suėmus du vyrus jų bute buvo 
rastas ginklų arsenalas ir litera
tūros, išleistos ’’Juodųjų Išlais
vinimo Armijos”.

New Yorko ir St. Louis poli
cija vis daugiau gauna įrodymų 
apie tos naujos negrų radikalų 
organizacijos veiklą. Ta “armi
ja”, kurios daug narių jau sėdi 
įvairiuose kalėjimuose, sujungia 
kriminalinius veiksmus su poli
tiniais. Jie šaudo policininkus, 
plėšia bankus ir krautuves, kar
tu agituodami negrus siekti ly
gybės.

- Kipras nenusileis 
graikų valdžiai

NICOSIA. — Tūkstančiai Ki
pro gyventojų susirinko prie 
prezidentūros pareikšti savo pa
ramos prezidentui Makarios, ku
ris gavo iš Graikijos valdžios 
reikalavimą pakeisti vyriausybę, 
kad Į ją įeitų įvairių pažiūrų 
atstovų.

Graikija pareikalavo, kad pre
zidentas vyskupas Makarios 
tuoj atiduotų Jungtinių Tautų 
taikos kariuomenei Kipre visus 
ginklus, kuriuos vyskupas slap
tai pirko iš Čekoslovakijos už 2.5 
mil. dol. Ginklais norima ap
ginkluoti vyskupo šalininkus. 
Graikijai rūpi, kad Kipro saloje 
neįsigalėtų komunistai, kuriuos 
globoja vyskupas Makarios. To
dėl Atėnų valdžia reikalaują nau
jos “tautinės vienybės ’augy
bės”.

Prezidentas Makarios i šreiš
kė, kad Kipro gyventojams po
litinių idėjų primesti negalima, 
jie patys pasirenka savo idėjas 
ir savo vyriausybę.

Šnipui sumažino 
teismo užstatą k*

NEW YORKAS. -- Amerikos 
vyriausybei pritarus, sovietų 
šnipas, JT sekretoriato tarnau
tojas Markelov, buvo paleistas 
iš kalėjimo už sumažintą už
statą — 100,000 dol. Anksčiau 
užstatas buvo nustatytas — 
500,000 dol. Užstatą sumokėjo 
teisme sovietų atstovybės Jung
tinėse Tautose diplomatai, įteik
dami naujutėlius 100 dol. ir 50 
dol. banknotus.

Teismas pareiškė, kad vals
tybės departamentas patarė su
mažinti užstatą nes sovietų am
basadorius Dobryninas garanta
vo, kad kaltinamasis laikysis 
teismo nurodymų, kelionių su
varžymų ir ateis nurodytu lai
ku j teismą.

Abu Altos pareigūnai buvo ir 
Valstybės Departamente, kur 
kalbėjosi su aukštais pareigū
nais.

Antradienį dr. K. Bobelis ir 
dr. K. Šidlauskas dalyvavo Lie
tuvos atstovybės priėmime, o 
vakar dalyvavo Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime Kongre
se. Senate minėjimą pravedė 
Illinois sen. Charles Percy, o 
Atstovų Rūmuose — atstovas 
Daniel Flood. Apie Lietuvą ir 
jos laisvės bylą kalbas pasakė 
daug kongreso narių.

Dr. K. Bobelis ta pačia proga 
Washingtone aplankė respubli
konų partijos centro komitetą, 
kur kalbėjosi su jo pirmininku 
sen. Robert Dole. Jis atvažiuoja 
į Čikagą pasakyti kalbos Lietu
vos Nepriklausomybės minėjime, 
šį sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Auditorium teatre, 70, East Con
gress st.

Š. Airijoj nušovė 
britų kareivį

• BėLFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje slapta airių armija vėT 
nušovė vieną britų kareivį. Kitas 
nušautas vyras buvo katalikas, 
tarnavęs laisvu laiku Ulsterio 
Gynybos pulke, kuriame daugu
mą sudaro protestantai. Spėja
ma, kad už tą tarnybą civilis 
buvo nubaustas.

Šiomis dienomis tokių nubau
dimų buvo daugiau. Vieną jau
nuolį policija rado už miesto iš
teptą degutu ir apibarstytą 
plunksnomis. Antras, vyresnio 
amžiaus katalikas, buvo peršau
tas už jo ryšius su protestantais.

Laimingu atveju keleiviai su
rado didelę, 40 svarų dželinito 
bombą laive, kuris plaukioja tarp 
Anglijos ir šiaurinės Airijos. Tuo 
laivu plaukė ir 300 britų karei
vių. Bomba buvo išardyta. Jei ji 
būtų sprogusi, galėjo žūti daug 
kareivių.

Indijos premjerė 
siekia draugystės 
NEW DELHI. — NYT redak

torius Suberger turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su Indijos premje
re Indira Gandhi. Ji kelis kart 
pabrėžė, kad Indijos politika 
ir toliau būsianti neutralumo ir 
nesidėjimo i blokus politika, ne
žiūrint Indijos sutarties su So
vietų Sąjunga. Indija norinti pa
gerinti santykius su Amerika ir 
tuo tikslu jau daromi diploma
tiniai žygiai. Indija norėtų ge
resnių santykių ir su Kinija, pa
reiškė Gandhi.

Premjerė Gandhi pabrėžė, kad 
ji nenorėtų Indijai komunizmo, 
nors ji nepritarianti Amerikos 
įpratimui skirstyti visas valsty
bes į komunistines ir nekomu
nistines. žmones ir tautas rei
kia vertinti pagal ju darbus, ne 
pagal jų etiketes, pareiškė Gan
dhi.

— 1971 m. pabaigoje dujas 
Lietuvoje turėję iš viso 427.9 
tūkst. butų. (E)



ii

r >   ■ i H It I im I fmrmrmm i i i ■"«mLiO nwriuiiiro
lUUNęęs ypruviĄĮ!

\ asario šešioliktoji lietuvių tautai yra reikšminga, kaip Ne- 
prįklausomos Valstybės atstatymo lįiena ir kaip nenuilstamos 
kpyos Įr laisvės siekių ręąįįzayįjpąą.

Sovietų Sąjunga, sulaužiusi visas sutartis ir visus pasižadė
jimus, 1940 m. -birželio 15 d. gajai augančių valstybe okupavo,

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

brokatus ir seserinis vėl uždėjo okupanto jungų ir atėmė laisvę 
bei nepriklausomybę.

JĄV Soyietų okupacijos nepripažino ir šiandienų to uusisla-l 
tymo pfųaąjiąi laikosi.

StPFS ųięs čia esame paviršutiniai linksmi, bet dvasioje esa
me prislėgti dėl pavergtoje Lietuvoje nuolat tebevykdomo tero
ro. Okupantas klastoja mūsų istorijų, naikina mūsų lietuviškų 
kultūrų* mūsų bažnyčias ir net pačius žmones. Tų faktų paliudija 
nuolatiniai pabėgėliai iš pavergtos Lietuvos — už praeitų metų 
paskutiniais ųięnęsiąįs įvykdytas dramatiškas tėvo ir sūnaus 
Bražinskų pabėgimas į Turkiją ir visus laisvuosius lietuvius

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

2 vai. po pietų

AUDITORIUM THEATRE
70 East Congress Street

Lietuvių tautos laisvės kovų sukaktį paminės Akųiiejųiją ir 
koncertu.

L OFICIALIOJI DALIS: Kalbės Lietuvos generalinis kon
sulas Juzė Daužvardienė. Žodė tars kongr. Roman Puchinski ir 
svarbiausių kalbų pasakys JAV senatorius Robert. Doię.-

2. KONCERTAS: Chicagos Lietuvių Operos choras, Lietu
vių meno ansamblis Dainava, pianistas Andrius Kuprevičius, so
listė Gina čapkauskienė, solistė Aldona Stempužienė, diriguoją 
ir akompanuoja njaestro Aleksandras Kučiūnas.

Bilietų kainos tokios: nuo $1.00, $2.00, $3.00, $3,50 iki $1.00.

Bilietai gaunami Marginiuose, 251 J. W- O.Hfh Sįjpęį.

Kviečia visus šiame niinėjįme dalyvauti

CHICAGQS LIETUVIŲ TARYĘA -

smarkiai sukrėtę Simo Kudirkos ir Simokaičių bandymai pas
prukti iš sovietiškos vergovės. Okupantas ir mūsų pačių nepa
lieka ramybėje, siunčia savo agentus į šių laisvų mūsų šalį, mus 
sayįtarpyję kiršipįi ir mūsų kovos pastangas silpninti.

Amerikos 'lietuviai jautrūs savo brolių sunkiai daliai, nuo 
pirmųjų okupanto dienų išėjo į kovų padėti sayo tautai laisvę ir 
nepriklųusęmybę atgauti.

Sujungę sayp organizuotas jėgas į darnų junginį — Ame
rikos Lietuvių Tarybų, pavedė jai vadovauti kovai su sovietiniu 
okupantu. Kova nelengva.

Tad gausiai dalyvaukime Vasario 16 d. minėjimuose, skelb
kime Amerikos plačiajai visuomenei okupanto mūsų tautai da
romas skriaudas ir vieningai bei gausiai aukokime vedamai ko- 
vąi fįnąpsuoti.

Tįk pasiryžimu ir vienybe grąžinsime trispalvę Į Gedimino 
kalną, o laisvės Varpa Į Karo muziejaus bokštą.

Dr. KAZYS BOBELIS,
Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas

Chicago, 1972 m. Vasario 16 d.

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

IZIDORIAUS STRAUK0 85 METŲ 
SUKAKTIES PROGA

tais parduodavo po 36. Žino
ma, gyvulininkystės ūkiui bu
vo pritaikyti ir ūkiniai pastai 
tai. Karvių tvartai pagal kon
centruotų pašarų tvarką. Pluk
to molio arklidės, beko-nams 
auginti pastatai ir kita.

Dar tuo nesitenkinant su Že
mės Ūkio Rūmų pagalba buvo 
pastatytas linams džiovinti pa
statas, kuriuo naudojosi ir 
apylinkės ūkininkai. Berods, 
1939 metais buvo pastatytas ir 
gražus gyvenamas namas, 
kuriam be tos medžiagos suga- 
benimo ir kitos savos talkos 
buvo išleista vien medžiagai ir 
statybos darbams daugiau kaip 
dešimt tūkstančių litų, žino
ma, jis tiko ne tik pačiam gra
žiai gyventi, bet ir svečiui pri
imti, ypač kai toki pavyzdin
gų ūki norėdavo pamatyti ir iš 
kitur užklydusieji, o be to, jau 

įmokėsi vaikai, ir dažnai jų 
draugai atsirasdavo tuose sve
tinguose namuose.

Yellowstone parke iš žemės gelmių išsiveržęs vanduo garais a pi purš
kia medžius, kurie apšąla kristaliniais ledu lašeliais.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽU1 YRĄ GERIAUSIA DOVANA
j Amerikos lietuviai Juozą Adomuitį - Dėdę Serųų
j asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
) jo paskaitų. Dabai- jie gali paskaityti grąžiąi surašytą Dė-

ues Serno gyvenimą. Jiems bus jdornu prisiminti senus tai
kus ir pą§isk.ąityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtu žiguos pą§įsfcąįtyn>ąj_ns nupirkti Aptąno Rūkų para
šytą Vienišo Žmogaus įjyyęnimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
pypųžus. jię pfącbĮįųgjųs ji F
žĮnpjp, o paujiesjejns; ateiviams, jaunimui, rašytpjg A. 
Kūkg lengvas, vaizdus *0-ązĮ.a literatūrine formą pąsakoji- 
jąas duos progos susjpą?intj su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimų ir jų kieta, ideologine veiklą..

