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j Bandė nužudyti 
Jordano karalių

JERUZALĖ. — Izraelio žinio
mis Jordane įvyko pasikėsini
mas prieš karalių Husseiną, ta
čiau saugumo valdininkai laiku 
sučiupo palestiniečius arabus ir 
karalius liko gyvas. Vienas pa
lestinietis, grasindamas grana
ta, bandė pagrobti Jordano ke
leivinį lėktuvą, skrendantį iš 
Egipto, tačiau lėktuvo sargybi
niai jį nuginklavo.

Egipte prasidėjo keturių ara
bų, kurie nušovė Jordano prem
jerą Wasfi Tell, teismas. Visi 
keturi teisme pareiškė, kad jie 
didžiuojasi savo darbu.

NEW DELHI. — Indija pa
reiškė, kad .ji bet kada sutinka 
pradėti taikos derybas su Pakis
tanu. šis pareiškimas yra In
dijos laiške Jungtinių Tautų se
kretoriui.

DAR APIE LATVIJOS KOLONIZAVIMĄ
Kaip Eltos' jau paskelbta, 17 Latvijos senųjų komunistų 

raštų kreipėsi į komunistų partijų vadovybes Vakarų kraštuose 
— Rumunijoje, Jugoslavijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Italijoje 
ir kitur. Tie latviai komunistai savo skunde pabrėžė, kad leni
nizmas Latvijoje (ar kituose Baltijos kraštuose) virtęs rusiškojo 
šovinizmo priedanga, kad prievartinė gyventojų asimiliacija so
vietų Rusijos kom. partijos laikoma vienu svarbiausių užda
vinių, kad Latviją buvę nutarta apgyvendinti rusais, gudais bei 
ukrainiečiais.

Kraštas smarki af kolonizuoją- 
mas, rusinamas,, pačių latvių gjL 
ventojų belikę vos 57 proc. To
liau pasakojama, kaip atrodo to
ji kolonizacija, rusinimas ir kaip 
patys komunistai nesiskaito su 
savo nutarimais.

Sovietų KP CK Prezidiumo 
1953 m. nutarimas

Buvęs Latvijos KP pirmasis 
sekretorius bei' Sovietų Sąjun
gos KP CK narys, Janis Kaln- 
berzinš 1953 m. birželio 22 d. 
priminė SS kom. partijos CK 
Prezidiumo tų metų birželio 12 
d. nutarimą,-kuriuo buvo pasi
sakyta prieš tautinės politikos 
iškraipymą tautinėse sovietų res
publikose, nurodyta, kad vado
vaujančioms vietoms reikia pa
ruošti vietos tautybės žmones 
bei atšaukti tuos, kurie nemoka 
vietos kalbos, kad susirašinėji
mo respublikoje kalba priva

lanti būti gimtoji kalba.
Tas pats Kalnberzinš toliau 

pažymėjo, kad. Latvijos kom. 
partijos CK ir Min. Taryba, Mas
kvos spaudžiami, iki šiol grubiai 
pažeidę ‘lenininį tautybių po
litikos dėsnį”.

Iškilo atėjūnai, šalinami 
vietos žmonės

Kas gi pasirodė? Latvių ko
munistai savo rašte toliau tei
gia, kad daugelis partinių bei 
valdžios vadovų, prisirengdami 
tariamu budrumu, pareiškė ne
pasitikėjimą vietiniams kad
rams ir į vadovaujančias vietas 
parinko ne vietos žmones, bet 
tokius, kurie nemoka latvių kal
bos bei nepažįsta vietos sąlygų. 
Tokia padėtis štai ką išryškino: 
Latvijos kom. partijos CK-te 
iš bendro darbininkų skaičiaus 
tebėra vos 42 proc. latvių. Pa
našiai ir įvairiuose partijos or
ganuose. Rygos miesto komite
te skyrių vedėjų tarpe nėra nei 
vieno latvio, o iš 31 instrukto
riaus latvių tėra du. Tai pa
skelbė minėtas pareigūnas, ži
nomas savo paklusnumu Mask
vai, dar pridūręs, kad Rygos ko

Kairėje — Kinijos žemėlapis, kuriame juodais taškais sužymėti miestai, kuriuos aplankys prezidentas Nixonas su savo de
legacija. Dešinėje — Pekino miesto centras, kur prezidentas viešės penkias dienas-ir tarsis su Kinijos vyriausybes vadais.

munistų tarpe latvių teliko 18

Sovietų CK Prezidiumo nuta
rimo nesilaikymą bei tautybių 
politikos pažeidimą priminė ir 
toks ištikimas Maskvai komu
nistas, kaip CK Prezidiumo Mas
kvoje narys Arvids Pelšė.

Kolonizacija vykdoma 
visu smarkumu

Tie 17 komunistų pripažino, 
kad tas 1953 m. nutarimas dėl 
pažeidimų buvęs vienintelis po 
Lenino mirties.

Ar to nutarimo laikytasi? Tik 
laikinai, nes paskui visu smar
kumu pradėtas vykdyti krašto 
rusinimas. Pirmuoju uždaviniu 
buvo kuo daugiau į Latviją (bei 
kitas Baltijos respublikas) per
kelti rusų, gudų, ukrainiečių.

Tam vyksmui spartinti ne tik 
Latvijoje, bet ir kitose respu
blikose šalia kom. partijų CK-tų 
buvo sudaryti vadinami orga
nizaciniai biurai (Orgbiuro). Jie 
turėjo uždavinį — ne tik pri
žiūrėti CK veiklą, bet ir apla
mai vykdyti politiką respubli
kose.

Tie maskviniai “oberkomisa- 
rai” žiūrėjo, kad visos vadovau
jančios, raktinės vietos partijoje 
bei valdžioje atitektų atvykė
liams — rusams. Jiems buvo ir 
tebėra teikiamos įvairios lengva
tos (pvz. butus paskiriant).

Toliau pasakojama, kaip Lat
vijos ūkis šliejamas prie Mas
kvos ūkio, steigiamos sąjungi
nės reikšmės įmonės, gabena
mi specialistai, pati gi gamyba 
gabenama į Rusiją...

Ir štai tokios politikos pada
riniai: į Rygą kasmet atvyksta 
ir pastoviai joje apsigyvena po 
25-35,000 naujų kolonistų. Kai 
visų gyventojų Latvijoje skai
čius pakilo daugiau kaip dvigu
bai, tai pačių latvių krašte 1959 
m. buvo 62 proc., o 1970 me
tais — tik 57 proc.

Latvijos laukia Karelijos, 
Kazachstano likimas?

Latvijos senieji komunistai 
nurodo, kad tokios rusų vedamos

IŠ VISO PASAULjO
♦

KAIRAS. — Egipte lankosi 
sovietų gynybos ministeris mar
šalas Andrei Grečko. Jis aplan
kė egiptiečių dalinius prie Sue- 
zo ir tarėsi su štabo nariais dėl 
naujų ginklų, kurių prašo Egip
to vyriausybė.

.SĄJ^RANGISCO^ — Ilgiau
sias “Amerikoj "istorijoje dokų 
streikas baigiasi. Vakarų pa
kraščio uostų darbininkai nuta
rė priimti darbdavių pasiūlymą.

BELFASTAS. — Airių tero
ristai Londonderry peršovė ir 
sunkiai sužeidė britų kariuome
nės seržantą.

HANOJUS. — šiaurės Viet
name užsienio korespondentams 
buvo parodyti penki amerikie
čiai lakūnai, paimti į nelaisvę 
praėjusią savaitę.

NEW YORKAS. — šiaurės 
rytų Amerikoje sniego audros 
sustabdė judėjimą, uždarė aero
dromus, atšaukė sporto rungty
nes ir sukėlė potvynius. Iškrito 
iki 20 colių sniego. Audra pa
lietė ir Virginiją bei Š. Karoli
ną.

— š. m. sausio 9 d. Vilniaus 
operos-baleto teatre .buvo atžy
mėta solisto V. AdamkevičiaUs 
(tenoro) 30 m. kūrybinio dar
bo sukaktis. Sukaktuvininkas 
“Otelio” operoje dainavo pagrin
dinį vaidmenį. (E) 

politikos galutinės išvados pa
vyzdžiu gali būti buvusioji Ka
relijos sąjunginė respublika, ku
rios jau... nebėra. Ji panaikinta 
dėl to, kad vietos gyventojai ne
sudarė pusės visos respublikos 
gyventojų. Dabar Karelija įeina 
į Rusijos Federacijos respubli
kos sudėtį. Esą, toks pats li
kimas laukia Kazachijos ir Lat
vijos respublikų.

Vietos gyventojai ne tik ding
sta svetimųjų jūroje. Rusai Lat
vijoje dar suorganizavo karines 
įgulas, jie steigia dešimtis sa
natorijų, poilsio namų bei tu
ristinių bazių ir jiems suteikta 
visasąjunginė reikšmė. Rygos 
pajūris virto sąjunginės reikš
mės vasarviete. Tai padėtis, kuri 
kai kuriais atžvilgiais labai pri
mena Estijos ir Lietuvos dabar
tines gyvenimo sąlygas okupa
cijoje. (E)

i

VLIKO RAŠTAS VAKARŲ VOKIETIJAI
Vlikas š. m. vasario mėn. 10 d. išsiuntė raštą Federalinės 

Vokietijos parlamento žemųjų rūmų (Bundestag) visiems — 495 
— nariams,, ryšium su parlamente vykstančiais svarstymais 1970 
m. rugpjūčio mėn. 12 d. Fed Vokietijos su Sovietų Sąjunga pasi
rašytos sutarties (dėl atsisakymo naudoti jėgą) ratifikavimo 
klausimu. Rašte primenami kai kurie praeities faktai.

Vlikas savo rašte pirmiausia 
nurodė j 1939 m. rugpjūčio 23 
ir rugsėjo 28 čl Trečiojo Reicho 
ir Sovietų Sąjungos pasirašy
tą, sutartį, vadynama-R-ibbentro-. 
po-Molotovo paktą, kuriuo trys 
Baltijos valstybės — Estija, Lat
vija ir Lietuva kaip “įtakos sfe
ros” buvo atiduotos sovietu im
perializmui. šios sutarties pa
dariniu buvo minėtų trijų vals
tybių okupacija ir prievartinis 
jų įjungimas į Sovietų Sąjun
gos sudėti.

Toliau pažymėta, kad Sovie
tų Sąjunga ilgiems laikams no
rėtų išlaikyti dabartinę padėtį 
ir ypatingai valstybinių sienų 
vidurio bei rytų Europoje pa
stovumą.

Vlikas nurodė, kad lietuvių 
tautos nuomone 1970 m. pasira
šytos sutarties trečiasis straip
snis yra aiškus ir tęstinis tik 
sovietams naudingos ligšiolinės 
padėties (status quo) sutvirtini
mas.

Jei sovietai, nuo seno žino
mi sutarčių pažeidėjai, ir pagerb
tų tą sutartį ir atsisakytų atei
ty panaudoti jėgą, tai, Vliko nuo
mone, sutarčiai įsigaliojus, tek
tų susidurti su štai kokiomis pa
sėkomis: 1. Vokietijos apjun
gimas ir laisvės bei nepriklauso
mybės atstatymas Baltijos vals
tybėms būtų neribotam laikui 
ne tik apsunkinti, bet gal ir su
kliudyti ir 2. dėl to naudą tu
rėtų ne sovietų jungą kenčian
ti vidurio ir rytų Europa, bet 
išimtinai Sovietų Sąjunga, gi 
pati Europa ir kiti pasaulio kon
tinentai ateity neišvengtų so
vietų užgrobimų ir bolševizmo 
išsiplėtimo anapus jo dabarti
nių sienų.

Rašte primenama, kad Vaka
rų demokratiniai kraštai ir jų 
tarpe Federalinė Vokietija visą 
laiką atsisakydavo pripažinti tei
sėtu Baltijos valstybių. įjungi
mą į Sovietų Sąjungą. Tai žy
miai kelia tų tautų viltis lais
vei atgauti.

Nenorima tikėti, kad even
tualiai sutartį ratifikavus, tai 
reikštų Bundestago ir jo narių 
norą pažeisti ilgų metų tradici
ją — atsisakymą pripažinti tei
sėta sovietų okupaciją.

Britų angliakasiai 
baigė streikuoti

LONDONAS. — Britanijos 
angliakasių streikas šią savaitę 
turi pasibaigti, nes trečiųjų teis
mas nusprendė padidinti anglia
kasių algas nuo 15 iki 30 nuo
šimčių. Unija šiais pakėlimais 
yra patenkinta ir atitraukė sa- 

I vo pikietus nuo elektros stočių, 
anglies sandėlių ir kasyklų.

Nors streikas pasibaigė, Bri
tanijos kuro padėtis taip grei
tai nepasitaisys. Pramonės mi
nisteris Davies paskelbė, kad 
elektros srovės taupymas už
truks dar 4 savaites. Pramonė 
ir toliau dirbs tris dienas per sa
vaitę. Iš 148 elektros jėgainių, 
14 visai uždarytos dėl kuro sto
kos, dar 17 anglies beturi tik 
kelioms dienoms Streikas atėmė 
darbus dviem milijonam darbi
ninkų. Jie dar nebus pašaukti 
atgal, kol naujai iškasta anglis 
pasieks elektros jėgaines.

Parodė mašinas
Vilniuje š. m. sausio 17-21 

d. dailės parodų rūmuose buvo 
surengta britų kopijavimo ma
šinų paroda. Ją surengė firma 
“Rank Xerox”. Tų kopijavimo 
mašinų (Vakaruose prieinamų 
ir kiekvienam gyventojui) Lie
tuvoje yra įsigijusios kai ku
rios įstaigos bei organizacijos.

Parodą atidarant buvo su- 
surengta spaudos konferencija.