Aptąiias Rųkąs, _ VIENIŠO ŽxMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozų Ą.ūpmąįčip■? Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amer 
rikos jbiętųyių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaipą 2 dpĮ.

GAUNAMA NAUJIENŲ” administracijoje

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAŲJŲJŲ!

i' >7 • ' ♦ '
Prof. Vaclovo Biržiškos “Senąją 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 pasiųstą, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

.......... 'N', ----- --- -------- ’ ~

(Tęsinys)

Izidoriaus Strauko ūkis ne
buvo smulkus, bet ir nebuvo iš 
pačių stambiųjų. Jo nelietė iš
leistasis Steigiamojo Seimo že
mės ūkio refųrmęs įstatymas 
Žemė irgi buvo antros ir tre
čios rūšįes, net su geroku va
dinamosios nenąudojąmpsiJrĮe 
du. Bet jis pats, turėdamas pa 
žangaus ūkininko galvpjijną, 
bei pasikliaudamas agronomų 
patarimais, ėmėsi spartaus 
savo ūkio sukultūrinimo. Iš, 
berods, trilaukio ūkio perėjo 
prie aštuonialaųkio, pritaikyt 
damas ji prie gyvulininkystės. 
Tuo tikslu ne tik pritaikyda
mas sėjomainų, augindamas 
gyvulių šėrimui šakniavaisius, 
kuriais galvijai daugiausia bu 
vo šeriami koncentruotais pa
šarais. Turėjo ir sukultūrintų 
ganyklų vasaros sezonui. Bet 
žinoma, nesitenkino tomis ga
niavomis, o dar papildė ir 
koncentruotais pašarais. Kaip 
buvo sukultūrintas jo ūkis, ga 
Ii paliudyti ir tas nenaudoja-

jnų žemių plotas. Daugiau 
kaip du hektarai šaltįningos 
žemės, kur buvo tik kerpėmis 
ir kupstais nusėtos balos, bu- 
yo išdernuoti, nusausinti, iš
arti ir apsėti pašarinėmis žolė
mis, gautomis per Žemės ūkio 
rūmus. Ir ta dviejų hektarų 
sukultūrinta bala kasmet duo
davo dvidešimt vieną vežimų 
įš pirmo šienavimo ir dar de
šimt vežimų atolo.

Taip pritaikęs gyvulių ūkiui 
visų turimą žemės plotą, dar 
pripirkdavo koncentruotų pa
šarų apie šimtą ir daųgiąii 
pentnerįų sėlenų ir sojos pupe
lių išspaudų, kurių vienas 
centneris atsieidavo tris kar
tus daugiau, negu ūkininkui 
buvo mokama už rugių cent? 
neri. Tačiau, nežiūrint nupuo 
tusių ūkio produktų kainų, vis 
tiek apsimokėdavo. Vien už 
pieną gaudavo po trejetų šim
tų ar daugiau kas mėnesį. Au
gindavo daugiau bekonų, ku
riuos paruošdavo per aštuonis 
mėnesius. Tokių bekonų kar-
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte.
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersoniene

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

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš va^kų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vende Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiąus iliustruota, 130 psl., Sl,80.

4. Stfsė Yąnągaite - Petersoniene, LAUME DAŲME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Ievų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daii. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dpi.

5. Maironis, JAUNOJI į-IETŲVA, poemą. HĘ psl., $1,00.
6. Alfonsas Va mb of as, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knygą. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaites iliustracijos, 186 psl., kaina 2 doi.

7- ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių.'Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
ledelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valait i, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai be r) arą vo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yrą daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų pusė žaislų — lietuviško auk- 
lėjimų rodykle staiga pakiltų aukštyn

Ą U J J Ę W Q S,
173^ So HALSTED ST., ( HK AGO H,L. 60608.
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Ir taip prie tų pastangų ir 
kieto bet našaus darbo buvo 
pasiekta tokių gražių rezulta
tų. Buvo galima džiaugtis ir 
bendru tos apylinkės ūkiniu 
bei kultūriniu pakilimų. Ir 
vedybinis gyvenimas ėjo lai- 
ininga vaga. Juodu susilaukė 
penkių dukterį] ir vieno sū
naus. Tuo metu jie beveik visi 
jau mokėsi. Vyresnieji jau bu
vo net įsikibę i gimnazijos 
suolą. Turėta šviesių vilčių 
juos visus išmokslinti iki aukš 
tųjų mokslų baigimo, kad my
lėdami gimtąjį kraštą, Lietu
vą, kaip ir jis, būtų pasiruo
šę jai tinkamai pasitarnauti.

Bet kaip tik to pasiekto ūki
nio suklestėjimo, tų šviesių 
vilčių žydėjimo metu užklupo 
visą kraštą ta baisioji nelaimė 
— žiauri ir kruvino okupacija. 
Viską palikus su šeima trauk
tis į nežinių. Likimas šio tvir
to žemaičio vis dėlto nenu
gramzdino yisiškon prarajom 
Po kelerių vargo metų jis pa
siekė laisvosios Amerikos kran 
tus, o kartu su juo ir keturios 
dukterys ir sūnus Kęstutis. 
Jo laimei, jis nors jau šešiasde
šimt dviejų metų amžiaus, bet 
sveikatos atžvilgiu vis dar te
bebuvo drūtas kaip žemaičių 
ųžuolas. Susiieškojo tuoj dar
bo ir išdirbo dar dvylika metų, 
išsitarnaudamas ne taip jau 
mažą pensiją savo senatvės gĄ’- 
venimo dienoms. Ir tuo laiko
tarpiu jis uoliai dėjosi prie 
mūsų tautiniu kultūrinio gyve
nimo, atiduodamas ir savąją 
dalį gimtojo krašto laisvės rei
kalui. Ir dabar būdamas jau 
pensininku, to darbo nėra per 
traukęs; daug dirba kultūros 
labdaros reikalui. Yra įstojęs 
ir į Lietuvių fondo narius su 
500 dolerių įnašu.

Gerai ir laimingai įsikūrė ir 
jo vaikai. Visi yra baigę moks 
hųs. Sūnus Kęstutis, atitarna
vęs savanoriu Amerikos mari
nuose. dalyvavęs Korėjos ka
re. baigė inžinerijos mokslus 
ir dabar vedęs, augina dukrą 
ir sūnų. Gyvena šiltoje Flori
doje gana pasiturinčiai. Visos 
dukros irgi yra sųkūrusios lai
mingas šeimas ir auginą gražų 
atžalyną. Jis gali tikrai pasi
džiaugti. jog ir tas vaikų atža-'

lynas nešioja ne tik mūsų tau
tinius vardus, bet ir aktyviai 
reiškiasi lietuviškoje jaunimo 
veikloje. Gali jo širdis pasir 
džiaugti, jog jojo giminė taip 
prasiplėtė šiame krašte, kad 
jis spėjo susilaukti net 17 vai
kaičių ir dviejų provaikaičių.

Jo gerosios dukterys, gyve-
nančios Čikagoje ir jos apylin
kėse, Birutė Navickienė, Mo
desta Umbrasienė, Zita Dab^
kienė ir Aldona Kąsparienė 
savo mielam tėveliui, Izidoriui 
Straukui, vasario 19 dieną ruo 
šia Lietuvių tautiniuose na
muose aštuoniasdešimt pęn- 
kerių metų paminėjimo sukak
tį. Tame sukaktuviniame pa
minėjime jau pasižadėjusių 
dalyvauti jo artimųjų,' bendra 
darbių ir visuomenės veikėjų 
bei giminių yra virš 170 asme
nų. Tų gausių syečių tarpę da
lyvauja ir savo tąįp gyyą veik
la tebesireiškiąs Mockevičius,
šaulių vadas Vladas Išganaitis, 
žurn. Jurgis Janųšąitis, P, Bag 
donas, kun. Garšva, dr. Belec
kas, kun. Gureckas. ir kiti. 
Ypač pausiai šiame pagerbime 
dalyvauja laųkųyiškiai, kaip 
tai dr. Mušinskas, agr. Tallat- 
Kelpša, Laukuvos pieninės bu
vęs tarnautojas VI. Mikutis, ir 
galima sakyti, visa plačiai ir 
čia, Amerikoje išsišakojusi 
Tallat - Kelpšų giminė net ir 
su buvusiu paskutiniu Lauku
vos valsčiaus viršaičiu, Tadu 
Tallat - Kelpša.

Kai aš mačiau jubiliatą Izi
dorių Strauką paskutinių die
nų bėgyje, stebėjaus jo tokia 
gera sveikata, puikia atminti
mi ir sveiku, ūkiškai pagrįstu 
mąstymu. Tadą pagalvojau, 
jog šis drūtas žemaitis, jei ųc- 
užklups kokius audroj, kurios 
pargriauja ir stiprius ąžuolus,i 
atseit, neužklups kokios neti
kėtos ligos, tai jįs galės atšvęs 
tį ir savo šimtąjį gimtadienį. 
Manau, kad to pat jam palin
kės ir į šį minėjimą susirinku
si plačioji giminė, artimieji 
bei vjąi svečiai.

(Pabaiga)

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS ih BICT. -_TS

SKAITYK FA.TS IR PARAGINI

KITUS SKAITYTĮ

NAUJIENA F

Aunt Sarah,
• •

I love you.

Remember my 10th birthday, when 
you gave rae that fuany piece of green 
paper and everybody made such a 
fuss over it. (Except me.) Frankly, it 
was a pretty disappeanting present 
for a kid. I couldn’t eat itį 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 
ęhristmas, too), you gave me an
other one of those Hands, you called 
them. I thought you were pretty 
gooney.

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

i able Aunt Sarah.
And what Į got was good old «li-

What I didn’t realize then was that 
you gavę 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 giving my nephew, 
Harry, his first U.S. Savings Bond. 
I know the kid is gonna think I’m 
some kind of nut. But, someday,

Bonds are sajfc. If Jo*t, ifoien, or destroyraL 
we replace ohcra. Whoa seeded, they can be 
ewsbed « yqalr bank. Tax may be dnėned 
until redempdian. And alrayi 
Born a pmdvqr to

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity

ItoWLtow H I wktb a- —*•  —   ■- - ~
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v (Tęsinys)
»

Abiejų Ordino šakų — Prūsi
jos ir Livonijos pagrindinis tiks
las buvo įsigalėti visame Pabal
tijyje, o tam būtinai reikėjo už
imti Žemaitiją, štai kodėl pa
grindinis karo sunkumas dar 
labiau užgulė Lietuvą nuo XIII 
a. pabaigos, kai baigėsi kryžiaus 
žygiai prieš arabus ir dar di
desnės Vakarų Europos feodalų 
masės patraukė Į Pabaltijį Ordi
nui padėti.

XIV a. pradžioje didysis Kry
žiuočių ordino magistras persi
kėlė iš V. Europos Į Prūsiją. Vi
sa išaugusi Ordino galybė' už
puolė Lietuvą. Karas prieš kry
žiuočius smarkėjo su kiekvie
nu nauju dešimtmečiu. Tačiau 
mes negalime pateikti panašios 
svarbiausių lauko kautynių len
telės, kaip XIII a. Mat, pasikei
tė kryžiuočių taktika. Kovoja
ma buvo daugiausia dėl pilių. Or
dinas vengdavo lauko kautynių, 
organizuodamas Į Lietuvą smul
kius ręizus — trumpus niokoja
mus žygius, o sulaukęs daug tal
kininkų iš Vakarų Europos, Įsi
verždavo Į Lietuvą niokoti su 
tokiomis didelėmis jėgomis, kad 
lietuviai nespėdavo per keletą 
dienų sutelkti atitinkamai gausią 
kariuomenę, Be to, atrodo, Or
dinas XIV a. surinkdavo dides
nes raitelių pajėgas iš paverg
tu žemiu bei vokiečiu kolonistu 
tarpo. Daugiau mūšiuose daly
vaudavo talkininku iš Vakarų 
Europos. Todėl ordino nuosto-

liuose broliai sudarydavo ma
žesnį procentą, negu XIII a.