(E)

Tokiu atveju, kaip Vliko raš
to vokiečių parlamento nariams 
pabaigoje pažymėta, kaina, ku
rią laisvės netekusi lietuvių tau
ta dėl to turėtų sumokėti, būtų 
per aukšta ir tai dar labiau pa
didintų sunkias pavergtos tau
tos kančias.

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas š. m. vasario 17 d. iš
vyko į Europą. Jam nesant Vli
ko pirmininko pareigas eina vi
cepirmininkas J. Audėnas. (E)

PASAULIS NEKANTRIAI SPĖLIOJA, 
KAS IŠEIS IŠ PREZIDENTO VIZITO

PEKINAS. — Vakar prezidento Nixono grupė turėjo nusi
leisti Pekine 9:30 vakare Čikagos laiku. Kinijoje tuo metų jau 
buvo pirmadienis, 11:30 ryto. Prezidentas Kinijoje išbus sep
tynias dienas. Viso pasaulio spaudoje apie šią kelionę ir jos 
galimus vaisius daug rašoma. Mažiausiai rašo patys kinai. Dau
giausia dėl šios kelionės rūpinasi Maskva, Hanojus ir Saigonas.

Įvertino pinigų 
surinkimo gabumus
VATIKANAS. — Čikagos ka

talikų kardinolas John Cody bu
vo popiežiaus paskirtas į Vati
kano Ekonominių Reikalų pre
fektūrą, kuri koordinuoja ir ad
ministruoja Vatikano lėšas. Tai 
jau antras Čikagos apylinkės ka
talikų dvasiškis paskirtas tvar
kyti Vatikano finansų. Pirmas 
buvo lietuvis vyskupas Paul Mar
cinkus iš Cicero, kuris vadovauja 
centriniam Vatikano bankui, ku
ris vadinamas Religinių Darbų 
institutu.

Kardinolas Cody pareiškė dė
kingumą šventajam Tėvui už 
pareikštą pasitikėjimą ir išreiš
kė viltį, kad jo per 25 metus įgy
tas patyrimas bus jam naudin
gas naujose pareigose.

Kardinolas Cody jau būdamas 
New Orleans arkivyskupu pasi
žymėjo finansiniais gabumais. 
“Chicago Tribune” pastebi “įsi
gijo platų patyrimą surenkant 
ir išleidžiant bažnyčios lėšas”.

Ekonominių reikalų prefektū
roje iki šiol Amerikos vyskupų 
nebuvo. Codžio paskyrimas ro
dąs, kad Vatikanas ateityje in
vestuos daugiau lėšų Amerikos 
žemėje ir akcijose.

Pagerbė A. Krutuli 
Vilniaus veikėją

Antanas Krutulys, senosios 
kartos veikėjas Vilniaus krašte, 
minėjo 85-sias gimimo metines. 
Jo sukaktis okup. Lietuvoje at
žymėta š. m. sausio 29 d., nors 
LE žiniomis. Krutulys yra gi
męs 1887 m. vasario 5 d. Butri- 
miškių km., Alytaus valse. Su
kaktuvininkas mokėsi Veiverių 
mokytojų seminarijoje ir nuo 
1906 m. — jis mokytojas.

A. Krutulys buvo vienu iš Lie
tuvių sanitarinės ■»’’•■:©« drau
gijos Minske steigėjų — '918 
m. tos Draugijos ligoninę per
kėlus į Vilnių, Krutulys visą 
laiką buvo jos ūkvedžiu. Nuo 
1919 m. jis dėstė muziką Vil
niaus Vytauto D. Gimnazijoje.

Toliau jo veiklą žymėjo dar
bas muzikos, teatro srityse. Jis 
yra vadovavęs gimnazijos cho
rui, su tuo choru lankė dešimtis 
Vilniaus krašto miesteliu. 1927 
m. suorganizavo teatro studiją, 
iš kurios išaugo skrajojantis 
“Vaidilos” teatras. Krutulys 
taip pat Suorganizavo ir ilgus 
metus vadovavo “Varpo” cho
rui. Vadovavo ir aktyviai vei
kė “Kultūros” švietimo draugi
joje, Vilniaus mokytojų sąjun
gose ir kitose draugijose. 1939 
m., Lietuvai grąžinus Vilnių, A. 
Krutulys trumpą laiką buvo Vil
niaus burmistru. Antrosios ru
sų okupacijos metu dėstė Vil
niaus muzikos mokykloje.

A. Krutulys tebegyvena Vil
niaus priemiestyje, Jeruzalėje, 
netoli Verkių. Jį pasveikinti bu
vo nuvykę jo buvusieji mokiniai 
Vytauto D. gimnazijoje.

(E)

Maskvai baisu, kad didžiausia 
žmonių skaičiumi Kinijos vals
tybė nesusidėtų su aukščiausią 
technologijos laipsnį pasiekusia 
Amerika ir neatkreiptų savo 
jungtinės galybės prieš Sovietų 
Sąjungą.

Šiaurės Vietnamui rūpi, kad 
Kinija nesusitartų su Amerika 
dėl Indokinijos ir nepriverstų Ha
nojaus sustabdyti agresiją prieš 
Pietų Vietnamą. Pastarasis ir
gi rūpinasi, kad Amerika jo “ne
parduotų” komunistams. Pana
šios bauginančios mintys kyla 
ir Tautinės Kinijos — Taivano 
vadų galvose.

Japonija ir Vakarų Europa 
rūpinasi, kad iš šio vizito neat
sirastų plačios apimties Ameri- 
kos-Kinijos biznio santykiai, nes 
tada Amerika sudarys kinų rin
koje didelę konkurenciją ki
tiems pramonės kraštams.

Britų spauda nurodo, kad Ni
xonas, kinų akimis, atvyksta į 
Kiniją prisipažinti, kad ligšio
linė Amerikos politika Azijos 
srityje nepavyko, nes buvo klai
dingai

Viso pasaulio spauda pripažįs
ta, kad Ši kelionė yra istorinės 
reikšmės.

Pagerbė lietuvi 
mokslininką 

L

WASHINGTONAS. — Vasa
rio 15 d. Washington© “The 
Evening Star” paskelbė 10-ties 
asmenų fotografijas ir aprašy
mą. Tie 10 išrinkti Washington© 
Jaycees organizacijos gauti va
dinamus “Fleming Awards”. Ar
thur Fleming yra buvęs Wash
ington© Civil Service komisijos 
pirmininkas, buvęs sveikatos, 
švietimo ir šalpos sekretorius, o 
dabar yra prezidento Nixono 
pensininkų reikalų patarėjas.

Minėti Flemingo žymenys yra 
kasmet duodami jauniems as
menims, pasižymėjusiems vy
riausybės tarnyboje. Jų tarpe 
šiemet yra lietuvis Petras Avi
žonis, Kirkland karinės aviaci
jos bazės techninis direktorius. 
Jis yra apdovanotų mokslininkų 
grupėje, kur be jo yra vienas 
veterinorius, vienas elektroni
nės žvalgybos specialistas ir kt.

Washington© laikraštis pažy
mi, kad P. Avižonis “pateikė 
naują informaciją apie laserio 
spindulius, sustiprindamas jų 
naudojimo efektingumą”.

Kalifornijoj nebus 
mirties bausmės

SAN FRANCISCO. — Kali
fornijos Aukščiausias Teismas 
panaikino Kalifornijoje mirties 
bausmę ir pakeitė 107 nuteistųjų 
bausmę asmenų iš mirties — į 
kalėjimo iki gyvos galvos. Jų 
tarpe yra penkios moterys.

Kalifornijoje mirties laukė 
sen. Robert Kennedžio žudikas 
Sirhan Sirban. Charles Mason 
gaujos nariai ir John Frazier, 
nužudęs penkis asmenis.



LIONGINAS ŠEPETYS

IJETL'VIV DAILĖ SVETUR
1971 m. Vilniaus žurnale 

Pergalės Nr. 9 išspausdintas 
labai įdomus ir turiningas 
Liongino šepečio straipsnis 
Lietuvių dailė svetur. Straips
nis kai kurių dailininkų kūri
niais paįvairintas.

Spėjame, kad. ne vien užsie- 
nuo&e gyvenantiems mūsų 
dailininkams, bet ir dailę pa
migusiems bus įdomu susipa
žinti kas ten parašyta, kaip 
įvertinta užsieniuose gyvenan- 

. čių mūsų, dailininkų kūryba.
Suprantama, nūdienės Lie

tuvos varovams straipsnio au
torius turėjo atiduoti duoklę, 
įterpdamas kiek ir bolševiki
nės propagandos. Nėra rei
kalo dėl jos nei ginčytis, nei 
ją čia atpasakoti. Tas straips
nis savo- vertės nepraranda 
tą propagandinę dalį iš jo iš
metus.

Skaitytojas turės progos 
įsitikinti, jog ir iš visu pu
sių bolševizmo veikiamoje 
Lietuvoje yra tokių, kuriems 
rūpi lietuvių tauta, nepaisant, 
kur bebūtų jos dalis išblašky
ta.

Dar ne taip seniai bolševiz
mo dvasia persunktieji be ato- 
dairiniai smerkė visus lietu
vius, pasišalinusius iš savo tė
vu žemės dėl bolševizmo te
roro siautėjimo. Dabar toji
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knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pust $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi................. $6.00
Prof. Vadi Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. _________________________ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. Įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225- pust, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — _ _______ ,__________ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p..... $530
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 - pust' —„------- ,----------------- $3.00
P. Liūdiiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _____________________________ ___$1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ------------ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik __ ________ $10.00
’ r :

NAUJI Ė, N O S,

1739 So. Halsted SU, Chicago 8, fit — Teief. HA 1-6100 
__________________- - .......... ...........j

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

S. Peterson lent

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

L bL Butkiene^ V.E.LYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY- 
tfJKES, 34 pst su 8 apsakymėliais iš va^kų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po I dol.

2. Varrda Fra n kiene • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Bidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus, leidinys. $1,5(1.

3. A. Giedriuj MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman-
kevičiaus iliustruota, 130 psL, SI,50. <

4. Stase Vanagaite - Petersoniene, LAUMt^DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio iormato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol;

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 pst, 3L00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čia! bendravo su savo dievais, 54 psL, S1.0Q,

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

Z Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais,, puikus 77- psl leidinys. $3.00.

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 6060b.

Jau- išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINEI S0K1V SVENC1V TAKAIS (
ŪMI didelio formato psL, daug paveikslu. Kaina $2.0(1. j 

»‘ersiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. j 
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- I 

iriau egzempliorių, nemoka pašto, persiuntimo išlaidų. j
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant į

:vki Mnnev tokiu adresu: j
NAUJIENOS, 

rW- > Halsted St., Chicago, IIL 60608 Į
7,j. jj-t'. arfti..*!. -S'. m _L'_a -gy.1: ■a.1-1.1 h ’
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neapykantą kiek atslūgsta ir 
pradedama blaiviau galvoti.

Savo matais ir bolševizmas 
turėjo savus pasitraukusius į 
užsienius priešakyje su Le
ninu. O dabar atėjo toks laiko 
tarpsnis kada traukiasi sve
tur net buvusieji leninizmo 
pasekėjai, šiandien skaitan
čiai ir galvojančiai visuome
nei nėra jau jokia paslaptis, 
kad Lenino grįžimas Rusijon 
buvo apmokėtas Vokietijos 
generalinio štabo pinigais.

Anot Maironio, mainos rū
bai margo svieto. Kas seniau 
buvo karštas, dabar atvėsta, 
pradedama blaivesnėmis aki
mis dairytis, kad lietuvių tau
tos pagrindinis kaimynas pa
čioje jo žemėje nutautinamas, 
jos gyventojai svetimais at- 
miežiami. Užsieniuose įsikūrę 
lietuviai neturi sąlygų tauti
niai tvirtai cementuotis dėl di
doko išsiblaškymo, susijusio 
su darbo suradimu ar kitomis 
aplinkybėmis. Bet nepaisant 
tų ar kitų sąlygų, mūsų tau
ta, kur jos dalis begyventų, 
yra kūrybiškai nusiteikusi, ir 
tai įvairiose gyvenimo srity- 
žemėje taip pat nesėdi ran
kas sudėję. Jie kuria. L. Še
pečio straipsnis tai vienas iš 
įrodymų.

Straipsnis ilgas, todėl teko

Televizijoje prasidės nauja serija "Probe". Joje vaidins veteranas 
aktorius Burges Meredith (kairėje) ir Hugh O'Brien.

/

gerokai sutrumpinti, ypač iš
braukiant tai, kas persunkta 
bolševikiška propaganda. Pa
liekama visai nepaliesta, kas 
vienaip ar kitaip suminėta, 
įvertinta, pasisakyta apie už
sieniuose gyvenančių dailinin
kų kūrybą. Kiek tie įvertini
mai teisingi, gal pasisakys tos 
srities mūsų žinovai.

Sprendžiant iš straipsnio tu
rinio, matyti, kad autorius 
lankėsi JAV, Australijoje ir 
yra susipažinęs ir su kitur 
gyvenančių lietuvių dailinin
kų kūryba. J. V.

Tai ne grynai akademiška te
ma. Nacionalinė meno tradici
ja — šis gyvybiškas-ir daugia
reikšmis meno kūrybos nervas 

:— gali būti atspirties taškas, 
vertinant už tautos ribų kuria
mą jos dailę. Atsakę į klausimą, 
koks nacionalinės lietuvių me
no tradicijos vaidmuo Lietuvos 
išeivių dailėje, faktiškai atsaky
tume i du svarbius teorinius ir 
praktinius klausimus. Pirma, 
kaip keičiasi, kokias savybes 
įgauna ir aplamai ar išlieka na
cionalinė meno tradicija dailėje, 
esančioje toli nuo nacijos ka
mieno. Antra, ar lietuvių ta
rybinė dailė ir emigrantų dai
lė yra du, nors ir nevienodo dy
džio, branduoliai viename keva
le, kaip mėgsta teigti vieni, ar, 
kaip tvirtina kiti, emigrantų dai
lė esanti visos lietuviškos dai
lės pagrindinis puoselėtojas bei 
garsintojas pasaulyje, ar paga
liau emigrantų dailė tėra lietu
vių tarybinės dailės susvetimė
jusi nuolauža, net agresyvus jos 
palydovas.

Pas mus niekas neskaičiuoja, 
kiek yra svetur dailininkų, ki- 

I lūšių iš Lietuvos, gyvenusių 
Lietuvoje arba save laikančių 
lietuviais. Manoma, kad jų yra 
apie tris šimtus. Paskaičiavus 
iškiltų Bolivijos garbės piliečio 
J. Rimšos, Vokietijoje, o vėliau 
Pietų Afrikoje gyvenusio P. 
Domšaičio koloritingos figūros. 
Apie pastarojo tapybos darbus 
dar 1919 m. Kėtė-Kolvitz rašė: 
“Jie tiek daug pasako. Ten yra 
kažkas tokio, nesutelpančio lai
ke”. Tas kažkas yra dostojevs- 
kiška, slogi fantazija, kuria per
sunkti jo paveikslai, daugiausia
Lietuvos pajūrio peizažai, žve
jų buities vaizdai. Prisiminda
mi .ir kitus išeivius iš Lietuvos, 
susidurtume su tokiomis pasau
linio masto garsenybėmis, kaip 
J1. Lipčicu. Ch. Sutinu, o taip pat

L. Segaliu, kurie ilgą laiką save 
laikė lietuviais.

Tačiau kaip tam tikras meni
nis faktas lietuvių išeivių dailė 
pradėjo formuotis ir reikštis tik 
po II pasaulinio karo, įsijungus 
jau gana skaitlingiems emigran
tams iš Lietuvos bei svetur gi- 
musiems lietuvių kilmės daili
ninkams. Būtent tuomet joje 
galėjo atsiskleisti dėsniai, būdin
gi atitrūkusiai nuo tautos ka
mieno dailei.

Mažiau nei penktadalis dabar 
kuriančių užsienio lietuvių daili
ninkų yra kurį laiką gyvenę Lie
tuvoje, čia baigę ar bent pra
dėję meno mokslus. Likusieji 
nėra nei buvę Lietuvoje, nei tu
rėję sąmoningesnio betarpiško 
ryšio su lietuvių tautos gyve
nimu, jos kultūra.

Išeivių iš Lietuvos ar lietuvių 
kilmės dailininkų galima sutik
ti visuose kontinentuose. Nors 
skaitlingiausiai jų gyvena JAV, 
po to Vakarų Europoje, bet di
džiausią įtaką savo gyvenamo
sios šalies menui turi Australi
jos žemyne susibūrę dailininkai. 
Grafikų ir tapytoją V. Rato, H. 
Šalkausko, E. Knbbos, A. Šim
kūno, L. Urbono, V. Meškėno 
darbų yra visuose pagrindiniuo
se šalies muziejuose, galerijo
se, o taip pat didžiuosiuose vieš
bučiuose, įstaigų kontorose. Jų 
kūryba premijuojama, siunčia
ma atstovauti krašto menui ki
tur. Tokį pasisekimą pelnė ne 
vien, minėtų menininkų talentas 
ar gebėjimas prisitaikyti, už
kariauti vietos simpatijas, bet 
ir specifiško Australijos meno 
būklė. Iki šio šimtmečio vidu
rio vaizduojamoji dailė, ypač 
grafika, čia buvo labai silpna, 
galima sakyti į merdėjo. Ateiviai 
iš Europos įliejo naujų jėgų į 
šį nuvertintą ir sustingusį me
ninį pasaulį, o keldami jį, spar
čiai kilo ir patys.

Teko lankytis didžiausioje to
kios paguodos įstaigoje, vadi
namoj Čiurlionio meno galerijoj 
Čikagoj, kuri, beje, neturi nė 
vieno M. K. Čiurlionio originalaus 
kūrinio. Jėzuitų valdoma rūsy
je įsikūrusi dailės parodų būs
tinė gali vienukart eksponuoti 
keliasdešimt paveikslų bei ne
didelių skulptūrų. Tai ne toks 
rūsys, kokių gausu Paryžiuje
ar Romoje ir kuriuose galima pa
matyti daug įdomaus, naujo, per
sunkto aistringų meno kovų ir 
eksperimentų įkarščio. Dėl gau- 
rybės stilizuotos “lietuviškos” 
atributikos, religinio turinio ek
spozicijos čia dvelkia provincia
lumu. bažnytkaimio šventoriaus 
ramybe.

Menininko išvykimas iš tėvy
nės savaime dar neiškelia jo kū
rybos anapus nacionalinės kultū
ros ribų. Pasaulinio, o taip pat 
mūsų meno istorija žino daug 
pavyzdžių, kai mentininkai, gy
vendami ir kurdami toli nuo 
tėvynės, gaivino ir tvirtino sar 
vo tautos meninę kultūrą. Ap
lamai menininko liaudiškumas, 
tatiškumas matuojamas ne fi
ziniais, o dvasiniais, idėjiniais 
ryšiais su tėvynė.

Tiek visa išeivijos dailė, tiek 

atskiri jos atstovai reiškiasi gai
vališkai, nemažai blaškosi. La
bai sunku kartais dailininkus at
skirti pagal menines sroves, kū- 

; rybinius kelius, nes jie dažnai 
I praktikuoja iš karto kelias sro- 
į ves, nebemadingus kelius pa- 
i meta ir desperatiškai puola prie 
naujų. Dėl to, priskirdami daili
ninką vienai ar kitai srovei, ne- 

I būsime visiškai tikslūs, nes va
dovausimės persvaros principu, 
žiūrėsime, kokius darbus šiuo 
metu jis daugiausia kuria, kokie 
darbai jam būdingiausi. Be to, 
mūsų informacija apie juos nė
ra išsami.

Dabartinėje lietuvių išeivių 
dailėje reiškiasi patys didžiau
si kraštutįnumai — nuo natūra
lizmo iki formalizmo, išplitusios 
pačios antirealistiškiausios sro
vės — nuo abstrakcionizmo iki 
op, kinetinio ar bendravimo me
no (pastarasis — pati naujau
sia modernizmo srovė: parodų 
salėje dailininkas atsigula ant 
specialiai paruoštos vietos, o 
žiūrovas, prigulęs1 prie jo, turi 
klausytis autoriaus, t. y. “este
tiškai bendrauti” su juo, įsiklau
syti į jo “estetinį vidų”).

Žinoma, nurodydami reakci
nės ideologijos įtaką išeivių me
nui, mes netaikome jos kiekvie
nam menininkui, tuo labiau kiek
vienam meno kūriniui. Išeivių 
dailė niekada nesudarė vienin- 
gesnio klasinio ar meninio vie
neto. Tuo labiau šio vieningu
mo nelieka šiandien, vis dides
niam skaičiui kūrybinės inteli
gentijos vadovaujantis iš izo
liavimosi kiauto, kreipiant šil
tesnį žvilgsnį į Tarybų Lietuvą, 

MODEL DA9041

+ Chip-Proof, Rust-Proof
Stainless Steel Tub

+ 24 Hour Automatic Soak Timer
+ Infinite Water Level
+ Flotation Rinse and .

Light Indicator /

+ Durable Press Cycle

COME IN TODAY! EASY TERMS

Glaser’s Furniture and Appliance Co. 
5115-5123 So. KEDZIE. AVE. PRospect 6-1790
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ateinant jaunom*, «u *enąja Lie
tuva tiesiogiai nesueijuaioms jė
goms.

Santykis su buvusia ir dabar
tine tėvyne — dveji pagrindi
niai socialiniai ir estetiniai bė
giai, ant kurių atsistojo ir rieda 
tolyn išeivių dailė, šie bėgiai 
jau iš pat pirmos stoties nėjo 
paralėliai, o kuo toliau, tuo lar 
biau tolo vienas nuo kito, vie
nus dailininkus pasigtemždami, 
kutus, svyruojančius, tarytum 
piešdami per pusę.

Į trečiąją stotį atvyko dvi tra
diciškai susiklosčiusios realisti
nės dailės grupės. Mažesnę gru
pę sudarė akademinės saloninės 
krypties dailininkai, didesnę — 
vadinamieji “vidurio” dailinin
kai: P. Kiaulėnas, V. Vizgirda, 
V. K. Jonynas, V. Valeška, V. 
Kasiulis, J. Paukštienė, P. Au
gius, V. Petravičius, J. šapkus, 
T. Valius. Šį nedidelį būrį papil
dė toje stotyje įsėdęs jaunimas. 
Tai visų pirma Freiburgo taiko
mosios dailės instituto auklėti
niai V. Ignas, R. Viesulas, o taip 
pat kitose meno mokyklose mo
kęsi jaunesni dailininkai V. Re
meika, A. Elskus, A. Kašubie- 
nė, Z. Sodeikienė ir t. .t Natū
ralu, kad daugelis jaunųjų dau
giau ieško, nei atranda, daugiau 
abejoja, nei racionaliai pasitiki. 
Tačiau jie, kaip matysime, ban
do, ieško: aplenkdami pseudo- 
patriootizmą, komercinį pavir
šutiniškumą, pigų populiarumą, 
nori būti nuoširdūs, saviti ir dėl 
to jau nusipelnė dailėtyros dėme
sio.

Realistinės išeivių dailės prie
šakyje neabejotinai stovi vie
nas talentingiausių jos atstovų 
V. Vizgirda. Jis emigravo, bū
damas jau susiformavęs peiza
žo, natiurmorto ir portreto meis
tras. Išsaugodamas pagrindinius 
savo tematikos bei stilistikos 
bruožus —- lietuviško kaimo, pa- 
jūrio vaizdų ilgesingą, drama
tišką nuotaiką, natiurmorto san
tykį su liaudies menu, ypač skul
ptūra, portreto liaudišką tipažą, 
žalsvų ir melsvų tonų stiprų ko
loritą bei poetišką, muzikinę 
nuotaiką, jis negalėjo visiškai iš
vengti išeivių dailei būdingo sen
timentalesnio ar dramatiškesnio 
santykio su kuriamu pasauliu.

Būdamas gilaus jausmo kūrė
jas, V. Vizgirda pasirinko ant
rąjį kelią. Nenorėdamas tenkin
tis gimtinės vaizdais “iš atmin
ties”, ieškodamas gyvos jos me
džiagos, dailininkas itin didelį 
dėmesį skiria savo tėvynainių 
portretams, autoportretui. Nau
joje aplinkoje jis ieško dvasi
nio objekto, versmės, kurioje 
pilniausiai būtų išlikusi tėvynė. 
V. Vizgirdai ši versmė — jis 
pats, dar keletas artimų žmo
nių. Jo autoportretai, artimų 
žmonių^ portretai yra meniškai 
brandžiausi, psichologiškai visa- 
pusiškiausi ir pagrįsti. Ir prie
šingai — portretuojamame žmo
guje neradęs savo pasaulėjautos 
atgarsio, jis kuria paviršutiniš
ką, eskizinį vaizdą. Toks, man 
atrodo, pranciškono poeto L. An- 
driekaus — savimi patenkinto, 
kiek sentimentalaus žmogaus — 
portreto eskizas.

(Bus daugiau)



AXFONSAS NAKAS

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMO !

Penkiasdešimt ketvirtoji Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo sukaktis jau atiduota is
torijai. šiame reportaže bandy
siu paliesti svarbesnius minė
jimo momentus Detroite. O jų 
buvo, kaip ir kiekvienais metais, 
net keli.

Delegacijos pas valstijos ir 
miesto valdžią

Kai Vasario šešioliktajai ar
tėjant DIoco vadovybė ima da
ryti pasiruošimus, tai du iš ei
lės pasiruošimų yra patys svar
biausi: pakviesti gerus kalbė
tojus iš mūsų visuomeninio gy
venimo žymūnų tarpo ir iš ame
rikiečių valdžios; išrūpinti Mi
chigano valstijos ir Detroito 
miesto valdžios vadovų prokla
macijas, skelbiančias Vasario 16 
d. Michigano ir Detroito lietu
vių diena. Su kalbėtojų pakvie
timu šį kartą buvo truputį pavė
luota, užtat net lietuviškoj spau
doj iš anksto tik vienas dienraš
tis bespėjo kalbėtojų pavardas 
paskelbti. Apie kalbėtojus — 
kiek vėliau.

Delegacijos pas valdžios pa
reigūnus buvo pasiųstos laiku. 
Kadangi šie metai yra Antrojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso metai, taigi ir Jaunimo 
metai, abi delegacijos buvo su-1

darytos griežtai tik iš jaunimo. 
Pas Detroito merą Roman Gribbs 
delegacija apsilankė vasario 1 d. 
Delegacijos pirmininkas — Lie
tuvių Studentų sąjungos Detroi
to skyriaus pirm. Robertas Se- 
lenis. Nariai — Kristina Mile- 
rytė, Aldona Mikailaitė — An- 
driušaitienė, Viktoras Nakas, 
Vida Skiotytė, Aida Smalinskai- 
tė, Danutė Veselkaitė. Visi de
legacijos nariai, įskaitant ir iš- 
tekėjusiąją, maždaug, aštuonio
likmečiai, pirmakursiai bei ant
rakursiai studentai ir vidurinių 
mokyklų seniorai. Visi gimę ne 
tik šiame krašte, bet ir šiame 
mieste. Visi puikiai vartoja abi 
kalbas, lietuviškų kultūrinių bei 
ideologinių organizacijų daly
viai. Mero šypsena spaudos nuo
traukoje išduoda, kad tokią de
legaciją sutikti ir jai prokla
maciją įteikti jam buvo didžiau
sias malonumas. Delegacijos 
vardu kalbėdamas R. Selenis 
lenkų kilmės merui priminė, jog 
lietuvis jūrininkas nebuvo toks 
laimingais, kaip laimingas buvo 
neseniai nuo lenkų simfoninio 
orkestro atitrūkęs, politinės glo
bos paprašęs ir Detroite visam 
pasilikęs lenkų muzikas. Merui 
buvo įteikta Jurgio Gliaudos an
gliškoji “Simo” knyga.