Tačiau svarbiausia, gal būt, 
yra tai, kad XIV a. Ordino kro
nikininkai pradėjo žymiai ten- 
dencingiau, negu XIII a., vaiz
duoti karą su lietuviais. Ordi
nas labai išpūsdavo lietuvių nuo
stolius, o mažindavo arba visai 
nutylėdavo savuosius. Tai ne
sunku pastebėti XIV a. pabai
gos Livonijos (Vartbergės) ir 
Prūsijos (Vigando) Ordino kro
nikose, daugiausia duodančiose 
žinių apie karą XIV a; štai kaip 
neaiškiai apibūdinami kai ku
rių mūšių rezultatai: “buvo ko
vota su lietuviais prie Rygos” 
(1307 m.); Prūsijos “maršalas 
turėjo mūšį su pagonimis... Jis 
buvo atkaklus, 1220 pagonių už
mušta” (1338 m.) ; “„.broliai pa
liko grobį, paimti į nelaisvę ir 
atkeršyta jiems, o jie patyrė 
nuostolius” (1364 m.' Žemaiti
joje) ; Ordino broliai su talki
ninkais iš Vokietijos Ariogalos 
žemėje “stovėjo per naktį, kovo
dami su žemaičiais”, o po to sku
biai grįžo (1366 m.) ; “... Fridri
chas de Vunsdorf buvo užmuš
tas pagonių, o su juo daug ki
tų, kai kurie paimti į nelaisvę” 
(Kaltinėnai, 1370 m.); magis
tras pasitraukė nuo Kauno, “žu
vo ten daugelis iš brolių” (1375 
m.).

Ordino kronikininkai nevie
nodai nurodo didžiausių XIV a. 
mūšių nuostolius. Pavyzdžiui, 
Vartbergė sako, kad 1348 m. 
prie Strėvos žuvę 8 broliai ir 42'

O

Du modernūs Kalifornijos kaubojai, dvikovoje, bebandydami ilgais basliais vienas kitą numesti nuo arklio, abu 
nugriuvo į arenos duikts, o arkliai pabėgo.
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SAVE AT 
Mutual Fedeml 

Sayings and Loan

INSURED

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

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR 
įJA) PASSBOOK 

ACCOUNT Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

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- 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų'miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol. '

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

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

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4.00.

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., SI,00, Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprouo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE’ 1944-54 m. 49 
psl.. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 71 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.

kilmingieji, o Vigandas, kad .žu
vę daug broliu, būtent, Gdans
ko komtūras, Sambrijos vysku
po vaitas, su kuriuo prie vėlia
vos žuvo 50. Dar labiau kroni
kininkai nesutaria dėl 1375 m. 
kautynių ties Kaltinėnais: pa
gal Vartbergę čia žuvę 11 rite
rių su Ragainės komtūru ir 19 
kitų krikščionių, o 1 riteris ir 
7 kariai patekę i nelaisvę; pa
gal Vigandą — žuvęs 21 kry
žiuotis, 1 brolis nelaisvėje už
muštas. Vartbergė rašo, kad 
1362 m. Kauno apgulimo metu 
žuvę 7 broliai ir 20 kitų krikš
čionių, Vigandas — 200 krikš
čionių, o kiek riterių — neaiš
ku. Tiktai dėl 1370 m. Rudavos 
mūšio abu kronikininkai beveik 
nesiskiria: pagal Vartbergę žu
vo 24, pagal Vigandą 26 broliai, 
tame skaičiuje Ordino maršalas, 
Brandenburgo komtūras bei vi- 
cekomturas ir kiti aukšti parei
gūnai.

Mažindami savųjų nuostolius, 
kronikininkai dešimteriopai di
dindavo žuvusiu lietuviu skaičių. 
Bet ir čia jie savo duomenimis 
skiriasi vienas nuo kito. Pavyz
džiui, Vigandas rašo, kad Ruda
vos mūšyje žuvę 1,000 lietuvių, 
Vartbergė — 5,500. Dar leng
vesne ranka vienas užrašė, kad 
prie Etrėvos žuvę 10,000 lietu
vių (Vartbergė), kitas 18,000 
(Vigandas). Ir ši aniems laikams 
milžinika kariuomenė, anot kro
nikininkų, nuskendusi Strėvos 
upelyje, ledui ilūžus. Tuo tarpu 
eilė aplinkybių rodo, kad nei 
Rudavos, nei Strėvos mūšio ne
galima laikyti kryžiuočių per
galėmis. Tuoj pat po Rudavos 
mūšio Kęstutis puolė Prūsiją, 
žygiavo Į Lenkiją, paskui su Al
girdu ėjo prieš Maskvą, sekan
čiais metais vėl surengė nioko- 

įjamąjj žygi Į kryžiuočių žemes. 
■ Po pralaimėjimo toks karinis 
aktyvumas nebūtų Įmanomas. O 
kryžiuočiai po Strėvos kauty- 

i nių ne tiktai nėjo toliau Vilniaus 
link, bet grižo Į Prūsus. Todėl 
Strėvą ir Rudavą priskiriame 
mūšiams, kurių baigtis nėra aiš
ki.

Be to, Vartbergės ir Vigan- 
do kronikos visai nemini kai ku
rių Ordino pralaimėtų XIV a. 
mūšių. Pavyzdžiui, jos nieko 
nerašo, kaip žemaičiai sutriuški
no kryžiuočius 1320 m. Medinin
kų apylinkėse, kur buvo nukau
tas žygio vadas maršalas Plockė 
ir 29 broliai. Vartbergės Livo
nijos kronikoje tylima apie 1305
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WAUKEGAN. ILL.
Vasario 16 minėjimas

Waukegano lietuviai rengia- 
iškilmingai paminėti Lietuvos31 

valstybės atkūrimo 51 metų su
kaktį vasario 2'7 d. Sekmadienį, 
10:15 vai. ryto, Šv. Baltramie
jaus parapijos bažnyčioje bus 
atnašaujamos šv. mišios už mi
rusius ir žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės karius.

Iškilmingas minėjimas įvyks 
lietuvių auditorijoje, 901 Lin
coln Street, 2:30 vai. po pietų. 
Programa/nebus varginama il
gomis kalbomis. Kalbės tik 
nas kalbėtojas.

Pagrindinę kalbą pasakys 
čias iš Čikagos, Vytautas
mantas, LB Tarybos pirminin
kas. Po to seks meninė progra
ma. Ją atliks dainininkių mote
rų grupė “Viltis”, duetas ir sek
stetas, vedamas Reginos Ditkie- 
nės. Duete dainuoja dvi poros: 
pirmoje poroje S. Petrušaitienė 
ii- J. Tamulėnienė. Joms akom
panuos R. Ditkienė. Antroje po
roje O. Kažemėkaitienė ir S. Pe
trušaitienė. Joms akompanuos 
R. Kažemčkaitytė. Dainuos pro-

vie.

sve-
Ka-

Kružifcienė

Ona Kaže- 
Kavaliūnie-

m. mūšį prie Dubenos (Padau- 
guvyje), kur žuvo Aizkrauklės 
komtūras.

Nepaisant Ordino kronikų ša
liškumo, jos vaizdingai pertei
kia nesuskaitomų XIV a. mūšių 
su kryžiuočiais geografiją. Be
veik visa etnografinė Lietuva 
buvo to karo arena. Kai kurios 
pasienio sritys virto dykra, bet 
priešas neįsteigė jose įsrtvirtin-. 
ti. Lietuvos 'valstybė stabdė 
Vakarų Europos feodalų ir po- 
piežijos remiamo Ordino verži
mąsi Į rytus, neleido galutinai 
Įsigalėti Pabaltijyje ir susijung
ti abiem Ordino šakom.

Lietuva XIII—XIV a. sustip
rinusi savo valstybę daugeliu ru
sų žemių, jų jėgas panaudojo 
kovai prieš Ordiną. Nuo XIII a. 
pabaigos svarbiausiuose mūšiuo
se (Strėvos, Rudavos, Žalgirio 
ir kt.) dalyvaudavo taip pai ir 
rusų žemių pulkai.

Taigi beveik iki pat Žalgirio 
mūšio Lietuvos valstybė buvo 
pagrindinis Ordino priešas, su
davęs jam didžiausius smūgius, 
griovęs jo svarbiausius grobi
kiškus planus. Tokiu intensy
vumu kaip prieš Lietuvą, Or
dinas nekovojo nei prieš šiaurės- 
vakarų Rusią (Novgorodą, Psko
vą), nei prieš Lenkija.

• --■> L •
Kaimyninė VLenkija XIII a. 

ir vėliau nekariavo su Ordinu. 
Tik Gedimino. laikais, Lenkijos 
karaliui Vladislovui Lokietkai 
sudarius sąjungą su Lietuva, 
abiejų valstybių jėgos buvo nu-! 
kreiptos prieš Ordiną. 1327 m. 
prasidėjo Lenkijos karas su Or
dinu, Įvyko pirmas Lokietkos 
susidūrimas su kryžiuočiais mū
šio lauke. Iki 1331 m. Lietuva ir 
Lenkija bendradarbiavo kovoje 
su kryžiuočiais. Tais metais len
kai sudavė smūgį Ordinui mūšy
je prie Plovcų (kairiajame Vis- 
los krante aukščiau Tortines). 
Abi pusės turėjo nuostolių, bet 
kryžiuočiai buvo priversti grįž
ti atgal. Sekančiais metais abi 
pusės sudarė paliaubas, o 1343 
m. Lenkijos karalius Kazimie
ras Didysis sudarė ilgalaikę tai
ką su Ordinu. 1349 m. ir kiek 
vėliau, kovodamas su Lietuva 
dėl pietinių žemių, Kazimieras 
faktiškai bendradarbiavo su Or
dinu jo kare prieš Lietuvą.

Po Algirdo mirties Lietuvos 
viduje prasidėjusi kova silpnino 
atsparumą Ordinui. 1386 m. Įvy
kus Lietuvos - Lenkijos politi
nei unijai ir oficialiai priėmus 
krikštą (1387 m.), Lietuvos pu
sėje stojo katalikiška Lenkija, 
o tai buvo ypač svarbu tarptau
tinėje diplomatinėje kovoje su 
Ordinu. Tačiau praktiškai Lie
tuva kaip valstybė ir toliau vie
na kariavo su Ordinu. Nors Jo
gaila atskiras Lenkijos jėgas 
panaudojo Lietuvos gynybai, bet 
Lenkijos valstybė tiesiogiai Į 
karą su Ordinu įsijungė tik 1409 
m. — pačiose Žalgirio mūšio iš
vakarėse.

1410 m. viename didžiausių 
viduramžių Europoje mūšių 
ties Žalgiriu jungtinės lietuvių 
ir slavų tautų jėgos, vadovauja
mos Vytauto ir Jogailos, sužlug
dė kryžiuočių Ordino galybę, šis 
triuškinantis smūgis užbaigė at
kakliausio Lietuvos karo su kry
žiuočiais 225 m. laikotarpį. Po 
Žalgirio daugiausia kovojo dip
lomatai. Ordinas 1422 m. Melno

taiką buvo priverstas tarptau
tiniu mastu pripažinti Lietuvai 
Žemaitiją ir Užnemunę. 1435 
m. sutriuškinus Livonijos Ordi
ną, vokiečių feodalų agresija po 
250 m. atkaklaus karo ilgiems 
šimtmečiams buvo galutinai at
remta.