Vasario 10 d. jaunimo delega-
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Naša dirbtuvėse Redondo Beach, Kalifornijoj jau yra statomas to
limu kelionių erdvėlaivis "Pioneer F". Jam 1973 m. teks skristi 
į Jupiterio planetą, kuri yra 620 milijonu myliu nuo žemės. Kelio

nė užtruks 7 metus.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiusti:

V1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

T 4 SUSIVIENIJIMASL A LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip. SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija — duoda gyvy- 
bes apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

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

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis S2.00 
į metus. .

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie' SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001

cija nuvažiavo į Michigano sosti
nę Lansingą. Jai irgi vadovavo 
R. Selenis, o kiti dalyviai buvo 
Virginija Giedriūnaitė, Kastytis 
Karvelis, K. Milerytė, Vytautas 
Sirgedas, Rimas Skiotys, Karo
lė Veselkaitė ir Aldona Tautkę- 
vičiūtė. Nežinau, amžiaus vi
durį iki mėnesio ar savaitės iš
vedus,'kuri delegacija būtų am
žium jaunesnė, bet pastarojoje 
jau buvo visi universitetų stu
dentai. Gubernatoriui William 
G. Milliken negaluojant, delega
ciją priėmė ir proklamaciją įtei
kė vicegubernatorius James 
Brickley. Bet tai ne viskas. Pir
mąjį kartą panašių delegacijų 
lankymosi istorijoje, mūsų jau
nieji delegatai buvo nuvesti ,į 
Michigano atstovų (state repre
sentatives) posėdį, o paskui ir 
į senato posėdį, kur, anot mane 
informavusio kito dienraščio 
bendradarbio, buvę atliktos “lie
tuviško Fourth of July” iškil
mės. Nereikia nė aiškinti, kad 
Jaunimo metų proga siųsdami 
tokias jaunas delegacijos iš kar
to nušovėme dų zuikius: jauni
mui patikėjome svarbų repre- 
zentavimo darbą, tad ir išreiškė
me juomi pasitikėjimą; ameri
kiečių valdžios atstovams paro
dėme, kad Lietuvos nepriklauso
mybė nėra tik senų, dažnai sun
kiai suprantamu akcentu kalban
čių foreignerių reikalas, kad Lie
tuvai laisvės siekia ir čia gimu
si jaunoji karta, kad su tuo fak
tu jie turi skaitytis ne tik šian
dien, bet ir ateityje, iki Lietu
va vėl laisvę atgaus.

Visuomenininkai pagerbė 
K. Kleivą

Visas antrasis vasario savait
galis, ypač vasario 12-ji ir 13-ji, 
praėjo, taip sakant, Vasario še
šioliktosios ženkle. Lietuvišku 
Melodijų radijo programa, ve
dama Rapolo ir Onos Valatkų, 
daug laiko nepriklausomybės su
kakčiai skyrė penktadienį, va
sario 11 d. Vasario 12 d. minė
jimai buvo surengti abiejose šeš
tadieninėse lituanistinėse mo
kyklose. Specialiose sueigose bei

HIGH RATESPAID QUARTERLY ATPER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM
$1000 or more 

certificates 
1 year mln.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM
$5000 or more 

certificates 
2 year min.

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

~ 1 1 1

susirinkimuose minėjimai buvo 
pravesti skautų ir ateitininkų 
tarpe. Vasario 13-sios ryte kuo 
ne visą valandą paskyrė Lietu
vių Balso radijas. Iškilmingos 
pamaldos visose trijose lietuvių 
kataliku bažnyčiose buvo atlai
kytos (šv. Antano, šv. Petro ir 
Dievo Apvaizdos). čia rašan
čiam teko dalyvauti Dievo Ap
vaizdos (laikinai prisiglaudusios 
St. Beatrice parapijos patalpo
se) iškilmingose pamaldose. Jo
se dalyvavo netoli šimto skautų 
ir ateitininkų, uniformuotų, ri
kiuotėje, su vėliavomis. Pamal
das laikė du vietiniai kunigai ir 
svetys, jėzuitų provincijolas tėv. 
Gediminas Kijauskas, S. J. Jo 
pasakytas pamokslas susirinku
sius jaudino iki ašarų, nes jis 
kalbėjo apie dabartinę Lietuvos 
vergiją, apie įkalinamus nekal
tus kunigus.

Vasario 12 d. vakare DIoco va
dovybė surengė pagrindinio kal
bėtojo garbei vakarienę Lietu
vių namuose. O pagrindiniu 
kalbėtoju šį kartą buvo niekada 
čia nematytas svetys, LRK Fe
deracijos pirmininkas, vienas iš 
Altos centrinių vicepirmininkų, 
ekonomistas Kazys Kleiva iš Či
kagos. Jį pagerbti, su juo pasi
vaišinti, pabendrauti, mintimis, 
pasidalinti, atėjo ne tik jo par
tijos — krikščionių demokratų, 
atstovai. Jį pagerbti susirinko 
apie 40 Detroito veikėjų, pri
klausančių įvairioms politinėms 
bei ideologinėms grupėms.

Pobūviui vadovavo DIoco pir
mininkas, jaunas advokatas Rai
mundas Sukauskas-Sakis. Pa
valgius gausią vakarienę svetį 
sveikino Kazys Veikutis, Vacys 
Urbonas, Pranas Polteraitis, Elz
bieta Paurazienė, Jurgis Mikai
la, Antanas Sukauskas, Marty
nas Stonys ir Antanas Grinius.

Paskutiniuoju kalbėjo svetys 
K. Kleiva. Jis labai ramiai, na
tūraliai, įtikinančiai iškėlė Al
tos svarbą ir prašė Altą remti. 
Taip pat pasidžiaugė sutiktais 
senais, dar iš studijų laikų, bi
čiuliais ir padėkojo visiems, ku
rie atėjo su juo pora valandų 
praleisti.
Iškilmingojo akto monotonijoje

Daugelio praeities metų pa
vyzdžiu, ir šį kartą, vasario 13- 
sios ryte, prie Detroito miesto 
rotušės buvo iškelta, o vakare 
ir iškilmingai nuleista, Lietu
vos trispalvė. Nors man ten bū
ti neteko, bet žinau, kad iškil
mėms vadovavo uniformuoti šau
liai, kartu dalyvaujant ir bū
reliui jaunimo, skautų bei atei
tininkų.

Pagrindinės iškilmės buvo jau 
keletą metų išbandytoje, gra
žioje ir patogioje vietoje Mercy 
kolegijos McAuley auditorijoje. 
Salė, regis, su 800 kėdžių, kaip 
užpernai, kaip pernai, taip ir šį
met, vasario 13 d. 3 vai. po pie
tų buvo beveik sklidinai užpil
dyta. Na, gal kelios dešimtys 
kėdžių liko tuščių, tad mažių ma
žiausia publikos buvo apie 700. 
Nors vyravo vidurinioji karta, 
bet buvo kaip senųjų, taip ir j 
jaunimo nemažai.

Ai, n no ko gi čia pradėti ir 
kuo užbaigti?... Jeigu protoko- 
liškai, tai, Iškilmes pradėjo DIo
co pirmininkas R. Sukauskas- 
Sakis (jo poros minučių kalba 
buvo pati geriausia ir pati jau
triausia, nes jis sakė, jog nebe 
tėvynėje esąs gimęs, bet jog 
tėvynę Lietuvą mylįs ir kvietė 
visus jos neužmiršti, jai dirbti, 
jai aukotis, iki ji bus laisva; 
kai šitaip kalba 25-rių ar 26-rių 
metų vyras, jo žodžiai tikrai da
ro efektą. Į garbės prezidiumą 
buvo pakviesti buv. min. pirm, 
ir gen. Jonas Černius, kun. K. 
Simaitis, Altos ir Balfo direk
torė E. Paurazienė, LB atstovas 
Albertas Misiūnas, advokatė, 
buv. Detroito miesto tarybos 
pirm. Mary Beck, pagrind. kalb- 
K. Kleiva, o truputį vėliau ir buv. 
Michigano valst. gubernatorius, 
dabar šios valstijos vyr. teisino 
teisėjas G. Mennen Williams. 

Programos vadovavimas perduo
tas jaunam gydytojui, dr. Vy
tautui Baukiui. Iškilmingas vė
liavų įnešimas. Invokacinė mal
da (kun. K. Simaitis). Žuvusių 
už laisvę tylos minute pager
bimas. Dešimties Detroite gy
venančių Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų-savanorių pavardžių per
skaitymas (ar tikrai tik 10 jų 
yra?). Gub. William G.* Mil
liken proklamacijos perskaity
mas (Nijolė Giedriūnaitė). Me
ro Roman Gribbs proklamacijos 
skaitymas (Robertas Selenis). 
Kazio Kleivos paskaita. G. M. 
Williams žodis. Mary Beck 
trumpa, triukšminga kalba. Gar
bės svečių (slovakų, latvių, uk
rainiečių, lenkų ir vengrų) pri
statymas. Rezoliucijų priėmi
mas. Viskas taip pat kaip per
nai, užpernai, prieš penkerius 
metus, prieš dešimtmetį. Vis
kas panašiai, kaip prieš dvide
šimtį metų. Gerai tik tiek, kad 
publika nepaprastai kantriai, iš 
anksto žinanti, ką ras, pasiruo
šusi iškentėti iki galo. Gerai ir 
tai, kad ta publika susodinta į 
patogias kėdes, kad salės grin
dų pakilimas, kaip kino teatre, 
niekam netrukdo matyti atda
rą sceną ir joje susodintus vei
kėjus. Ir geriausia, tur būt, 
tai, kad kalbėtojai, ypač šįmet, 
nesakė valandą trupkančių kal
bų, o pats ilgiausias, pats pagrin
dinis, ponas Kleiva teužtruko 
vos 20 minučių. Kai tik viena 
valanda tos monotonijos, tai ir 
nėra jau perdaug...

Koncertas
Meninė programa ši kartą bu-

r.’o itin gera. Tai nebe trupiniai, 
tūriais praeityje publiką parnai- 
.indavo minėjimo rengėjai po po
ra valandų trukusios oficialio
sios dalies, ši kartą meninė pro
grama užtruko apie valandą, 
taigi maždaug tiek pat, kaip ir 
oficialioji minėjimo dalis. Tai 
)uvo tikras koncertas.

Pirmoj daly girdėjem S. Sližio 
vedamą Jaunimo chorą. Palydi
mas kelių instrumentalistų, cho
ras sudainavo A. Raudonikio 
“Mūsų jūra”, S. Sližio “Nudavė 
močiutė”, J. Gaižausko “Skam
bėk dainužė” ir “Dobiluos”, T. 
Makačino ‘ “Gimtinės dangus”, 
V. Paltanavičiaus “Nemunas” 
ir, publikai pašėlusiai plojant, 
pridėjo tradicini “Nemunėli”. 
Chorvedžiui pianinu akompona- 
vo Regina šližytė, smuikais gro
jo J. Deltuvaitė ir R. Matvekai- 
tė, cello — S. Deltuvaitė, gitara
— A. Petrauskaitė, akordeonais
— R. Kasputis ir K. Puidaitė. 
Puikiai abiem kalbom apie kiek
vieną dainą pranešinėjo Karolė

Veselkai te ir Rasa Žemaitytė.
Antroje dalyje matėme Gali

nos Gobienės net dvigubą Šilai
nę. Dvigubą todėl, kad šilainė 
jau nebe vien keliu ar keliolikos 
porų suaugusių, studentų tauti
nių šokių grupė, bet visas tau
tinių šokių ansamblis, su gausiu 
vidurinių mokyklų moksleivių 
prieaugliu. Tai ir šoko, pamai
nomis, čia iki profesionališkumo 
nublizginti vyresnieji, čia nors 
gerai lygiuoją, bet dar apsigan- 
dę, be šypsenų, jaunučiai. Bu
vo atlikti šokiai Audėjėlė, Žil
vitis, Mikitienė, Gyvataras, 
Ketvirtainis ir dar vienas., ku
rio vardo aš nežinau. Čia pui
kiai pranešinėjo R. Marčiukai- 
tytė, K. Mičiūnaitė ir K. Vesel- 
kaitė. Akordeonistas — A. Čerš
kus. Tai ar tik ne paskutinis 
Šilainės pasirodymas savajai 
Detroito publikai pries Ketvir
tąją Tautinių šokių šventę. Ir 
Jaunimo choras, ir šilainės šo
kėjai gavo tiek katučių, tiek

(Nukelta i 5 psl.)

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 PASAULI. 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- 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

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

Juozas Kapaeinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, 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. 
AutnrA buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ka ii ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1.00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprooo 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 anie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui r

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

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

čekį ar piniginę perlaidą.
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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 namam? įsigyti.

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

UNIVER
E3

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigof pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Giriasi nebūtais dalykais
Čikagoje leidžiamos maskvinės Vilnies redaktorius, 

nekreipdamas jokio dėmesio į rusų okupuotos ir komu
nistų prievartaujamos Lietuvos gyvenimą, pripasakoja 
nebūtų dalykų. Jis nekreipia dėmesio net Į atsakomingų 
pareigūnų viešus pareiškimus ir susirūpinimą. Jam jau 
ne autoritetas Sniečkus, kuris nuskubėjo Maskvon blo
gu rugių derliumi rūpintis; jam nesvarbi Vilniuje ir ki
tuose okupuotos Lietuvos vietose leidžiama komunistinė 
spauda. Sovietinio gyvenimo gerovei pavaizduoti Jokub- 
ka ima “tarybinės” Lietuvos poetus. Rusiškai propagan
dai tarnaujantieji ir okupantams pataikaujantieji jauni 
vyriokai jam tapo geriausiais liudininkais.

Jis neima dėmesin net pačių komunistų paruoštų 
statistikų apie silpnai einančias statybas, žemės ūkį ir 

- net pašarų gamybą, bet kreipia dėmesį į poetų pareikštas 
svajones. Jis pats, matyt, tomis svajonėmis patikėjo ir 
bando Amerikoje gyvenančius savo skaitytojus suklai
dinti. S. J. Jokubka praeito šeštadienio Vilnyje vartoja 
tokį “įrodymą” apie penkmetinių planų sėkmingą vyk
dymą:

“Praėjo tie laikai, kai poetai Lietuvoje dainavo 
apie samanotas bakūžes, apie užuitą buožės berną, 
apie vos suvedantį galus valstietį ir neapsakomą var
gą klampojantį bežemį, šiandien poetai dainuoja 
apie baltuojančias, šiferiu dengtais stogais kolūkių 
gyvenvietes, apie dygstančius fabrikų kaminus, 
traktorius, kombainus, ir ne kaip futuristai, o kaip 
realistai. Ir kitaip negali dainuoti, nes taip yra”. 
(Vilnis, 1972jil vas. 19 d., 1 psl.) / ;
Jokubka, matyt, neskaitė A. Sniečkaus kalbos, sa

kytos keturis metus statytame Šeimenos kolchoze. Snieč
kus apgailestavo, kad nepajėgė pastatyti žemės neteku
siems ūkininkams tinkamų pastatų, nes trūksta statybos 
medžiagų ir statybos darbą žinančių, patyrusių darbi
ninkų. Geresnieji statytojai išvežti į įvairias šiaurės 
Rusijos vietoves, o Lietuvoje gyventojai palikti be spe
cialistų.

Jeigu kitaip negalėtų būti, kaip poetai dainuoja, 
tai tą tekančių pieno upių kraštą leistų laisvai Ameri- 

~kos lietuviams pamatytu Dabar įsileidžia mažomis gru
pelėmis žmones į Lietuvą ir vežioja juos iš anksto nusta
tytais keliais ir takais. Jeigu kuris turistas pavėluoja 
kartu su policijos saugomu karavanu išvažiuoti į Tra
kus, tai policija jį tuojau suranda ir pradeda klausinėti, 
kuriais sumetimais jis atsiliko nuo kitų ekskursantų. Jei
gu “komunistinę” santvarką kurtų poetai ir būtų taip,

trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui$2.00

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

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

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

Pinigus reikią siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

DR. JONAS VALAITIS

AKADEMIKAI IR
Jauna akademikė pereitų me

tų spaudos atstovų dienose, at
sakydama į klausimą, kodėl jau
nesnieji akademikai neįsijungia 
į lietuvišką veiklą, tvirtino, kad 
viena iš svarbesnių priežasčių 
yra mūsų lietuvių susiskaldy
mas j perdidelį skaičių organi
zacijų ir politinių grupių. Ji ne

kaip Jokubka tvirtina, tai poetams nereikėtų nusiminti. 
Vladimirui Majakovskiui, dar ir šiandien garbinamam 
sovietų valdžios poetui, būtų nereikėję nusišautu Jis nega
lėjo pakęsti tos tvarkos, kurią pačioje Rusijoje įvedė 
Majakovskio girti ir garbinti komunistai. '•

Okupanto apmokami poetai ir Maskvos politika susi 
žavėjęs Jokubka gali labai norėti “komunistinės” staty
bos ir šiferinių stogų, bet šiandieninėje Lietuvoje stogai 
varva, o tos “statybos” ir gamybos rezultatai neina pa
gal penkmečių planus. Mums atrodo, kad Vytautas San- 
kauskas, “tarybinės” Lietuvos žemės ūkio ministro pa
vaduotojas, ir Jonas Vainauskas, Vilniuje gyvenantis 
“tarybinės” Lietuvos žemės ūkio ministerijos vyriausias 
tarybinių ūkių valdybos ekonomistas ir planavimo valdy
bos pirmininkas, Lietuvos komunistų partijos centro ko
miteto leidžiamoje Tiesoje visai kitaip galvoja negu po
etai propagandistai ir visai nepoetiškas Jokubka. Jiedu 
parašė ilgą paaiškinimą apie visos kolchozinės sistemos 
negalavimus ir nurodė priežastis dėlko “tarybinėje” Lie? 
tuvoje stogai varva, šie du valdžios vyrai nurodė, kas iš 
tos statybos ir gamybos sovietinei valdžiai ir komunistams 
labiausiai rūpi. Štai jų pasirašyto dokumento svarbiau
sioji nepasisekimų priežastis:

“bloga dar ir tai, kad vystant gamybą ne visur 
vadovaujamasi patvirtintais žemės ūkio produktų 
supirkimo valstybei planais bei užduotimis. Gamy
bininkai privalo gerai žinoti, kad pagrindinis jų už
davinys yra valstybinių paruošų planų vykdymas. 
Tačiau pernai net 50 respublikos tarybinių ūkių ne
įvykdė pieno, 77— bulvių, 49 — cukrinių runkelių 
valstybinių paruošų planų. Nemaža ūkių negavo pla
nuoto linų derliaus”. (Tiesa, 1971 m, spalio 15 d., 
2 psl.).
Kaip Sankauskui taip ir Vainauskui labiausiai rūpi, 

kad valstybiniai ūkiai pirmiausia atiduotų sovietų val
džios reikalaujamą duoklę. Lietuvis gali dirbti badgalau- 
damas, bet jis negali užmiršti rusams privalomo pieno ir 
šieno. Jeigu kuris kolchozas nepajėgia nustatytos normos 
atlikti, tai tokį pirmininką meta laukan, o dažnai ir nu
baudžia. Šie du vyrai nurodo ir nevykusios gamybos prie
žastis. Tame pačiame straipsnyje toliau jiedu šitaip rašo:

“Kartais ūkių darbininkai ir net skyrių vadovai 
laiko daug gyvulių viršum normos. Pavyzdžiui Šir
vintų rajono Jauniūnų tarybiniame ūkyje net 56 šei
mos šią vasarą laikė jo dvi karves. Ūkyje visai ne
buvo kontroliuojama, kiek pašarų sušeriama. Daug 
trūkumų rasta ir kituose šio rajono ūkiuose”. (Ten 
pat).
Gamyba neina, nes gamintojai marinami badu. Vi

sais laikais Lietuvos ūkininkai laikydavo po dvi tris ar net 
po keturias karves, kad pieno būtų visą metą. Stambesni 
ūkininkai laikydavo žymiai daugiau. Tuo tarpu “tarybi
nėje” Lietuvoje dvi karvės vienai šeimai skaitoma nusi
kaltimu. “Tarybinės” Lietuvos ministro pavaduotojas 
daugiau žino, negu Jokubka ir jo skaitomi poetai propa
gandistai.

skirdama didesnės reikšmės po
litinei veiklai, siūlė stiprinti kul
tūrinę veiklą.

Senas akademikas vienos pe
reitų metų akademinės organi
zacijos suvažiavime, kalbėdamas 
apie mūsų akademikus, pavadino 
juos “lietuviška Šviesuomene”. 
Jo supratimu akademikai turė

tų vadovauti ne tik mūsų kultū
rinei, bet taip pat ir politinei 
veiklai.

Vidurinės kartos akademikas, 
iškilus L. B-nės politinės veiklos 
klausimui, vienos akademinės 
organizacijos .suvažiavime at
kreipė dėmesį į tai, kad L. B-nė 
yra kultūrinė organizacija. Jis 
skatino visus jaunuosius akade
mikus, norinčius veikti politi
niam darbe, dalyvauti politinė
je organizacijoje ir per ją akty
viai įsijungti į Altos darbą.
• Kuris politinės veiklos būdas 
yra demokratinis ir labiau pri
imtinas mūsų akademikams:: ar 
pavienis, ar pavienis per L. B-nę, 
ar organizacinis per Altą? Dau
gumoje pavienių asmenų politi
nė veikla remiasi ne demokra
tiniu atstovavimo, bet diktatū
riniu vadovavimo principu. Prie
šingai, organizacijų politinė 
veikla remiasi demokratiniu at
stovavimu, nes įteisinama ne 
tik daugumos valia, bet ir mažu
mos teisės. Tuo pačiu nenorime 
tvirtinti, kad visi akademikai, 
norį dalyvauti politinėje veiklo
je, turėtų būti politinių organi
zacijų nariais. Taip nebuvo pra
eityje ir nebus ateityje, šiuo me
tu, kai Lietuva yra okupuota 
rusiško komunizmo, atrodo, kad 
kiekvienam lietuviui akademikui 
turėtų rūpėti politika ir tuo pa
čiu būtų patartina įsijungti į 
Nepriklausomas Lietuvos atsta
tymo politinę kovą.

Šio straipsnio pradžioje pami
nėta jaunoji akademikė tiesio
giai ar netiesiogiai kelia ne tiek 
politinės veiklos, kiek politinės 
vadovybės klausimą. Ji, suma
žinusi politinių organizacijų rei
sinę, pataria visiems akademi
kams “žygiuoti po viena L. B-nės 
vėliava”. Tai reikštų, kad vi
sas — tiek kultūrinis, tiek poli
tinis — lietuvių darbas vyktų 
per L. B-nę, kuriam vadovautų 
ne politinės organizacijos, bet 
vienas asmuo — L. B-nės pirmi
ninkas.

Panašus į jaunosios akademi- 
kės pasiūlymą yra ir straipsnio 
pradžioje seno akademiko poli
tinis planas." Senas akademikas 
vietoj bendruomenės norėtų ma
tyti šviesuomenę — akademikus. 
Klausimas kyla — kas turėtų va
dovauti akademikams? Gal tas 
pats senas akademikas. Sunku 
būtų pavadinti tiek jaunos aka- 
demikės, tiek seno akademiko 
siūlomą politinės veiklos būdą 
demokratiniu. Politinė visuome
nė susideda ne tiek iš pavienių 
asmenų, kiek iš juos politiškai 
atstovaujančių organizacijų. Jos, 
jungdamos pavienius visuome
nės narius, lietuvius neskaldo, 
bet vienija. Daugumoje tie, ku
rie vienybės vardu pasisako prieš 
veikiančias politines organizaci
jas ar partijas, sukuria dar vie
ną naują papildomą politinę or
ganizaciją.

Viena iš pagrindinių priežas
čių lietuviškos emigracijos dali
nio politinio pasimetimo, palie
tusio taip pat ir akademikus, yra

Lietuviu intelektualų kovos del žnr>ogqus teisių
Ip vėl iš Sovietų Sąjungos gau

tas naujas dokumentų pluoštas, 
parodąs, jog ten kovos dėl žmo
gaus teisių ir laisvės tęsiamos 
toliau, nepaisant naujų suėmi- 
nėjimų, kratų ir teismų.

Nūdienėj Lietuvoje taip pat 
šviesuomenė sunerimo dėl esa
mos padėties ir šaukiasi užsie
nių pagalbos. Štai iš tų gautų 
dokumentų ryškėja, kad 1970 
lapkričio 30 Lietuvos šviesuo
menės grupė raštu kreipėsi į 
Tarptautinį psichiatrų suvažia
vimą. Tame laiške, tarp kito, pa
sakyta, kad 1944—1953 m., ka
da dar ėjo ginkluota kova prieš 
sovietų Įgyvendintą santvarką, 
350 tūkstančių Lietuvos gyven
tojų buvo ištremta Sibiran, tarp 
kurių būta ir bepročių, reika
lingų gydymo ar globos, bet jais 
niekas nesirūpino, Vienas šešta
dalis Lietuvos gyventojų atsi
dūrė ištrėmime be jokios medi
cinos pagelbos. O štai dabar, 
rašo tame laiške pradėta “gy
dyti” sveikieji: neištikimi poli
tiškai uždaromi į psichiatrines 
ligonines. Suminėtos šios pa
vardės.

Algis Stankevičius, suimtas 
1970 m. gegužės 18 d. KGB val- 

politinės lietuvių vadovybės 
klausimas.

šiuo metu laisvo pasaulio lie
tuviams politikoje vadovauja 
Vlikas, o J. A. Valstybėse Altą; 
kultūroje P. L. B-nė; ir šalpo
je Balfas. Nemažas akademikų 
skaičius yra įsijungęs į šias or
ganizacijas, kiti tokiam veik
los pasiskirstymui pritaria. Taip 
pat yra ir tokių, kurie norėtų 
ne organizacinio, bet individua
laus atstovavimo principą ma
tyti ne tik L. B-nėje, bet taip 
pat politinių centrų vadovybėje. 
Kiekvieno lietuvio visuomeni
ninko ir akademiko tikslas yra 
savo asmenine nuomone sude
rinti su savo kolegų bendro tiks
lo — Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo siekiant. Prof. Kai
rys, prelatas Krupavičius, pre
zidentas Grinius, dr. Grigaitis 
ir Leonardas šimutis, nežiūrint 
ideologinių ir politinių skirtumų, 
mokėjo lietuvių emigracijos va
dovybės klausimais susitarti. 
Mūsų jaunieji akademikai, akty
viai dalyvaują arba seką politi
ką, ne tik tai turėtų pasinaudoti 
virš minėtų politikų patyrimu, 
bet taip pat ir savo pačių politi
nėmis studijomis ir išmintimi. 
Neabejotina, kad mūsų politinės 
organizacijos ir jų vadovybės 
kviesdamos mūsų jaunuosius 
akademikus politiniam darbui, 
jų konstruktyvius planus ne tik 
išklausys, bet taip pat vykdys, 
o mūsų jaunieji akademikai pa
darys viską, kad mūsų politinės 
organizacijos ir politinė vado-
vybė būtų tobulesnės.

dininkaį kaltino jį, kad mena
mai jis rašęs apie “raudonąjį 
fašizmą”. Jis buvo pątalpjntas 
Lukiškio psichiatrinėj ligoninėj, 
vėliau perkeltas į Vilniaus to
kią pat ligoninę.