Taigi, apžvelgus visą epochą, 
matome, kad Lietuvos valstybė, 
pustrečio amžiaus atkakliai ka
riavusi, bendroje tautų kovoje 
suvaidino svarbiausią vaidmenį, 
atremiant Vakarų Europos fe
odalų, kurių smogiamuoju bū
riu buvo Kryžiuočių ordinas, 
veržimąsi Į Pabaltijį ir Rytų 
Europą. R. Batūra

(Mokslas ir Gyvenimas)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

grūmoję numatytas lietuvių liau
dies dainas, gitaromis pritars O. 
Kažemėkaitienė, E. 
ir P. Kružikas.

Sikstete dainuoja 
mėkaitienė, Aldona
nė, Eleonora Kružikienė, Bronė 
Kulevienė, Stasė Petrušaitienė 
ir Ida Tamulėnienė. Jos padai
nuos lietuvių kompozitorių liau
dies dainas. Joms gitaromis pri
tars O. Kažemėkaitienė, E. Kru
žikienė ir Pr. Kružikas. Taip 
pat dalyvaus tautinių šokių gru
pė "Bijūnas”, vadovaujamas Sta
sio Milašiaus. Toje pat salėje yra 
įrengta paveikslų parodėlė, ku
rią galima laisvai apžiūrėti.

Dainininkių moterų grupė 
“Viltis” yra įdainavusi plokšte
lę “Grįžkim, grįžkim”.

Maloniai kviečiami visi lietu
viai su draugais ir pažįstamais 
atsilankyti į minėjimą. P. M.

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
g

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų I 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina ! 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. ’

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

B
Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money j 

Orderi
” I

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603
1

— ll.l'Į II l'T ITT

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20.000.

universal
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Lietuva turi būti laisva

BENDRUOMENES VADOVAI,
PLANUOKITE GASPADORIŠKIAU

LAISVOJI TRIBŪNA

Antrojo Pasaulinio Karo metu ir tuojau po karo visa 
eilė tautų atgavo savo laisvę ir nepriklausomai tvarko sa
vo gyvenimą. Tuo tarpu lietuvių tauta, Stalinui su Hit
leriu susitarus, pateko sovietų vergijon ir iki šios dienos 
okupanto žiauriausiai išnaudojama.

Rusų pavergta tauta negali pareikšti savo balso, bet 
laisvame pasaulyje gyvenantieji lietuviai varsto galingų
jų duris, prašo prisiminti pavergtą lietuvių tautą ir pa
dėti lietuviams atgauti laisvę ir nepriklausomybę.

Praeitą šeštadienį, sekmadienį ir trečiadienį įvairio
se lietuvių kolonijose ir mokyklose buvo suruošta Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo minėjimai. Šia proga 
buvo pasakytos kalbos, reikalaujančios laisvės seniausią 
pasaulio kalbą išsaugojusiai tautai. Praeita ketvirtadienį 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktis buvo 
paminėta galingiausioje Amerikos įstaigoje — JAV kon
grese. JAV senate minėjimas pravestas ryte, o atstovų 
rūmuose jis buvo pravestas po pietų. Senate minėjimui 
vadovavo Illinois senatorius Percy, o atstovų rūmuose 
senas lietuvių draugas Flood.

Senate buvo primintas pasauliui JAV vyriausybės ir 
krašto gyventojų pasipiktinimas 1940 metais padarytu 
sovietų karo jėgų įsiveržimu į nepriklausomą Lietuvą. 
Primintas ir tas faktas, kad sovietų karo jėgos iki šio me
to neatšauktos iš Lietuvos ir kitų rytų Europos kraštų. 
Senatoriams įteikti dokumentai rodo, kaip sovietų val
džia, prisidengusi “komunistinės statybos” skraiste, 
išnaudoja pavergtus lietuvius. Panašiai buvo paminėtas 
nepriklausomybės paskelbimas ir atstovų rūmuose.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys 
Bobelis, vicepirmininko Dr. Kazio Šidlausko lydimas, 
trečiadienį buvo priimtas Baltuose Rūmuose ir Valsty
bės Departamente. Vienur ir kitur Alto pareigūnai drau
giškai buvo priimti ir nuoširdžiai su jais išsikalbėta įvai
riais Lietuvos laisvę liečiančiais klausimais. x ■

Alto pirmininkas Dr. Bobelis pranešė, kad Ameri
kos lietuviai, turėdami galvoje ruošiamą prezidento 
Nixono kelionę į komunistinę Kiniją, o vėliau ir į Sovietų 
Sąjungą, ruošia prezidentui Nixonui peticiją, prašyda
mi, kad galingųjų valstybių pasitarimų metu nebūtų pa
žeisti pavergtos lietuvių tautos reikalai ir kad būtų pa
dėta pavergtiesiems išsilaisvinti. Pasirodo, kad Baltie
ji Rūmai peticijos nenusigando. Prezidentas Nixonas 
peticiją priims ir, vykdamas į Maskvą, primins sovietų 
imperijos valdovams, kad jau metas duoti laisvę lietu
viams, latviams ir estams.

Kuomet vyksta balsavimai ir 
renkame A. L. B-nės Tarybos 
narius, tai paprastai pasirenka
me kandidatus su profesoriaus, 
daktaro, inžinieriaus ar panašiais 
mokslo laipsniais, galvodami, kad 
tik šitie, mokslo žiniomis apsi
šarvavę mūsų tautiečiai, suge
bės L. B-nės veikimą, pakreipti 
pačia naudingiausia linkme, kad 
jųjų parengti lietuvybės išlaiky
mo planai, atliekami darbai ir 
užsibrėžti užsimojimai bus patys 
našiausi daugeliui metų.

Kaip ne keista, kai po pasku
tiniųjų rinkimų naujai sudary
toji A. L. B-nės Taryba ir Val
dyba pirmuoju savo darbų už
daviniu pasimojo B-nės įstatų 
paragrafus koreguoti, politines 
komisijas prie B-nės apylinkių 
sudarinėti, Washingtono duris 
■varstyti, politinius simpoziumus 
ruošti ir galop planuoti Altą ir 
Vliką perorganizuoti ir pajung
ti A T,B-nės planams tarnauti.

Susidaro įspūdis, kad naujai 
išrinktieji LB-nės organai pa
sijuto esą lyg Tautos išminties 
aukščiausiais žinovais.

Visoje mūsų spaudoje tais 
klausimais tuojau pasipylė įvai

Gaila, kad parašų rinkimas dar tiktai įpusėjęs. Rei
kia, kad Amerikos lietuviai panaudotų paskutines vasa
rio dienas parašams rinkti. Peticijas turi pasirašyti kiek 
vienas Amerikoje gyvenantis lietuvis, trokštąs gimti
niam savo kraštui Jaisvės, bet ją gali pasirašyti ir nelie
tuvis, norįs visoms pavergtoms tautoms laisvės.

Prezidentas Nixonas šiandien išskrenda į Kiniją. Jį 
lydės didokas patarėjų ir laikraštininkų būrys,. JAV vy
riausybė, ilgus metus nepripažinusi Kinijos yaldžią pa
grobusios ir teroru besilaikančios valdžioje .komunistų 
grupės, bandys su komunistais tartis dėl taikos Pacifike. 
Prezidentas Nixonas jau padarė visą eilę nuolaidų Kini-, 
jai. Yra pagrindo manyti, kad pasitarimų metu bus pa- 
daryta dar didesnių nuolaidų.

Įdomu, kad prieš išskrendant prezidentui tokion svar- 
bion diplomatinėn kelionėn, senatas ir kongresas, minė
damas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktį, 
priminė prezidentui, kad nedarytų nuolaidų- kitų tautų 
sąskaitom Jeigu prezidentas nepadarys nuolaidų komu
nistams pietų Azijoje, galima tikėtis, kad tų nuolaidų jis 
nepadarys ir Maskvoje. Kongreso atstovų kalbos ir į kon~ 
greso rekordą įdėti dokumentai prezidentui primeną, kad 
kolonializmo periodas jau.baigėsi, negalima leisti rusams, 
prisidengusiems komunistine skraiste, įvesti naują kitų 
tautų išnaudojimo sistemą.

Sekmadienį Chicagos ir jos apylinkių lietuviai taip 
pat primins ne tikrai prezidentui Nixonui, bet ir visam 
pasauliui, kad reikia kovoti už rusų pavergtų tautų laisvę. 
Auditorium Theatre salėje jie pareikš protestą prieš ko^ 
munistine skraiste pridengtą rusų vedamą naują kolo
nializmą.

Kad tas protestas būtų garsesnis ir galingesnis, pątar 
name visiems paklausyti Čikagos Lietuvių Tarybos kvie
timo ir dalyvauti miesto centre suruoštame minėjime.

rūs komentarai, kurie ir iki šiam 
laikui vis dar yra kartojami ir 
ieškoma teisingo ir galutino 
sprendimo.

Teisingai ar neteisingai — ta
čiau visas tas sukeltas ermyde- 
ris buvo priskirtas vienai iš mū
sų politinių organizacijų, būtent, 
frontininkų sąjūdžiui, nors tos 
grupės vadovybė operuoja de
mokratijos dėsniais ir nenori 
prie daromų užmetimų prisipa
žinti, juos prisiimti. Jųjų inten
cijos esančios gana ryškiai iš- 
aiškėjusios net ir toliau politi
nių užmačių stovintiems, ben
druomenės nariams.

Tat ar ne metas visiems šal
tu lietuvišku-gaspadorišku pro
tu pergalvoti ir ant visados pri
pažinti, kad čia, tremtyje, visi 
mūsų ruošiami planai ir užsi
moti darbai, duos geriausius re
zultatus tik tada, kai planus 
vykdydami parodysime sutari
mą ir vieningumą aukščiausia
me laipsnyje.
Tik vienybėje mūsų visų galybė

Visiems yra aišku, kad šių die
nų mūsų pagrindiniai uždavi
niai ir rūpesčiai yra sutelkti į 

1) Lietuvybės išlaikymą čia 
tremtyje ir jos egzistenciją už
tikrinti ilgiems metams, ir 2) 
Lietuvai Laisvės Rytmečio pri
artinimą.

Tačiau ūkiškai galvojant, no
risi sutikti, kad bent šiuo me
tu lietuvybės išlaikymą turėtu
mėm sau pastatyti pirmuoju ir 
pačiu skubiuoju uždaviniu.

Lietuvai laisvės priartinimas 
daugiausia priklauso nuo pasau
linio masto politinių įvykių, ku
riuos, žinoma, mes turime sek
ti, jiems ruoštis ir būti labai ir 
labai akyli, šiuo metu, kaip ir 
praėjusiųjų metų bėgyje, visas 
mūsų politinis rūpestis nukreip
tas į tai, kad Amerikos vyriau
sybė nepripažintų Lietuvos oku
pacijos statuso.

Taip protaujant, savaime prieš 
mus atsistoja klausimas, ar da
bartinė A. L. B-nės Valdyba ir 
Taryba yra jau pilnai sau už
sitikrinusi, kad lietuvybės išlai
kymo planai jau yra baigti, ei
na reikiama vaga, rodo gerus re
zultatus, jeigu papildomai už
sibrėžė imtis naujo politinio 
darbo, kuriuo per eilę metų rū
pinosi, sielojosi ir savo pagrin
diniu uždaviniu laikė A. L. T-ba.

Galima būtų dar pagalvoti, 
kad dabartinei ALB-nės Valdy
bai ir Tarybai (turint omenyje 
jųjų intelektualinį pajėgumą) 
lietuvybės išlaikymo planai ir 
uždaviniai yra pasidarę persiau- 
ri ir tik todėl ieškoma nauj ų vei
klos horizontų?

Tat jeigu šitoksai galvojimas 
būtų bent kiek artimas teisy
bei, tai būtų malonu išgirsti, 
kaip B-nės Vadovybė galvoja ir 
tokiais klausimais:

1) Ar Amerikos L. B-nės Va
dovybei, vietoj beldimosi į Wa
shingtono duris, nevertėjo pir- 
mon eilėn pasibelsti Į Lietuvių 
Kunigų Vienybės duris ?

žinovai tvirtina, kad lietuviai 
Amerikoje yra pastatę 149 baž
nyčias,- o šiandien jau tik 85 baž
nyčiose dar yra laikomos lie
tuviškos ' pamaldos, ir tai dau
gumoje tik sekmadieniais, 7 ar 
8 valandomis ryto, o pačiu pato
giausiu laiku, t. y. 10 ar 11 va
landomis pamaldos atliekamos 
anglų kalba.

Šiandien kiekvienam blaiviau 
galvojančiam lietuviui katalikui 
pasidarė visai aišku, kad di
džiausias lietuvių tautos nutau
tinimas visais laikais ėjo per 
bažnyčią ir jos vadovybę.

Vienas senosios kartos lietu
vis man su didele širdgėla pasa
kojo, kad anais laikais, jiems at
važiavus Amerikon, pagrindinis 
jųjų autoritetas buvęs lietuvis 
kunigas. Tais laikais kunigai 
per pamokslus karštais žodžiais 
ragindavę, sakydami: mes lie
tuviai, mes lietuviai nepasiduo
kime svetimtaučiams, neapsi
leiskime, kurkime savas parapi
jas ir statykime bažnyčias. Kal
bos ir amato nemokėdami, sun
kiai dirbę, bet ir mažai uždirb
dami iš paskutiniųjų taupę ir tas 
lietuviškas parapijas kūrę ir

Ne tik Amerikos, bet ir viso pasaulio spaudą labai domina paslap
tinga milijonieriaus Howard .Hughes autobiografija ir visas su ja su
rišta afera. Čia matoma pora —■ Edith ir Clifford.Irving — labai pa
garsėjo, nes jis giriasi parašęs tą biografiją, o milijonierius Hughes 

tvirtina niekad su juo apie autobiografiją nekalbėjęs.

bažnyčias statę. Tačiau, kai tos 
bažnyčios buvusios pastatytos, 
tai tie patys kunigai per pamoks
lus skelbdavę, sakydami: kad 
mes tik geri katalikai, o apie lie
tuvybę nė žodžio.

Šiandien, kai klausaisi Margu
čio ar Daukaus radijo valandėlė
se mirties pranešimus, tai iš var
do ir pavardės suvoki, kad mirė 
lietuvis, paliko liūdinčius bro
lius, seseris čia, Amerikoje, ar 
Lietuvoje. Tai vis dar skamba 
lietuviškai, bet kuomet sumini 
liūdinčius sūnus, dukras, žen
tus, marčias ir anūkus, tai la
bai retai atpažinsi, kad iš var
do ar pavardės būtų dar lietu
vis.

Tat ir kyla klausimas, kiek 
čia Amerikos lietuviai kunigai 
yra pasitarnavę tai lietuvybei 
išlaikyti ?

Kartą mano šeimoje lankėsi 
tuometinis St. Louis klebonas 
kun. A. Deksnys, dabartinis 
vyskupas Europoje. Išsikalbėjus 
apie lietuvybės išlaikymo užda
vinius Amerikoje, aš ir paklau
siau, kiek tuo reikalu kalbama ir 
aiškinamasi Kunigų Vienybės 
suvažiavimuose. Kun. A. Deks
nys man paaiškino, kad tuo klau
simu viename iš Vienybės suva
žiavime skaitęs paskaitą, tačiau 
dalis suvažiavimo dalyvių net 
neradę reikalo išklausyti, o li
kusiems buvę taip, kaip žirniais 
į sieną.

Galų gale, kas lietuvius kata
likus laukią ateityje ir tose 85 
dar lietuviškose parapijose? Tė
viškės žiburiai nesenai, paskelbė 
statistines žinias, kuriose nuro
dyta, kad 1970 metais lietuvių 
kunigų ’ Amerikoje iki 28 metų 
amžiaus esama tik 7 kunigai, o 
iki 55 metų esama dar 109 ku
nigai.
.2) Ar A L.B-nės Vadovybei 

nereikėtų pasibelsti ir į mūsų 
vyskupo V. Brizgio duris bei iš
siaiškinti, kokie yra jo, kaip 

Lietuvos vyskupo, uždaviniai tą 
lietuvybę išlaikyti, stiprinti ir 
ilgesniam laikui pratęsti.

Spaudoje skaičiau, kad vys
kupas V- Brizgys, dalyvaudamas 
Detroite pirmosios komunijos 
iškilmėse, savo pamoksle pabrė
žęs, jog, esą nesvarbu kokia kal
ba vaikai esą ruošiami pirmajai 
komunijai, svarbu esą tik tai, 
kad jie būtų paruošti.

Tuo būdu išeina, kad ir mūsų 
vyskupas kartoja senųjų Ameri
kos lietuvių kunigų skelbtus 
tvirtinimus, kad mes tik katali
kai, o lietuvybės reikalai palie
kame nežinia kieno valiai.

Vienas iš senosios kartos jau
nimo Vyčių organizacijos narių 
man taipgi pasakojo, kad vys. 
V. Brizgiui apsigyvenus Chica- 
goje, jis buvęs pakviestas į Vy
čių seimą, kuris visuomet atida
romas su malda ir senu papročiu 
virtusiu jau tradiciją, malda kal
bama tik lietuviškai, nors pa
čiame seime kalbamasi daugiau
sia angliškai. Visų nustebimui, 
vysk. V. Brizgys tą įžangos mal
dą atkalbėjęs angliškai, pirmą 
kartą sulaužydamas tą seną Vy
čių seimo tradiciją.

Pagaliau ar- L. B-nės Vado
vybė neranda reikalo išsiaiškin
ti įr dėl vysk. V. Brizgio dabar
tinės užimtos pozicijos, prieš Šv. 
Kazimiero kapinių sklypų savi
ninkų organizacijos dedamas pa
stangas atgauti iš Cody turėtas 
teises kapinių tvarkyme ir lietu
viškų laidojimo tradicijų išlai
kymo.

Dabartinė vysk. V. Brizgio 
pozicija šiame reikale yra pla
čia j ai lietuviškaj ai-katalikiška- 
jai visuomenei visai nebesupran
tama ir daranti tiesiog gėdą.

(Bus daugiau)

SKAITYK "NAUJIEKĄS” - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE

4
Kadangi be vilties nėra gyvenimo nei... 

prisikėlimo, tai kurstai “jauną viltį'’ (Mai
ronio žodžiai) ir dabar. Juk praeitos 
(1968) Tautinių šokių šventės to paties 
autoriaus kvieslys, iškaba, irgi buvo vai
nikas, tik tuščiu žaliu viduriu, be ratų, ne 
vieno, o trijų eilių lapų — juodų, žalių, 
geltonų — bet žiūrėk, iš šventės leidinio 
viršelio vis dėlto dar rodė kelią į ateitį Lie
tuvos valstybės ženklas Vytis, nors ir per
stilizuotas. .. Matysite, šios Dainų šventės 
leidinio, knygos, ilgiausiai išliekamo do
kumento. grafika tikrai bus išreiškianti 
turinį, nusakantį šventės idėją...

Leidinys knyga 5000 egz. išleista kelio
lika dienų prieš Visų šventę. Todėl galė
jome iš anksto su ja susipažinti. O kas pir
miausia pamatoma, jei ne išvaizda, ne 
rūbas! ! ! Pirmiausia iš išvaizdos ir susi
pažinome. Ne mažo formato knygos apda
ro didesnį plotą užima tas plakato piešinys, 
o žemai tas pats parašas: “Ketvirtoji Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Kanados Lie
tuvių Dainų šventė. 1971. VII. 4. Chicago 
International Amphi teatre”.

Tai jau netoli Dainų šventės slenks
čio. .. Pirkti bilietą ar ne? !

Kad ir tokiame iš eilės trečiame meno 
kūrinyje neįmanoma apčiuopti, surasti, 
pajusti nei vidaus prasmės, nei regimojo 
santykio ryšio su lietuvišku raidžių pasėliu, 
skelbiančiu mūsų dainos, Dainų šventę, 
pirmasis tarė Ed. Litvinas Naujienose 
(1971. VI. 29. (. “Viršelis pieštas Vytauto 
Virkau. Gražus darbas, nors nei dainos, 
nei lietuviškumo neprimena. Būtų gera 
matyti viršelį, pritaikytą leidinio turiniui”.

Tiesa, kad ir be šio gražaus darbo yra 
daugybė, ir bus, gražių meno darbų; bet 
kad jie lietuviškumui, jo turiniui ir dvasiai 
gali ne tik netikti, o net uždengti, tai irgo 
ne melas.

Nešini knygomis su tokiais gražaus 
darbo viršeliais, peržengiame šventės vie
tos slenkstį ir sustojame pas stalą, kur 
pardavinėjami IV-sįos Dainų šventės mei 
taliniai ženkleliai... Tai tas pats, kaip 
anie trys, tik mažesnis ir žalias. O skai
čius 1 vienaiųe rate; parašas apsukui kiek 
trumpesnis: “1971.VII. 4. Ketvirtoji Dai
nų šveple...

Jei uždengsime ar nukirpsime lietuviš
kus parašus, arba nemokėsime jų paskai
tyti, arba pamatysime, kur bet kurį iš 
keturių su nelietuvišku parašu, ką jis 
mums primins! Kas pajus juose lietuvišką 
dvasią, ar juos einant rezistencinės lietu

vių išeivijos Dainų šventės simbolių, pri
menančiu pasauliui tautos laisvės ilgesį! 
Ar sakys ką daugiau tas skaičius 4, negu 
bendrinį skaičiaus vardą arba eilės nume
rį, kai jis, 4, tokiame įvaizdyje neturi nei 
tiesioginio, nei priešingo palyginimo su 
mūsų dainų švente! ?

Kai kas siūlė suprasti, jog tai turėtų 
reikšti lietuvių tautinio vaizdinio meno 
simbolinę saulutę, šaulę, moderniškai sti
lizuotą. Betgi jei šio kūrinio prototipas ir 
būtų saulutė “saulė močiutė’’, krovusi 
“dainų kraitelį”, tai ji tokiir individualiu 
stilizavimu perdaug nutolinta nuo bū
dingo lietuviško , kartu originalaus, tur
tingo, bę galo Įvairaus stilizavimo. Mums, 
nepažangiesiems, niekaip neišeina, kad 
šis kūrinys turėtų nors bruožų lietuviškos 
saulės stilizacijos.

Ir mums neatrodo, kad šimtų šimtai, 
vis kitaip kuo nors stilizuotų, saulių reiškia 
lietuviškos stilizacijos pabaigą, kopijavi
mą, sustingimą, užšaldymą, dvasios nu
sitrynimų, turinio išsibaigimą ar, kaip <įa- 
bar sako, atgyveną. Bet mums reiškią to
limesnę kūrybą, išeinančią iš čia toli už 
lietuviško akiračio...

Vis dėlto ką šie tokios kūrybos keturi 
viename asmenyje ženklai, arba vienas 
keturiuose asmenyse, mums noroms — ne 

— noroms primena? Nieko nepadarysi, 
jei kai kuriomis pagrindinėmis dalimis 
kai kam primena masonų ženklą. Kitiems, 
į juos gerai įsižiūrėjus ir aplinkui apsidai
rius, primena tai, ką matome kasdieninė
je aplinkoje, kuo naudojamės šios dienos 
gyvenime.