Jablaskus buvo suimtas 1971 
m., taip pat kaip politjniąi neiš
tikimas ir patalpintas Kauno 
psichiatrinėj ligopinėj.

Vaclovas Sevrukas nebuvo pri
leistas iš filosofijos kurso eg- 
zaminuotis Vilniaus universite
te, nes jis sergąs “marksizmo 
ir teisybės ieškojimo manija”... 
anot saugumo agentų. Biržų 
vidurinės mokyklos lietuvių kal
bos ir literatūros mokytojas bu
vo 1971 m. suimtas ir patalpin
tas bepročių ligoninėn už tai, kad 
menamai ruošėsi pabėgti užsie
nin. Jo pavardė nepaskelbtą.
O štai žinios apie V. Simokaitį 

ir S. Kudirką

385 lageryje 1971 metų pra
džioje buvo patalpintas V. Si- 
mokaitis. Iki tol jis buvo laiko
mas Vilniaus kalėjimo mirtinin
kų vienutėj. 1971 m. liepos mėn. 
mirties sprendimas buvo pakeis
tas 15 m. sunkaus kalėjimo. Čia 
tiek įdomu, kad užsienių spau
doje tų pačių metų, sausio mėn. 
buvo paskelbta žinia apie jo mir
ties sprendimo pakeitimą. Va
dinasi, šešiais mėnesiais anks
čiau dar prieš to sprendimo įvyk
dymą...

Matyti, užsieniuose kilusi au
dra dėl V. Simokaieio pasmer
kimo mirti paveikė Sovietų sa
trapuos agentus ir buvo nutar
ta mirties bausmę pakeisti kalė
jimu, bet tas įvykdyta tik pusei 
metų praslinkus.

Simas Kudirka patalpintas 
Dubrovlate Nr. 18-20). Ten pas jį 
atsilankė “visuomenės delega
cija” ir su juo turėjo ilgą pa
sikalbėjimą. Jį Įtikinėjo, 'kad 
jis pasiskelbtų esąs kaltu dėl 
pasikėsinimo pasprukti į užsie
nius... Esą, jei jis nesutiks, at
sisakys pasiskelbti kaltu, tai 
Lietuvos spaudoje bus jis apra
šytas kaip, amorali ■-asmenybė.

Matyti, Kremliaus varovam 
labai nepatiko Simo Kudirkos 
teisme pasisakymas, kad jis ne
sąs Sovietų Sąjungos išdavikas 
ir kad jis bėgo iš okupuotos Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungai nėra 
nusikaltęs.

Bet ir po ilgų ir įtikinančių 
pasikalbėjimų ir tų “visuomenės 
delegacijos” grasinimų, S5mas 
Kudirka vis dėlto atsisakė pri
sipažinti kaltu.

Tai tiek šiuo kartu iš gautų iš 
Sovietų Sąjungos pogrindžio do
kumentų apie Lietuvą ir lietu
vius.

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS
LAUKUOSE

e
Antroje to titulinio puslapio pusėje stam
biomis raidėmis Įrašyti iš Maironio gies
mės šie žodžiai: “Tegul skamba mūsų dai
nos po šalis plačiausias”. Tai tas pats bal
sas, kaip staugiančio ant kalno Geležinio 
Vilko... kuri turės išgirsti pasaulis. Tik 
šis — tautinio atgimimo poeto šauklio su
prantamo žodžio kūryba. Toks tęstinas su
sirišimas vėlesniosios gentkartės lietuvio 
kataliko kunigo su Praamžiaus išpažinto
ju Lietuvos vaidila ir dabar tinka būti 
knygos turinio vedamąja mintimi. Tinka 
būti ir Lietuvos valstybės sienų — rubežių 
“nuo rusų iki prūsų’’ nurodymu. Pusla
pio pakraščiu tautinė juosta pažymi tautos 
išėjimų “į šalis plačiausias” savo nepri
klausomu keliu ir savo tautine kūryba. Po 
tokios vedamosios minties labai vietoje ir 
laike gretimajame puslapyje juostos keliu 
lydimas Lietuvos himnas. Bet viršuje him
no valstybės ženklo nėra... O jis čia būti
nai reikalingas, neatsižvelgiant j tai. kad 
valstybės eiga laikinai sustabdyta. Būtinai 
reikalingas ir todėl, kad konstitucinis Lie
tuvos valstybės ženklas yra prie mūsų kon

sulų sveikinimų ir prie Altos pirmininko 
sveikinimo. O prie PLB-nės, prie JAV c. 
valdybos, prie Kanados LB-nės sveikini
mų yra savaip stilizuotas. Prie Vliko svei
kinimo jokio ženklo nėra.

Iš knygos 95-kių puslapių, be šių dvie
jų, 73-jų pusi, kraštai eina po juostą šalia 
choro foto nuotraukų. Visų plačiausia 
juosta šalia šventės turini užsklendusio to 
ženklo ir globėjų, mecenatų sąrašo 80-me 
pusi. Toliau eina po juostą per 15 pusi, iki 
galo. Juostos ne spalvotos, bet jų raštų 
skirtingumas rodo kiekvieną juostą vis ki
tokią, kas parodo tolimesnį kūrybos įvai
rumo turtingumo galimumą, (anot B. Sruo
gos, austi šimtaraštės juostos), nepalaido- 
jant tautos dvasios išraiškos. Tos šimta
raštės juostos ir būdavo audžiamos neat
skiriamai su daina, su jos gaida, melodi
ja. O čia šalia chorų foto nuotraukų einą 
juostų keliai yra tikrasis mazgas su daina, 
kūrybinis kelio grindinys, teisingos kryp
tys į plačiausias šalis, jos čia sudėtos dar 
turi ir tą prasmę, kad, puošiančios leidi
nio vidų, lietuvišką menę, ir pačios ap
draustos nuo greitos pražūties, ir daugiau 
kieno bus pažintos.

Kai kam gal atrodo, kad juosiu čia per 
daug, bet pagal mūsų liaudies meno spe
cialistų pažiūrą, kad “Į juostas reikia žiū
rėti, kaip į tam tikrą išbaigtą meno kūri
nį. Jos žavi savo paprastumu ir tobulu

mu”. .. Tai tokiais tobulais meno kūri
niais “iliustruoto” dainų šventės leidinio 
nei meniškumo, nei lietuviškumo nepaga- 
dinsu

Jeigu nebūtų buvę mūsų grynai lietu
viškų iškilmių leidiniuose ir kitaip — čia 
dabar būtų net nesąmonė minėti, kad šia
me leidinyje garbės komiteto asmens, jų 
pavardės, surašyta juos atitinkama kalba 
— būtent gyvenamo krašto valdžios parei
gūnai krašto kalba, o lietuviai — lietuvių 
kalba. Taip kaip ir reikia.

Gerai, kad prie choro foto nuotraukų 
yra trumpos jų istorijos ir dalyvių sąrašai. 
Gerai, kad, palyginti, pradžioje įdėta 
IlI-sios Dainų šventės (1966) leidinio vir
šelio nuotrauka ir bendro choro vaizdo es
tradoje.

Jeigu dar kas galima dėl leidinio vi
daus prikišti, tai kad būtų nesupykęs įdė
tas nors vienas liaudies muzikos instru
mentas. “Kanklės auksinės” labai būtų 
buvusios dėkingos, gavusios vietą antra
jame puslapyje. O iš antro puslapio leidi
nį sudariusių sąrašas galėjo būti iškeltas 
kur kitur. Būtų buvę ne pro šalį išspaus
dinti dainų žodžiai dar ir todėl, kad jie 
dainuojami nebuvo aiškiai girdimi. 0 vai
kų — jaunuolių choro dainų žodžių nė au
toriai neįrašyti. Chorų kai kuriuose apra
šymuose yra kalbos ir sintaksės šlubtelėji- 
mų ar neapsižiūrėjimų...

Būtų gera žinoti, ar leidinio redakto
riai, lietuvišku tautinio požiūriu, taip su
sikertamai su leidinio viršeliu ir taip su
tartinai su PLB-nės vyriausiu tikslu, leidi
nio vidų taip lietuviškai papildė savo nuo
voka, ar vyriausios rengimo vadovybės 
patvarkymu? Ir kodėl prie himno neįdėjo 
valstybės ženklo!

IV-sios Dainų šventės iš visų 4-rių pir
mas toks leidinys, kurio lietuvišką tautinį 
turinį paslėpęs, suspaudęs laiko toks iki 
dabar neišaiškintas naujas atšakus kūrybi
nis ženklas!

IV. NEBYLIO PASTATO VIDAUS 
TURSTELĖJIMAI ~

Halsted gatvėj tįso automobilių eilė, ir 
kiekvieną jų žymi vyčio ženklas”. (“Lie
tuvių Dienos” 1971. rugsėjo mėn.).

Toje eilėje buvo vežimėlis, kuriame ir 
mes keliese važiavome, taip pat įvardin
tas vyčio ženklu.

Važiuojant Halsted gatve, iš tolo pra
deda baltuoti didžiulis, lyg kalnas, Inter
national Amphi teatro pastatas. Ieškai aki
mis iš jo stogo iškeltų didingai plevėsuo
jančių, kaip visada mūsų didžiųjų švenčių 
dieną, vėliavų — gyvenamo krašto ir mū
sų. Priartėjus — nėra vėliavų nei iš slogo, 
nei jokios žymės prie durų.

— Gal ne čia, — kai kas suabejoja.

— Užmiršo, — ištaria kitas.
— Gal pabijota maištaujančios genera

cijos, kad nenuplėštų, nesudegintų... Ne
galimas daiktas, kad krašto vyriausybė 
nebūtų leidusi iškelti vėliavą, tuo labiau, 
kad šiandien ir Amerikos nepriklausomy
bės šventė... 0 mūsų Dainų šventė kaip 
tik įžanga į Pavergtųjų Tautų savaitę. Tą 
visą savaitę visada svarbiausiose miestų 
vietose, prie valdžios, administracijos 
įstaigų, iškeliamos visų pavergtų tautų 
vėliavos ir mūsų vėliava.

— Gal šįmet nė ten nebus dėl kokių 
naujai iškilusių politinių painiavų...

Kad visuomenė pasigedo vėliavų Dainų 
šventės vyksmo vietoje, pirmiausia raštu 
paliudijo Draugo' Kertinė paraštė 197Į. 
VII. 10. “Dainų šventė ir po jos“.

“Amphiteatro išorėje prie vienos ir ki
tos pusės pagrindinių įėjimų žmonės pasi
gedo iškilmei, atrodo, kuone būtinai rei
kalingų vėliavų. Pasigedo ir atidarymo 
pradžioje Kanados himno, nors jos vėlia
va ir puošė estrados foną drauge su Ame
rikos vėliavą”... (Kur dingo mūsų, Lie
tuvos, vėliava?)

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “N a u j i e n a s”
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

ik gerklis ligos 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso twlef-: PRocpect 8*3229
Reiid. telef.; WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Rmu teL 239-4683

DR. K. G. BATUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuUuKi Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinu 374-dU12

felefcj PRoapoct 8-1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63cd STREET 
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ciKtai antradieniais ir penktadieniais. 
ITečiad, ir nfis-as uždarytas.

Rax.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B, B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Po* Valley. Medical Canter 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST Mat STREET, 
Ofisas: HEmiock 4-5849 / 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ras.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 50. Kedzie Ave.,WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

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

DR. L MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. iršešta-

- - ‘ dieniais nuo 9 iki • 11 vaL ryto tik 
susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

H Įtrina akis. Pn taiko akinius ir 
“contact lenses’"

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 7Tst St. 
Tol.: 925^296

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

uždaryta.
Rex. teh: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kendr. praktika, apec. MOTERŲ lipo* 
Ofisas: 2652 WEST S9th STREET 

Td.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso talaf.* HEmiock 4-2123 
Wwid. tai*.'.. GI bson 8-6195

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

. p. Šileikis, o. p.M OKTHOPIDASJ'ROTSZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba k»|omt 

' (Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084
ZARASISKIŲ KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS — Pirmininkas Petras Ble- 

kys, 7006 So. Rockwell St., telef. 
HE 4 9916; Vicepirmininkas Alfon
sas čičelis. 7125 So. Whipple St., 

I tel. WA 5-6527. Sekretorius — Mi- 
j kalina Bikulčienė, 1622 So. 50 Ct., 
I Cicero, teL OL 6-8826, Finansų se

kretorius — Petras Anužis, telef.
I 778*214& Kasininkas — Emilija Sur

vila. 5601 So. Monitor. teL 582-3612.

VASARIO
ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMO... /

(Atkelta ii 3 pat)

“bis” šauksmų, kad, rodės, sie
nos skirsis.

Finale
Sunku mums su amerikiečių 

spauda. Gal todėl, kad kurio 
niekšo iš švarko išvilkti nesu
gebam, kad bombų neišsprogdi- 
nam ir nuogai neišsirengiam. 
Vis dėlto, minėdami 54-ją Vasa
rio šešioliktąją šiek tiek, bent 
Detroit News dienraštyje, dėme
sio radome. Antai, vasario 3 d. 
tilpo 19 eilučių žinelytė, jog va
sario 13 d. Merey kolegijoje bus 
lietuvių koncertas. Vasario 10 
d. dienraštis įsidėjo jau 40 eilu
čių Sauliaus šimoliūno laišką, 
kuriame Dloco vicepirmininkas 
primena ir Čekoslovakijos iš
prievartavimą, ir Nixono būsi
mą kelionę ir dvidešimties tūks
tančių Detroito lietuvių, rengia
mą nepriklausomybės minėjimą. 
O vasario 14 d. laidoje, B sek
cijos antrame puslapyje dien
raštis įdėjo 133 eilučių straips
nį,, per kurio visas tris skiltis

GBADINSKAS
SPALVOTA TV , 

SU NUSTATYMŲ

; “UŽRAKTU”:
PATI NAUJAUSIA

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

*PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — r’iln* apdraudė

ŽEMA KAUNA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063--------- -------

r MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu, 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Teh: F Rentier 6-1882

'F— ■ 1 1 — -- ■>

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ‘

i Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

i -
I - ' 1
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma į 

dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek-' 
madienį- nuo 8:30 iki- 9:30 vaL j 
ryto.

Tei.: HEmiock 4-2413
* 7TJ9 So. MAPLEWOOD AVE.
t TTT ezu.™

------------ SUETTI US0g»---------

iNAUJIENAS
Lrbrnai tope perto r.

ir proga* mžnx? tktai per

NAUJIEM/ r 

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

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

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

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

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kama S3.00;
7' Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA, Eilėraščiai, 86 psL S2.00.

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano BaranausKo 
'Anykščiu šilelis ", vertimas, 42 psl. S2.00.

14. Salys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. 81-00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAL Rinktine lyrika, 167 psL, S3.00.
16. Staeys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. S2.50.
17. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagotas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. S1.00
19. Eugenijos Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psL, S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50.
21. Alfonsas Tyruofit, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar. kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienr 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
NAUJIENOS, 

1739 So. Halsted SU Chicago, I1L 6060b
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nusidriekusi antraštė kalba par
ti už save: “’Free-Lithuania’ lea
der tells of seaman’s trial”. Tai 
Detroit News žurnalistinio Star 
bo nario (staff writer) Henri 
E. Wrttenbergg’o pasikalbėjimas 
su Kaziu Kleiva, kuris dienraš
čio skaitytojams papasakoja apie 
Simo Kudirkos teismą, apie ku
nigų persekiojimą ir pataria 
amerikiečiams nebūti jau taip 
tikriems dėl savo laisvės, kai 
bolševizmas grasina, šis straips
nis, kurį jau ir pusaklis dienraš
čio skaitytojas pastebėjo, buvęs 
išrūpintas Sauliaus šimoliūno 
pastangomis.

Visada po Vasario šešiolikto
sios minėjimo reportaže paskel
biu Altai surinktų, aukų sumą. 
Va ji: 3,452 (trys tūkstančiai 
keturi šimtai penkiasdešimt du) 
doleriai. Tiek buvo surinkta sa
lėje. Ji yra tik trims šimtais ma
žesnė už rekordinę pereitų metų 
sumą, kuri buvo 3,774, ir pusant
ro šimto didesnė už 1970 m. su
rinktą, tuomet rekordinę, 3,309 
dolerių skaitlinę. Be abejo, šie 
skaičiai nėra galutiniai, nes dar 
neatidavė savo čekių visa eilė 
organizacijįj. Vis tiek, publika 
konkrečiai įrodė, jog ji Altą re
mia ne tik į minėjimą atsilan
kymu, bet ir pinigine auka.

Lietuviai 
Prancūzijoje

— Adj. Chef J. Tomkus, ėjęs 
kariuomenės intendanto pa
reigas Fontainebleau, nuo ru
dens paskirtas toms pačioms 
pareigoms Versailles mieste.

MIRUSIEJI

— L. Dulinskas (Petro Du- 
linsko brolis), gimęs Milvydų 
kaime, Krakių valsčiuje, Kė
dainių apskrityje, š. m. sausio 
16 d. mirė sulaukęs 67 m. am
žiaus. Velionis gyveno jSt 
Lėon-sur-Vėzėre (Dordogne).

— B. Galuanauskienė gim. 
Gibon), buv., Lietuvos minis- 
terio pirmininko E. Galvanaus
ko žmona; 1971 m. 'spalio 30 
d. palaidota Aixles - Bains ka
pinėse. Velionė mirė sulauku
si 89 metų amžiaus. Laidotu
vių apeigoms buvo nuvykęs 
kun. J. Petrošius.

— L. Kregždienė (Škėrytė), 
kilusi iš Garliavos valsčiaus, 
Kauno apskrities, mirė 1971 m. 
rugpjūčio 6 d., sulaukusi 66 me 
tų amžiaus. Velionė paliko 
vyrą Simą, dukrą Mariją ir du 
anūkus. 1928 m. atvykusi Pran 
cūzijon, apsigyveno Longwy 
(M. et M.), kur jau gyveno jos 
seserys Valkauskienė ir Ast- 
ramskienė. Nuo 1930 m. su šei
ma gyvena Montluęon (Al- 
lier), o paskutiniu laiku — Do- 
merat (Mountluęon priemies
tyje).

— A. Šumskienė, gimusi 1900 
m. vasario 19 d. Kybartuose, 
mirė 1971 m. gegužės 5 d. Vil-

Kinijoje žmonės labai mėgsta cirką, o ypač gimnastų pasirodymus. 
Šiame paveiksle matomi akrobatai Šanchajaus cirke.

GtLES VISOMS PROGOMS 
! BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 3-0833 Ir PR 3-0334

.—

. T RAMENTAS)
Unkmumo arba liūdesio valan*!***- 
grąžiusios gėlė^ ir vainikai ftrreo 

pių papurai mid ir sezonini

XOY <_ PETRO (PUTRAMĖNT/t:
5--^5 Se. H.ri.m Av. —- 5Ė6-122C

PirJCITi JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street |
Telef.: GRovehill 6-234M Iv

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

V. —*

lerupt (M. et M.). Į Prancūzi
ją atvyko 1925 m.

VEDYBOS
—A. Martinkaitės ir H. Zemp 

vestuvės įvyko 1971 m. spalio 
23 d. Paryžiuje. Jaunoji ilgą 
laiką šoko Paryžiaus lietuvių 
tautinių šokių grupėje, o pas- 
kutiniaisias metais buvo tos

CHICAGOS L DRAUGIJŲ 1972 M. VALDYBOS
LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas 

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave., teL 585-5611; Vicepirminin
kas Rose Didžgalvis, 3803 S. Union 
Avė., teL' 927-bt>60; Nu i arimų rast. 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave., tęL 5zo-2553; Finansų 
rast. Herman Dan ta, 4405 So. Wash
tenaw Ave., tel. 847-2774; Kontrolės 
rast. Josephine Masilionis, 4636 So. 
Keating Ave., tel. 585-5611; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 St., teL 
476-6399; Korespondentas Antanas 
Jusas, 2030 W. 23 St., tel. 927-8989; 
— Klubo susirinkimai įvyksta kiek- 

u vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį, 
1:00 vaL popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 50 metų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padžiukas, 6918 So. Artesian 
Ave,, tel. 778-1624; Nutarimų rast. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., teL 927-8660; Finansų rast. 
Bernice Žemgulis, 2535 W. 42 St., 
tel. 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė., teL 
586-1592; Kasininkas Lijo Genio- 
tis, 2222 West 24 Street., telefonas 
376-3980; Korespondentas Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., teL 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie

ni, 7:00 vai. 'vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 Si. Nariai priima
mi nuo 16 iki 58 metų.

LIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS — 

Pirmininkė Estella McNamee. 6151 
So. Spaulding., tel. 434^936^ Vice
pirmininkas Julia Sadauskas, 7222 S. 
Richmond St., tel.^ HE 4-7174; Nu
tarimų rast. Rožė Didžgalvienė. 
3808 So. Union Ave., tel. 927-8660; 
Finansų rašt. Bernice žemgalis, 
2535 W. 42 St., tel. 847-2879; Kon
trolės rast. Josephine Masilionis. 
4636 So. Keating Ave., tel. 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis, 7251 
S. Francisco Ave., tel. 778-1740; 
Kasininkas Matt Povilaitis. 7050 S. 
Maplewood Ave., tel. 434-0267; Mar
šalka P. Masilionis, 4636 S. Keating 
Ave., tel. 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding. tel. 4344936. — Susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 1:00 vai. popiet Hol
lywood svetainėj. 2417 W. 43 St. 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS 
“APŠVIETA” VALDYBA 1972 ME
TAMS — Pirm. Stella Kaulakis. 3247 

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; vi- 
cepirm. — Aldona Olis. 3439 West 
73 St., teL 925-9546; Nutarimų rašt. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660: Finansų rašt. 
Joanna Zelvis. 3251 So. Green St., 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green St., telef. 
927-8839; iždininkė Anastazija Va
lančius, 2451 W. 46 St., tei. 927-2197: 
šeimininkė Adela čuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., tel. 842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadieni 2:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

grupės vadove. A. Martinkai- 
tė - Zemp yra PrLB tarybos 
narė.

— A. Vidžiūnaitės ir M. Four 
quemin vestuvės įvyko 1971 
gruodžio 24 d. La Vieux Rue 
kaime (S. M.). Jaunieji apsi
gyveno Rouen mieste. Jauno
sios krikšto motina O. Gečaitė 
- Peruche dalyvavo vestuvėse.

Direktoriai — Sophie Venco, Bro
nius Bikulčius ir Povilas Peškaitis.

UTENOS APSKRITIES DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS —

Pirmininkas — K. Stukienė, 7242 
So. Francisco Ave., tel. PR 7-8817; 
Vicepirmininkas — J. šulca, 3933 
So. Rockwell St.; Kasininkas — Ma
ry Radziukenas, 6804 Sc. Artesian 
Ave. ; Finansų rašt. — B. Žemgulis, 
2535 W. 42nd St.; teL VI 7-2879; 
Nutarimų rašt. — V. Juška,. 5717 S. 
Leflin St.; Kontrolės rašt. — A. Ra
dziukenas, 6804 So. Artesian Ave, 
— Susirinkimai vyksta kas antrą 
antradieni,- 7 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St.

CUKRUS SUSTABDO 
ŽAGSĖJIMĄ

Yra žmonių, kuriems užeina 
žagsėjimas ką nors skubiai išgė
rus, ypač šalto gėrimo, arba be
valgant. Net yra toks posakis: 
“Kas nors tave mini, kai žagsi”. 
Pradėjus žagsėti, kartais nega
lima sustoti.

Gydytojai bandė pacientus iš
gydyti nuo žagsėjimo. Jie tu
rėjo pacientų, kurie be susto
jimo žagsėjo nuo 24 valandų 
iki šešių savaičių. Tik tada su
rado būdą sustabdyti žagsėjimą, 
kai padavė į burną malto cuk
raus šaukštelį, žagsėjimas kar
tais rimtai pakankina ne tik fi
ziškai, bet ir nekokią savijautą 
sukelia. M. š.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
nm>7nnniTntnnw.'irun»:tnntiiutiHMimi»iiuiitnimuiHUUKiinflntnttntuz4maHJu»Mamef««g
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;

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

TeL: TArdl 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette ,*1-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

NARIAI:

Chicagoa
Lietuviu 
Laidotuvię 
Direktorių 
Aasociacijoe

SKAITYK "NAUJIEMS” - 
IOS TEIKIA GERL/rjuIAS, 
nFTSlNGT4US-TAS ŽINIAS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTj
*

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO ? 
DALYSE J

- - - - - - - - - - - - - - I
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArde 7-3401 į
BUTKUS - VASAITIS Į

1446 So. 50lh Avė. Cicero, Ill. Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAIajelle 3-X572

WILLJAM BRAŽINSKAS
Gyv. 4934 So. Keeler, Chicago

Mirė 1972 m. vasario 18 d., 
sulaukęs senatvės. Gimęs Lie
tuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Anne 

Ure, žentas James, sūnus Wil
liam, marti Margorie, anūkai 
Laurence, Carol-Ann ir Thomas. ! 
Daug giminiu ir pažįstamų.

Priklausė Kęstučio Pašalpos 
klubui.

Kūnas pašarvotas Zarzyski ko
plyčioje. 5088 Archer Avė.

Antradienį, vasario 22 dieną 
8:15 vaL ryto bus lydimas iš ko
plyčios i Nekalto Prasidėjimo 
šv. Panelės parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Lietuvių Sv. Kazimiero 
kapinėse.

Visi a. a. William Bražinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė, žentas, marti 
ir anūkai.

Laidotuvių Direktorius Petras i 
Bieliūnas. TeL LA 3-3572. |
■H—k j. IM

GEORGE F. RUDiMINAS
i 

3319 So. LITUANICA AVE. 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 So. HALSTED STREET Phone: YArdg 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS į
I 

10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinoii
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Vasario 164a pas Balzeką
Yra šalis, yra tauta, toli už. 

marių mėlynų, jos vardas -r 
Lietuva. Vasario 16 dieną susi
rinko didelis skaičius žmonių, 
sakyčiau, apie tris šimtus i po
no Balzeko automobilių par
duotuvę pasižiūrėti mūsų da
bartinės Lietuvos vaizdu, ku
riuos nufotografavo žinomas, 
profesionalas fotografas p. 
Mankus. Praeitų vasarų p. 
Maukus su savo šeima aplan
kė gimtąjį kraštų ir, atrodo, 
daug Įdėjo darbo nufotogra
fuodamas visas Įdomesnes Lie
tuvos vietas,

- Gavosi Įspūdis, kad visi vaiz 
dai buvo tiktai tie, kuriuos 
turistai temato, Xepaslaptis, 
kad gudrus okupantas žino, 
ką svečiams parodyti ir lei
džia aplankyti tik pačias gra
žiausias, Lietuvos vietas.

Buvo labai Įdomu, p. Man
kus pagavo labai gražių mo
mentų iš dar užsilikusiu baž
nyčių ir net prie Aušros Vartų 
karštai besimeldžiančiu senu 
moterėlių veidus, o taipgi 
Druskininkus ir ten besigydan
čius ligonius vaikus.