Dabar kaip lik į madą įvesta saulėgrą
žos ar ramunės (greičiau saulėgrąžos) žy
dinti galva, ar vienaip, kitaip pastilizuo- 
ta, būti puošmena, ornamentu, įvairios 
stambesnės gamybos ir smulkios “indust
rijos’’. Net kai kurios senos firmos, kom
panijos turi to paties saulėgrąžinio proto
tipo ženklus.

Akis bado saulėgrąžinė ornamentika 
išpuošti patiesalai, baldų apmušalai, už- 
tjesalai, užuolaidos, audiniai, drabužiui, 
ypač moterų vasariniai... kambariniai 
batai, skėčiai, krepšiai, popieriniai rankš
luosčiai, priejuostės, nosinės, piniginės, 
vogios guminės pagalvės... net kaip da
bar mada, ant drabužių visokiuose vieto
se uždėti lopai. Tų ornamentų yra visokių 
yiąokiaųsių spalvų, viduryje su vienu ra
tu, sų dviem ar be jų. Vienos spalvos ap
link apdėtais lapais, ar su apvedžiotais 
pakraščiais ir t. t. Rinkis pagal skonį.

O firmų ženklai, vietoj mūsiškio 4, vi
duryje su parašais arba su įvaizdžiu, pa
sakančiu ir pažadančiu gaminių rūšį...

Keletas atskirų pavyzdžių. Duonos 
kompanijos ženklas ant išvežiojamų “tre
kų”. Rato viduryje kompanijos vardas: 
“Webers French Bread”. -Aplink ratą 
kuone tolygūs \ (mūsiškiams) lapai, tik 
kiek giliau į ratą sukišti... Šią vą§arą 
New Buffalo miestelyje keliese įėjome į 
puodų skyrių “beismonte”. Vįenąs iš kar
tu ėjusių riktelėjo: “Žiūrėkite Dainų šven
tės ženklas!” Sužiurome ir prie Įvairių 
puodų prilipdytus plakatėlius su ženklu, 
neatsikratomai panašiu į metalinį mūsiš
kį: net lapeliai tos pačios spalvos — žali. 
Aplinkui parašas: “Clean Easy Porcelain 
Enimel” įr t. t. (žiūrėk foto nuotrauką). 
O Chicago Tribune 1970. XII. 12 d. nume
ryje (pasikartoja ir kjtuo.se) “Chrismas 
is a beautiful table”, stalo indų garsinimo 
ženklo vainikas aplink apskritimą, kam 
galėtų nepriminti mūsų Dainų šventės 
ženklą!...

Dirstelkime ir į laikraščio “Darbinin
kas” 1971 m. kalendoriaus ženklą. jq to
kio vainiko viduryje kelių daugiaaukščių 
pastatų derinys “ansamblis”, tarytum pra
šosi suprantamas, jog tai Lietuvių Pran
ciškonų statomas kultūros centras...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”
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jbo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

DR. K. G. BA1UKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So, Pula^ad Rd. (Crawford 

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

Jei neat&Lliepu, skambinti 374-8U12

Talafo PRospoct fl-1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3146 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūkiai anlradiemaia ir penktadieniais. 
freciacl. ir aeKxnad. otea uzoaryiaa, 

Rezu 324) WEST 66th PLACE
Phone; REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T.i.L 695-0533

Fax Yalioy Modicsi Center
M0 Summit Si.

ROUTE 5K ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
rMYSlClĄN AND SURGEQN

Į 2434 WEST 7ict STREET 
OtiSM: HEmlock 4-5MS 

RjbziC: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
uurad., peuktadiem nuo 1-^5. tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

Ra: Gi 84)873

DR. W. EISIN - EiSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kcdzic Ave^ WA 5-2670

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

Ofiso teL: HE 4-1816 arba RE 7-9700 
Rezidenci įos: PR 6-98011

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CH1KUKGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta- 
(beniais nuo 8 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta. - " : >

ANTROJO TEATRO FESTIVALIO
PROGRAMĄ

Kreiyą informacija
Antrojo teatro festivalio 

gramoą uždavinys turėjo 
toks: suteikti objektyvias 
žinoma, tikslias) informacijas. 
Jei D. Mackialienei tokių infor
macijų trūko, tai ji labai lengvai 
galėjo pasiinformuoti, patirti, 
kaip iš tiesų buvo, o ne tiesiog 
viską sumakaluoti.

Nesiimu čia atitaisyti netiks
lumus, susijusius su prieš ma
ne dirbusiųjų aprašymu. Pasi
remdamas savo teatrinės veik
los archyvu, kalbėsiu tik apie 
tą kreivą informaciją, kuri tie
siogiai liečia mane.

Programoje rašoma: “J. Ka
ributas surežisavo ir pastatė J. 
Gliaudos Meilės Pinaklį, P. Vai
čiūno Tuščias Pastangas įr Nau
juosius Žmones, J. Naųmįestiš- 
kio Baisųjį Birželį, A. Kairio 
Diagnozę, L. Fuldos Mokyklos 
Draugus, V. Karkliaus (ne Kark- 
liaus, o V. Karklinš — latvio J. 
K.), Raudonąjį Vyną ir kelius 
kitus' veikalus.

Kaributui iš dramos sam- 
išstojus, jo vietą užėmė 
metais iš Čikagos persi- 
scenos menininkas Gaspa^

€

PTOr 
būti 
(ir.

būrio
1957
kėlęs 
ras' Velička. Jis surežisavo ir
pastatė penkius savo veikalus: 
Žydintis vasaros vėjas, Dėdė nuo 
Pacifiko, Lunatikai, Minija iš
siliejo ir Lėk mano sakaiėli. 
(Programoje pažymėta Skrisk

GRADMAS
SPALVOTA TV 1 

SU NUSTATYMŲ
“UŽRAKTU”:

PATI NAUJAUSIA
2512 W. 47 ST. — ER 6-1993 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVIU

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
. ŽEMA KAINA 
R. i E R £ N A S. i

2047 W. 67thPI. W Ai brook 5-8063

PAVARČIUS
mano sakalėli). (Veličkai mū
rus 1962 metais Los Angeles 
Dramos Sambūriui vadovauti bu
vo pakviesta Dalila Macki&lienė, 
kuri su sambūriu tebedirba ir 
Šiandien”.

Bet mano darbo archyvinė me
trika rodo štai ką: 1957 metais, 
kada aš “perdaviau scenos dar
bą Veličkai”, buvo mano darbo 
pati pradžia su dramos sambū-

Angeles atvyko 1957 metais, 
bet į dramos sambūrį nesi jun
gė. Jis sudarė atskirą vaidinto
jų grupę ir repetavo “Lunati
kus”, kurie 1958 m. sausio mėn. 
12 d. buvo suvaidinti SLA kuo
pai. Tada man būnant sambū
rio meno vadovu ir kviečiant 
Veličką į sambūrį įsijungti, bu-

nozę”, “Raudoną Vyną”, P. Ba
bicko “Gintaro žemės pasaką”, 
V. Braziulevičiaus “šnipę”, K. 
Binkio “Kai atsarga daro gėdą”, 
J. Grušo “Nenuorama žmona” ir 
keletą kitų. Bendrai mano sce
ninio darbo Los Angeles koloni
joje veikla baigta buvo 1970 me
tais. Juozas Kaributas

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
MIS W. 71 st St. — T.l/ 737^5149

. Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’

VaL pagal susitarimą. Lždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketnrtad. nuo. 5—-7 vai. vak. 

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

DU P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bondra praktika ir chirurgija 

Ofisą* 2750 West 71st St. 
T.L: 925-8296

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

uždaryta.
Rax. tek WA 5-3099

£

MOVING 
Apdraustas parkraustymas 

iš įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j 

Visos programos iš W0PA, į 
1490 kiL A. M.

i ' iLietuvi y kalbf: kasdien nuo pirma į
dienio iki penktadienio 11—12’ 
vaL ryto/ šeštadienį ir sek-i

t

Tek HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 

CHICAGO. ILL. 60629
p

1957 metais spalio 20 d. aš 
su sambūriu pastačiau J. Gliau
dos “Meilės Pinaklį”. 1958 me
tais balandžio mėn. 20 d. P. Vai
čiūno “Tuščias Pastangas”, 1960 
m. gegužės mėn. 1 i P. Vaičiū
no “Naujuosius Žmones”, 1961 
m. sausio mėn. 18 d. Francisco 
mieste “Baisusis Birželis”, 1962 
m. sausio 28 d. “Tetą iš Ameri
kos” ir 1962 metais sausio 11 d. 
J. Naumiestiškio “Vieną Birže
lį”. Taigi 1962 metų rudenį, 
kada D. M.ackialienė atvyko pas 
mane sambūrio vardu prašyti 
ateinančiam rudens sezonui re
žisuoti, aš atsisakiau. Kada ji 
man kalbėjo, kad sambūris tu
rės išsiskirstyti, jei aš nebe
sutiksiu, aš jai patariau imtis 
režisuoti, sakydamas: esi drąsi, 
energinga, nežinai kokie gabu
mai slypi. Pabandyk.

Man nepasižadėjus, Mackialie- 
nė išėjo nepatenkinta. Tuojau 
po to ir matėm pirmą jos reži
suotą veikalą, būtent Rūko “Ko
jinės”.

Taigi, D. Mackialienė ne iš Ve
ličkos perėmė, kaip ji sako, sam
būrio režisavimą, bet iš manęs.

1963 metais aš susidariau 
vaidintojų grupę. Mes tada pasi
vadinome- Los Angeles Scenos 
Darbuotojai. Mūsų veikla tęsė
si dki 1969 metų. Pastatėm visą 
eilę veikalų, tarp kurių ir “Rau
doną Vyną”, “Diagnozę’^, ku
riuos sambūris pasisavina. Ir 
keista, kad po “Diagnozės“ pa
statymo sambūris sukruto pro
testuoti, kai spaudoje pasirodė 
žinia, jog sambūrio vardu “Dia
gnozė” statyta, o dabar tas pats 
sambūris savinasi. Nors, žino
ma, tai neturi didelės reikšmės. 
Svarbu, kad lietuviškai kultu? 
rai pasidarbuotą. Kieno vardu 
— tai yistiek.

Taigi mano sambūriui talka 
tebuvo vos šešetą metų. “Mo
kyklos Draugai”, “Šv. Kazimie
ras Lietuvos Karalaitis” ir ke
letas kitų vaidinti dar prieš sam
būriui “gimstant”, kurio gimi
mą sambūriečiai savo laiku bu
vo paneigę. •

Pasivadinę scenos darbuoto-

Piliečių klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpinis Klubas turėjo savo 
metinį susirinkimą sausio 16 d. 
Susirinkimui prasidėjus, bu
vo pranešta, kad yra mirę du 
nariai — Eleonore Wezdzu- 
nas ir Kazimieras Paulauskas. 
Abu nariai buvo pagerbti at
sistojimu ir tylos minute. Visi 
apgailestavo, kad nežinojo apie 
Kazimiero Paulausko mirtį, 
nes klubui nebuvo pranešta.

Knygų Revizijos komisija, 
kuri patikrino ir sudarė rapor
tą apie klubo stovį, pranešė, 
kad klubo turtas auga, nors 
daug išlaidų buvo 1971 metais. 
Galima sakyti, kad komisija 
ir parengimų talkininkai ne
buvo nuleidę rankų. Prie to 
prisidėjo taip pat visi nariai ir 
narės, kurie lankė parengi
mus ir buvo visados geram ūpe.

Gal 1972 metai bus dar pel
ningesnį, nes metiniame su
sirinkime išrinkta nauja val
dyba iš gerų narių. Matt Povi
laitis išrinktas kasininko pa
reigoms, o Julia Sadauskas 
išrinkta vicepirmininke. Jie 
abu pasižadėjo dirbti kiek tik 
galės klubo gerovei. Ligonių 
lankytojo vietą iš Antano Juso 
perėmė Joseph Mikšus, kuris 
prašė, kad nariai nesirgtų ir 
būtų visuomet sveiki bei links 
mi.

Klubas iki šiol duodavo grab 
nėšius, jeigu mirusio nario šei
ma norėdavo. Bet jau dabar 
yra sunku gauti klubo narių 
grabnešiais. Kilo klausimas, ką 
reikės daryti. Po gražių kalbų 
ir nuomonių, tas' klausimas 
buvo atidėtas iki pusmetinio 
susirinkimo. - ;

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks vasario 20 d. Nariai yra 
prašomi užsimokėti savo duok
les. E. M.

GYVENO PAGAL SAVO 
VARDĄ

Vokietijos imperatorius Ka
rolis Ketvirtasis (1316—1378) 
valgė 4 kartus per dieną, kiek
vieną kartą 4 paruoštus valgius, 
užsigerdamas 4 vyno rūšimis. 
Gyveno 4 palociuose su 4 kam
bariais kiekviename. Visi kam
bariai turėjo po 4 duris, 4 žiran- 
dėlius ir 4 stalus. Jo karūna 
turėjo 4 šakas ir dėvėjo 4 spal
vų rūbus. Kalbėjo 4 kalbomis 
ir buvo vedęs 4 k 
lišką vežimą jisTlepdavo kinky
ti 4 arklius. Savo imperiją jis 
padalino į 4 provincijas, o ar
miją į 4 korpusus su 4 gene
rolais ir 4 kapitonais. Valsty
bės reikaluose jam padėdavo 4 
kunigaikščiai, 4 markgrafai ir 
4 didieji maršalai. Prie jo mir
ties patalo buvo 4 gydytojai, kai 
jis mirė 4 min. po 4 vai. 1378 
m. lapkričio 29 d. pasakęs vi
siems 4 kartus sudiev.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI

3 L 3 t E N O S tf’

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, ipac. MOTERŲ ligos 
Ofiso: 2652 WEST 59th STREET 

T.L: PR S-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštaie- 
aiaii 2-4 vai po pietų ir kitų laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
ę M I R U R .G A $ 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tdof.« HEmlock 4-2123 
Rsxld. fslT-'. Gibson 8-6195

Priima ligcolus pagal susitarimą. Dėl 
ralandos skambinu telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepta, tai telef. GI 6-6195

p, stūmis, o. p.
ORTHOPEDĄS-PROTEZJSTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pigalb® ko jom s 

‘ (Arch Support*) ir t, L

tiSO West 63rd St., Chiceco, HL A0429
7 TeiH,: PRospect

i

help ycur 
heart fund" 
help your^HEART

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį 

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

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimu:
1. J. Augustaitytė r Vaiciūnianė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butkv Juzė, Ę.ILCRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169

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

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
, išvietįntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antanų Baranausko 
-Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2^0.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psL, $1.00.
18. Petras Sajjata*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. S1.00
19 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ'VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS UETUV|V DIEVAI. Mitologijos posmai, 

J5 psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poeziją.. 115 psL $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ąr kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

sniegą liepia 
medžių šakas 
ir garsų ste- 

svajoja,

1739 So. Halsted SL, (Chicago, RL 60608

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valaudo*- 
gražiaiuiūe gelt* ir vainikai 

pių papuošimui ir sezoninė* 
kapam* gėlės.

ROY R. PETRO CFVTRAMINTZ C
552$ S,}. Mariam A»a, — 58^1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtUNYČIĄ 

2443 WEST 63rd STREET 
T.l.fonai: PR 3-0833 Ir PR 8-0834

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

žmogaus plaukas yra kietes
nis už plieną. Plauką padėjus 
ant plieno plokštės ir leidžiant 
juos per riedantį presą, plaukas 
palieka pliene griovelį — savo 
įspaudą.

Senasis įstatymas rašo, kad 
tvirtuolio Samsono jėga buvo 
jo ilguose plaukuose. Kai jo 
mergaitė Rębeca nukirpo jam 
plaukus, Samsonas neteko sa
vo buvusios jėgos.

Kas atsitinka, kai hipis nu- 
sikerpa savo ilgus plaukus ? Nie
ko neatsitinka, tik jis nustoja 
būti hipiu.

— Chicagos Lietuviu Naši i y, Naš- 
liukiy ir Pavieniy klubas rengia sma
gu St. Valentino šokių vakarą, kuris 
įvyks vasario- 19 dieną, 7:00 vai. vak., 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Veiks bufetas su užkandžiais ir gėri
mais. Daug vertingų dovanų. G. Jo
niko orkestras šokiams. Rengimo ko
misija ir valdyba kviečia visus narius 
ir svečius dalyvauti ir linksmai’ pra
leisti vakarą su Chicagos našliais.

Mary Urbei is, rast

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašai
pos klubo mėnesinis nariu susirinki
mas įvyks sekmadienį, vasario 20 d., 
1:00 vai. popiet Hollywood svetainėje. 
2417 W. 43rd Street. Nariai malonė
kite atsilankyti aptarti klubo reikalus. 
Taipgi laikas užsimokėti nario mokes
čius, kad neliktumėt suspenduoti.

Rožė Didžgalyienė, rašt.

STEPONAS RAŠYTINIS
Gyv. Marquette Parke, Chicagoje

Mirė 1972 m. vasario mėn. 16 dieną, 8:15 vai. ryto, sulaukęs 84 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kalvarijos vis., Liudvinave.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Vytautas, gyv. Chicagoje. Lietuvoje žmo

na Adelė, pagal tėvus Cižinauskaitė, sūnus Leonardas, jo žmona Aldo
ną, seserys — Stasė Banionienė ir Vanda Damarodienė. Kanadoje se
suo Zose Lapėniėnė ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

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

Šeštadienį, vasario 19 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Gimimo Panelės Šv. parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stepono Rašytinio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- 
navijną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, seserys, giminės.

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

Antanas Ražaitis primena visiems giminėms ir pažįsta
miems, kad prieš 50 metų Lietuvoje mirė jo tėvas

JURGIS KAZAITIS,
giedojęs laidotuvėse, bažnyčioje ir eidamas stacijas, ir kiek 
vėliau mirė jo inotiųa

AGNIEŠKA MATUTYTE KAZAIT1ENĖ, 
palikusi sūnų Antaną ir dukrą Ona Jankauskienę, dabar 
gyvenančius Amerikoje, 2 anūkus ir 7 proanūkus.

Abu tėvai palaidoti Nemakščių kapinėse.

Tėvus prisimena ir liūdi

Antanas Ražaitis ir Ona Jankauskienė

S

tėvas m sūnūs
3K<

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Žįįd maSznoms vieta g
REpublic 7-8600 REpublie 7-8601 j

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TęL: YArds 74741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VARIAI
Chicagos
Lietuvi?
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArds 7-340]

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 Sp. 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, Illinois

NAUJIENOS, cHKĄSO S, HJL FEBfiUABY 43, 1W

■

t



Vyrai, kurie dainuoja ir dainai 
pinigus aukoja

Vieno savaitgalio atvangos 
proga sutinku visada judrų ir 
jnarketparkiečiains gerai pa
žįstamų vyrą -- Juozą Jušką, 
So Aretsian ir 69-osios kampe 
turintį svetingų užeigą. Jis pa
reigingas ir populiarus “I^r- 
myn” choro dainininkas, ži
nodamas, kad artinasi “Links
mosios našlės” pastatymai, o 
J. Juška toks prisiekęs choris
tas, — tat ir užvedu kalbų ta 
linkme.

— Stebiu kai kurių mūsų 
choru be pavarysiančias vyres
niųjų dainininkų eiles ir jiems 
pakeisti reikalingų jaunų bal
sinių jėgų nepriteklių. Nors 
Jūs dabar pačiame amžiaus 
stiprume, ar kartais, kaip il
gokų metų eilę dainuojantį, ne
ima pagunda pavargti?

BIKlIIIimiIlIlIHIIEllIKIllIlIIllIIKn

LIETUVIŲ VISUOMENEI CHICAGOJE
Lietuvos okupantai rusai ir saujelė lietuviškųjų komunistų 

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

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.

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

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

Remkite mus didžiajame Tėvynės Laisvinimo darbe!

Aldona Indreika
Vykdomoji sekretorė

IIIKIIIIIIIIHKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

f SIUNTINIAI Į LIETUVA

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, HL 60608. — Tai. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA S-S2W

GEROS DOVANOS
iios knygot parduodamos dabar "Naujienos** su 

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 ŽMONAS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik$1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį

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

> ■ ........................... *

6 ~ NAUJIENOS, W4ICAGO 8, ILL.— FRIDAY~FEBRUARY 18, 1972

LIETUVIŲ FONDAS

išleido dviejų spalvų (rau
dona ir tamsiai žalia) lipinu- 
kus. Kaina — $1.00 už ketu- 
rius lapus (144 lipinukai). Kas 
norėtų jų Įsigyti sau ar platini
mui — kreiptis Į LF būstinę:

2422 W. Marquette Rd.,
Chicago, lUinois 60629,.

Tel.: 312 — 925-6897.

SIUNTINIAI J LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

t608 West 69th SL, Chicago, HL 10625. • TeL WA 5-2787 
Didelis peširinkimas {vairių praktų.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

niekada. O per lietuvišką dai
ną pripras ir prie lietuvy
bės.

“Pirmyn” chore dainuo
ju 7-tus metus (5-rius metus 
dainavau prieš jo pertrauką), 
o Lietuvos vyčių chore — 8-tus 
melus. Taigi — dviejuose cho
ruose dainuojant, nelieka lai
ko nė kada pavargti, juo
kaudamas pasiaiškino mano 
pokalbininkas. — Turint savo 
užeigos tarnybą, fizinio poil
sio, tiesa, kartais lieka mažo
kai. Bet tuos trūkumus didžia 
dalimi užpildo mano mėgia
mas dvasinis poilsis, randa
mas dviejų chorų repeticijose. 
— Jaunų jėgų į chorus įtrauk
ti — yra mūsų neatidėliotina 
pareiga. Tokie "nauji radi
niai” mūsų tautinės ' gyvybės 
išlaikymui svetur — neišven
giamai būtini. Kas jau dainą 
kartą pamilo, su ja nesiskirs

Kad Jūs dainuojate ir Vy
čių chore - tatai žinojau se
niau. liet anų savaitgalį, daly
vaudamas to choro pobūvy, 
patyriau, kad esate ir jo me
cenatas.

— Taip. Esu choro valdybos 
iždininkas. O kada, mūsų už-Į 
simojimus vykdant, iždas vi
sų išlaidų apmokėti nebepajė
gia, gelbsčiu iš savo kišenės.

— Dviejuose choruose daly
vaujančių šiandie nedaug bėro 
likę. Kokie motyvai patraukei 
Jus įsijungti į “Pirmyn” chorą?]

REAL ESTATE 
» __ _____________ _

REAL ESTATE FOR SAUE Į REAL ESTATE FOR SALE
Nanwi, Žemė — Pardevimul | Nemai, Žeme — Pardavimui 

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREJPKTTC J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

LAIMINGI NAMAI

— Buvo bene du pagrindi
niai motyvai: vienas jų — kad 
“Pirmyn” choras yra vieninte
lis Chicagoje, pasirinkęs ope
retės kelią, o antras — kad 
operečių statymo srity teturi
me vienintelį labiausiai paty
rusi lietuvi muziką — Kazį 
Steponavičių. Tai yra žmogus,

Šiais metais Yellowstone Valstybinis Parkas yra atidarytas ir žie
mos metu. Karšto vandens geizeriai šaltame ore garuoja ir sudaro 

įspūdingą vaizdą.

_ t

Julius Pakalka
Pirmininkas

kuris klasikinės operetės dva
sia ir muzika yra persiėmęs 
iki kaulų smegenų.

Padėkojęs mielam dainos ir 
operetės gerbėjui Juozui Juš
kai už malonų pašnekesį, kita 
me salės kampe užtinku besė
dinti vienišą, bet labai nuo
širdų “Pirmyn” choro vetera
ną — Algirdą Mickevičių.

— Jau antrus metus protar
piais beslankiodamas šio cho
ro dalyvių tarpe, turėjau pro
gos daugiau ar mažiau pažinti 
beveik visus čia dainuojančius. 
Su jumis, pone Mickevičiau, 
tenka šnektelti pirmą kartą. 
Gal tai atsitiko todėl, kad Jūs 
toks visada tylus ir mėgstate 
nuošalumą. Jūs, berods, esate 
gimęs ir augęs Amerikoje, bet 
išlikęs toks tvirtas ir nepalau
žiamas lietuvis. Būtų įdomu 
išgirsti, kaip tatai nutiko?

— Kad aš toks išlikau per 
daugeli metų iki šiol — didžiau 
sias nuopelnas priklauso ma
no tėvams, tvirto nusistatymo 
lietuviams, kurie išaugino ir 
mane nenutautusi lietuvį. Ma
no tėvas buvo didelis lietuviš
kos dainos mėgėjas. Jis norė
jo, kad ir jo sūnus tą dainą 
pamiltų ir su ja niekad nesis
kirtu. ši tėvo norą vvkdvda- 
mas, pačioje savo jaunystėje 
Įstojau Į “Pirmyn” chorą ir 
laikaus jame iki šiol. Esu lai
mingas, Įvykdęs savo tėvo va
lią. šio choro dalyvių tarpe 
praleidęs didesnę amžiaus da
li. Nors toli — už vandenynų 
nuo tėvų žemės gyvendamas, 
šiame chore jaučiuosi lyg ma
žoje Lietuvoje. Be to, dalyva
vimas chore išmokė mane lai
kytis Įsipareigojimo. Labai 
mėgdamas operetę, atskirai 
esu dėkingas šiam chorui ir jo 
vadovui muz. K. Steponavi
čiui, kad jie ištikimai laikosi 
pasirinkto kelio.

— Jūs priklausote prie “Pir
myn” choro išretėjusio vetera
nų būrelio. Sakykite, koks la-\ 
biausiai vertas dėmesio įvykis' 
liko Jūsų atminty per daugelį 
metų bedainuojant jame?

— Neišdildomą Įspūdi vi
sam mano gyvenimui paliko 
1938 m. su “Pirmyn’’ choro 
koncertais lankantis nepriklau 
somoje Lietuvoje. Toji kelio
nė labai daug prisidėjo prie 
mano ištikimybės lietuvybei. 
Iš tų nepamirštamųjų gastrolių 
dalyviu skaičiaus šiuo metu 
“Pirmyn” chore, berods, esa
me likę keturi: muz. K. Ste
ponavičius, sol. Algirdas Bra
zis, Mrs. Evelyn Norbut (altas) 
ir aš (tenoras).

— Jūs savo įsipareigojimą 
chorui vykdote su kaupu: iš 
valdybos teko sužinoti, kad 
ne tik sąžiningai lankote repe
ticijas, bet ir pinigais remiate 
jo darbo pastangas, kasmet 
įnešdamas į valdybos kasą po 
apvalią šimtinę.

—žinodamas, kad jokio di

desnio darbo ar užsimojimo 
vien už ačiū negalima padary
ti, noriu iš savo pusės nors 
maža dalimi prisidėti prie 
operečių pastatymo išlaidų 
mažinimo, — baigė pašnekesį 
šis kuklus, bet labai sąmonin
gas lietuvis — Algirdas Micke- 

• » •
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šiai dainuojančių ir “Pir
myn” chorui pinigus aukojan- 
čiųjų grupei priklauso ir pats 
šio choro pirmininkas — sol. 
Algirdas Brazis.

Ig. Serapinas

TRUMPAI

— Jonas Evans sutiko vado
vauti Pasaulio Lietuvių IV-sios 
Tautinių šokiu šventės finansi
niam vajui, kuris bus vykdomas 
kovo ir balandžio mėnesiais.

— Lituanistinių mokyklų pa- 
sirodvmas bus vasario 27 diena 
2 vai. p. p. Jauniiųp centre. Me
ninę dali tvarko LB apygardos 
švietimo komisija, o visi admi
nistraciniai reikalai priklauso 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdybai. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti.

— ŠĮ sekmadienį, vasario 20 
Park Forest, Ill. tarp 3 ir 5 v. 
popiet puošnioje „meno galeri
joje atidaroma 5 dailininkų 
darbų paroda. Pakviesti ir du 
lietuviai dailininkai — A. Coo
per ir M. Šileikis su savo dar
bais dalyvauti.

— LB Vidurio Vakarų apygar
dos valdyba buvo numačiusi 
ruošti dvidešimtmečio minėji
mą nuo LB Įsisteigimo pavasa
rį. Nei Lilija Šukytė, nei “Čiur
lionio” ansamblis negalėjo tuo 
laiku atvykti. Dėl to minėjimas 
nukeliamas Į spalio pirmąjį sek
madienį. Dalyvaus “Čiurlionio” 
ansamblis.

— Trečiadienio laidoje buvo 
paskelbta, kad jungtinė dailės 
paroda Čiurlionio galerijoje 
pasibaigs vasario 19 d. Turėjo 
būti vasario 20 d„ sekmadienį 
9 vai. vakaro. Parodos katalo
ge taip pat klaida: Pasakyta — 
vasario 12 — 30 d. d.

— Jonas Jasaitis, JAV LB Vi
durio Vakarų apygardos valdy
bos pirmininkas, buvo pakvies
tas į pasitarimą Balio Sruogos 
minėjimo reikalu. Minėjimą ap
siėmė ruošti apygardos valdyba. 
Tikimasi, kad bus galima šį ru
denį pastatyti Balio Sruogos di
delį kūrinį “Kazimieras Sapie- 
ga •

— Dr. P. Joniko “Lietuvių 
bendrinės rašomosios kalbos kū
rimasis”, kalbotyros mokslo vei
kalas, ir V. Mykolaičio-Putino 
“Rūsčios dienos”, antisovietinės 
lyrikos rinkinys, iš spaudos jau 
išėjo. Chicagoje tų knygų pa
minėjimas su atitinkama pro
grama bus vasario 26, šeštadie
nį, 7 vai. vak. punktualiai, Jau
nimo Cėntro mažojoj salėj.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

MAINTENANCE .MAN
FACTORY EXPERIENCE ONLY

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

packaging.
Second shift.

Call Mr. LATHAM 
EVANS FOOD PRODUCTS 

4118 So. HALSTED ST.
Tel. 254-7400

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

Įėjimas nemokamas. Visi kvie
čiami dalyvauti. Knygas išleido 
ir jų paminėjimą ruošia Peda
goginis Lituanistikos Institutas.

— Trečiadienio Naujieną 
numeryje, reportaže apie Jung 
tinės Dailės parodos atidary
mą, buvo nurodyta, kad pir
mąją pramiją gavo skulpto
rius A. Marčiulionis, antrąją 
— dail. Irena Mitkutė ir t. t. 
Čiurlionio Galerijos pirm. dail. 
V. Ralukienė prašo patikslinti, 
kad, iš tiesų, visos premijos bu
vo vienodos ir duotos visiems 
lygiai už keturis geriausius 
dailės darbus šioje parodoje. 
Premijas gavusieji tik buvo 
perskaityti korespondento nu
rodyta tvarka. Čiurlionio Ga
lerijos vadovybė primena, kad 
Vasario 16-tos paroda atidary
ta iki vasario 20 d. 9 vai. vaka
ro. Visuomenė kviečiama pa
rodą apžiūrėti.

— Dr. Kazys Bobelis, Altos 
pirmininkas ir inž. Antanas 
Rudis, Lietuvių Radijo Foru
mo vedėjas, kalbės ši penkta
dienį 9 vai. vak. Latvių radijo 
programoje (banga FM 105), 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Lietuvių ir Lat
vių poetų kūrybą skaitys Dan
guolė Valentinaitė. Programą 
praves žurn. Vytautas Kasniū- 
nas.

— Lietuvių Radijo Forumo 
programoje ši šeštadienį kal
bės Tom Bigelow, direktorius 
Peace Corps. Apie šią progra
mą pranešė visi 4 Chicagos 
dienraščiai.

♦ Užbaikime milijoną! LF 
dešimtmečio vakaras - balius 
bus vasario 26 d., 6 vai. 30 min. 
vakaro, Inn Motion salėje, 5820 
S. Kedzie Avė., Chicagoje. Va
karo metu bus pristatyti nauji 
LF nariai ir nariai, kurie ta pro
ga savo įnašus padidins. Įėji
mas — auka $8.00. Groja L. 
Bichnevičiaus orkestras. Staliu
kus užsisakyti bei vietas rezer
vuoti iki vasario 21 d. LF būsti
nėje, 2422 W. Marquette Rd., 
tel. 925-6897 arba skambinant 
iki 4 vai. p. p. 927-6972, po 4 vai.
— 233-4345. (Pr).

MŪRINIS GERAS AUKŠTO. 2
gražūs butai, 5 ir 4 kambariai. Ka
binetų virtuvės. Brangios vonios. 
Naujas pečius. Sausas rūsys. Arti 

parkas. Palikimas Pigus.
Brokeris P. Žumbakis. 

Tel. PR 8-6916

Federalinio Ir vafsti|of pa|amy 
mokesčių apskaičiavimas 

I N C O M E T A X 
Nekilnojamo turto pirkimas • 

pardavimas 
REAL ESTATE 

Paraiy paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
1 N SU R AN C E 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

M. A. ŠIMKŲ S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

TE R R A ‘
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

"I
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4045 Archer 

Chicago, Iii. 60632. TeL YA 7-5980

♦ 1972 m. — L. Fondo dešimt
metis. Užbaikime milijoną! Š. 
m. vasario mėn. 26 d. Čikagos 
LF vajaus k-tas rengia vakarą - 
balią Inn Motion salėje, 5820 S. 
Kedzie Avė., Chicagoje. K-tas 
kviečia Čikagos ir apylinkės lie
tuvius ir liet, organizacijas da
lyvauti ir ta proga įstoti į LF na
rius, o narius — savo įnašus pa-
didinti. Vietas rezervuoti skam
binti: iki 4 vai. p. p. 927-9672, po 
4 vai. — 233-4345. Įnašus siųsti 
arba asmeniškai įteikti: LF būs
tinė, 2422 West Marquette Rd., 
Chicago, Ill. 60629, tel. 925-6897.

(Pr).

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

Chicagos Lietuvių Taryba

♦ 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).

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000. , .

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

12 METŲ 2 butų geriausias mūro 
namas, 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37.700.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas gu 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
demus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

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

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

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

■ , - - -

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

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. sazu. Marquette Parke. 821.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par- 
ke.^$3S.5OO. • —

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan- 
gaL'karštu Tvandeniu šild. gazu. ino- 
dernios vonies. 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. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke.-r-.Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
j 3009 WEST 63rd STREET

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontai

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING A SHEET' METAL 
4444 So. WESTERN AVE. 

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

A. A L. INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AYE.

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs lutomobiliv draudimai.

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEL. — 7765888
Anicotas Garba£lauskat m .