“Aidučių” plokštelės gar
sams sklindant su daina “Ne
munėli” p. Mankus nukėlė žiū
rovus Į Nemuno pakrantes su

VASARIO 25, 
penktadienį, 7:30 vai. Jaunimo 

Centre Skautininkų Ramovė 
rengia Skautų Aidui paremti

Kartunistas Vyt Stasiūnaitis 
rodys šiuos filmus:

1. Lietuva 1937 metais.
2. J. Stuko okupuotoji Lietuva. — 

Abu šie filmai turi Įdomius žur
nalisto Vyt. Kasniūno komenta
rus.

3. Dail. Adomas Varnas.
4. Algis Trakis ir Taksiukas Šleivys 

— žavus kartūnas.
6. Tam Thumb - Nykštukas — Įdo

mus angliškas kartūnas.
Suaugusieji aukoja po 1 dol., moks

leiviai po 50 et.
Visi kviečiami atsilankyti.

1
 J. A U G U S T A I T I S J

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA !
154 pusk knyga. Kaina $1.50 '<

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano « 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- )Į 
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- « 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo v 

V laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- >! Ii šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą. «
► J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis.

Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiusti $1.50 čeki 8 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštui tokiu adresu: <<

NAUJIENOS ]

’ 1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 J! Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. (j

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Į SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstod St., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Purus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
1022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T*L WA 5-9209

GEROS DOVANOS
žios knygos parduodamos dabar “Naulienosa* 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 ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik$1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderį.

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

. . ----------- f

Į "Z. NAUJIENOJ, tHICAGO 8, ILL, — MONDAY, FEBRUARY 21, 1S>72

rainiui sruvenančiu vitndenė- 
liti.

Fotografas pažymėjo savo 
komentaruose, kad oras buvęs i 
jam labai palankus šias skaid
res bedarant, o Kauno pili be-: 
fotografuojant *jis pataikė toki 
laikų, kada buvo sukamas fil-i 
mas ir artistai repetavo kaž-j 
koki veikalų iš senovės laikų. 
Ir taip slinko per ekranų skaid
rės su restauruotos pilies vaiz
dais, su didžia istorine praeiti
mi.

Nusikeliame ir i 'frakų pilį, 
apsuptų ežero, su gražiom sa
lom, apaugusiom medžiais . . .

Buvo parodyti vaizdai ir iš 
gyveninio Lietuvoje dabarti
niu metu: krautuvės su apy
tuštėmis lentynomis, bet pil
nos pirkėjų. Gatvėse laikraš
čių ir žurnalų kioskai ir įdo
mus dalykas, — automatai su 
lemonadu, prie kurių yra tik 
vienas stiklas. Juo naudojasi 
visi žmonės, tik prieš kiek
viena naudojimų turi sau stik
lų išsiplauti. Kažin ar tokios 
mašinos Amerikoje turėtų pa
sisekimą ?

O vienok, graži mūsų Lietu
va, tik žiauri okupanto ranka 
užglemžė jų ir laiko po masko
lių padu. Ir baigė savo skaid
rių rodymų p. Mankus kry
žiaus ir krauju nušlakstytos 
drobulės ženkle.

Tikiu, kad skaidrės dar bus 
kartų parodytos, kad daugiau 
žmonių galėtų pamatyti tą me
niškai atliktų darbą. Gi p. 
Maukui ir ponams Balzekams 
ačiū už gražų prisiminimų va
karą. Bronė Pužauskienė V

Apžiūrinėja Balzeko 
muziejų

70 metu ir vyresnio amžiaus 
abiejų lyčių čikagiečių senelių 
iš pietvakarinės miesto dalies, 
vadovaujami buvusio policijos 
tarnautojo Frank Stanko, Va
sario 16-tą. aplankė Balzeko

St. Louis simfoninio orkestro narė Elizabeth Gordon koncerto metu 
nusiėmė nepatogius batus.

muziejų ir, labai susidomėję, 
stropiai ji apžiūrėjo. Viena 
ekskursantė susižavėjo lietu
višku kryžiumi. Ji atsiklaupė 
prieš ji ir jautriai pasimeldė. 
Iš visos 80 asmenų grupės tik 
viena moterėlė kalbėjo lietu
viškai. Visi kiti — laužytai 
amerikoniškai, lenkiškai arba 
mozūriškai. A'. P.

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros klubo eilinis susirin
kimas Įvyko vasario 1 d. Holly 
wood salėje. Susirinkime da
lyvavo gausus narių skaičius. 
Pirmininkė Julia Sačauskas 
atidarė susirinkimą ir pranešė, 
kad klubo korespondentas An
tanas Jusas serga ir yra šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

Į klubą Įsirašė nauja narė 
Della Kirklis. Joniškiečiai ren
gia šokius ir balių sekmadie
nį, vasario 27 d. 4 vai. po piet. 
Visi nariai ir svečiai kviečiami 
atsilankyti Į mūsų vakarą. Bus 
gera - muzika — Walluno or
kestras. Taipgi šeimininkės 
turės pagaminusios skanių val
gių, gerų gėrimų ir gražių do
vanų. Komisiją sudaro Mary 
Dapkus, Valeria Samuolis ir 
Anna Radauskas. Komisijos 
pagalbininkai yra Anna Sau
dargas, Nellie Skinulis, Jennie 
Chinston, iMary Winskunas, 
Della Ketvirtis, Bernice Man- 
daikus, Antoinette Vaitkus, 
Agnes Deikus, Eliz. Booksnis, 
Kazimiera Stukas, Anastasia 
Williams, Mrs. Bobbins ir Jus
tinas žemaitis.

Ateinantis klubo susirinki
mas bus penktadienį kovo 7 d. 
8 v. v. Hollywood salėje. Lai
kas dabar mokėti duokles.

Po susirinkimo buvo vaišės 
ir vakaras pasibaigė labai links 
mai.

Nariu ir svečiu lauksim šo
kių baliuje sekmadienį, vasa
rio 27 d. Kviečia valdyba ir 
komisija. Koresp. A. K.

LAIMINGIEJI “13”

Skaičius “13” yra daugelio lai
komas nelaimingu, bet ameri
kiečiams iki šiol jis yra laimin

N«gr«> kofntdiantas Slappy Whlta Halt matala kalba, Jog jia nori 
tapti vicapraiidantu viatoja SfMro Aenaw.

gas. Amerikos Didžiajame vals
tybės ženkle skaičius trylika pa
sikartoja 13 kartų. Ten yra 13 
žvaigždžių, 13 juostų, 13 strė
lių, tiek pat debesų apie žvaigž
des, raidžių žodžiuose “E Plu- 
ribus Unum”, lauro lapų taip 
pat uogų ir po 13 plunksnų ere
lio uodegoje ir kiekviename spar
ne.

— Kotryna Jakubkienė iš 
Brighton Parko apylinkės 
džiaugiasi savo anūkų pasise
kimais moksle ir gyvenime, 
nes vienas jų Gary S. Kueltzo 
baigė De Paul universitetą tei
sių daktaro laipsniu. Anūkas 
Craig yra baigęs vaistininkys- 
tės chemijos mokslus ir pa
kviestas iždininku Vaistinin
kų draugijoje, o jo brolis 
Jeffrey dirba State Departa
mente. K. Jakubkienės duktė 
Ann Kueltzo dirba Chicago 
Savings & Loan bendrovėjė ir 
daugeliui lietuvių yra pažįs
tama savo paslaugumu. Jos 
wras Albert H. Kueltzo vra tos 
bendrovės direktorius.

— Jonas Šoliūnas, sporto 
žinovas ir ŠALFASS organiza
cijos atstovas, referavo Jauni
mo kongreso komitetui apie 
sportinius parengimus kongre 
so komitetui, apie sportinius 
parengimus kongrese bei jo 
stovyklos ir studijų, dienų me
tu. Jam pavesta sudaryti pro
jektą ir pateikti komitetui.

— Norbert Navickas, dirbąs 
Naujienų ekspedicijoje, yra 
De LaSalle instituto, geriausių 
studentų sąraše. Paskutiniu 
metu paskelbti garbės studen
tais yra Al Ribskis, David 
Statkus, David Stankus, David 
Pikus, Kevin Navas, Frank Sa
butis, Dennis Aukstik, Vikto
ras Babarskis. Jis gyvena 
Bridgęporto -apylinkėje.

— Marquette Parko apylin
kėje atstovai i Jaunimo kon
gresą bus renkami vasario 
mėn. 23 ir 21 dienomis, 6 — 9 
vai. vakarais. Balsavimai vyks 
Margučio patalpose. Balsuoti

HELP WANTED — MALE 
Derbininkv Reiki*

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.

CaU Mr. LATHAM 
EVANS FOOD PRODUCTS 

4118 So. HALSTED ST.
Tel. 251-7400

gali visi jaunuoliai 16 — 30 
metų amžiaus. Visas jaunimas, 
turėtų rinkiniuose dalyvauti, Q 
vyresnieji turėtų paraginti jau. 
nimą, kad dalyvautų. Kandi
datus galima išstatyti iki vasa-. 
rio mėn. 22 d. Kandidato suti
kimą ir penkių siūlytojų pasi
rašytą raštą reikia įteikti apy
linkės valdybai.

— Giedrė Čepaitytė, Riman
tas Genčius ir Vytautas Šums- 
kis sudaro Marquette Parko 
apylinkės rinkimų komisiją 
atstovams Į jaunimo kongresą 
rinkti. Marquette Parke rin
kimai vyks vasario 23 — 24 
dienomis 6 — 9 vai. vakarais 
Margučio patalpose. Marquet
te Parko apylinkė apima nuo 
59 gatvės i pietus ir neribotai 
i rytus ir i vakarus.

— Gage Parko apylinkės 
jaunimas kviečiamas vasario 
21 d. (ketvirtadienį) 7:30 vai. 
susirinkti į Jaunimo Centrą at 
stovams i Jaunimo Kongresą 
rinkti. Gage Parko apylinkė 
apima nuo 48 gatvės (geležin
kelio) i pietus iki 59 gatvės.

— JAV LB Marquette Parko 
apylinkės susirinkimas įvyks 
vasario 25 [d. (penktadieni) 
7:30 vai. parapijos salėje. Vi
si Marquette Parko lietuviai 
kviečiami susirinkime daly
vauti.

— Uršulė Astra, Grand Ra
pids, Mich., Lietuvių tautodai
lės žinovė, kovo 18 d 1 - 3 vai. 
duos praktiškus patarimus ir 
vaizdines pamokas kaip dažy
ti ir dekoruoti margučius pa
gal lietuviškas tradicijas Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje. Pamokoms asistuos jos 
dukra Alberta taip pat Mary 
Krauchunas ir Helen Hus. Re 
gistruotis tek 847 - 2441. Dažy
mo priemonės bus vietoję už 
minimalu mokesti.

— Dokumentinė programa 
apie garsiąsias Chicagos Stock 
Yards skerdyklas bus vasario 
24 d. 9 v. v. per televizijos IKtą 
stotį. Daugelis Chicagos lietu
vių ten dirbo, Dabar yra likę 
tik stilingi mūriniai vartai — 
tų skerdyklų paminklas.

— Jaunųjų Verslininkų or
ganizacijos grupė Įsteigė mo
deliavimo ir grožio bendrovę, 
kuri propaguoja taip pat nau
ją plaukų kirpimo ir šukavi
mo stilių. Bendrovė dalyvaus 
metinėje Jaunųjų Verslininkų 
parodoje ir mugėje kovo 4 ir 
5 d. Chicagos amfiteatre. Chi
cagos jaunimas įdomaujasi jų 
“New Look” stiliais. Atrodo, 
kad Magdalenos ir Samsono 
stiliai eina iš mados.

Užbaikime milijoną! Čika
gos LF vajaus k-to ruošiamo 
vasario 26 d. Irm Motion salėje, 
5820 So. Kedzie Avė. vakaro - 
baliaus proga į LF narius įsto
jo: Konstancija štuopienė su 
8500; pažadėjo $1,000. Jurgis 
ir Marija Pėteraičiai su $500. 
Su $100: X (pavardės prašo ne
skelbti), pažadėjo $1,000, Ka
zys Skaisgirys, Vincas Ramo- 
čius su $150.

Ta pačia proga įnašus padidi
no $100 suma: Jonas ir Albina 
Savickai iki $200; Senasis č-gos 
Liet. Britanijos Klubas iki $900; 
Justas Strimaitis iki $100; Juo
zas Vaineikis iki $1,600; Sofija 
Bražionienė savo a. a. vyro Igno 
įnašą iki $500. Marquette Parko 
Lituanistinė mokykla (mokinių 
sudėtos aukos) $152.53; padidino 
iki $1,190.72.

LF Adresas: 2422 W. Mar
quette Rd., Chicago, 111. 60629, 
tel. 925-6897. (Pr).

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui Namai, Žarna — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Preridentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 1-T141

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAŠ — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA l

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpublic 7-1941

M. A . Š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.L

Federaliniv Ir(valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

N aki Inc j a mc turto pirkimas > 
pardavimas

I S A L ESTATE 
Parasy paliudifimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 1

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

Tel. 436-7878 I

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 * '

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, in. 60632. Tel. YA 7-5980

♦ Spalvotos televizijos apara
tas tiems,-kurie mano, kad spal
votą televiziją sunku nustatyti; 
šito naujojo nustatinėti visai 
nereikia: jis turi įtaisytą toki 
“užraktą’’. ‘ Tą paspaudei, ir iš 
karto puikiausiai nusistato spal
vos kiekis, balansas, tikrumas 
ir apšvietimas. Aparatas nešio
jamas, patogus, galima valdyti 
ir iš tolo. Jis padarytas Sylvania 
fabrikų ir gaunamas Gradinsko 
krautuvėje, 2512 W. 47th Street, 
Chicago, UI., tel. FR 6-1998.

- (Pr). J

♦ Kazys J. Macke - Maciukas, 
ilgų metų : pareigūnas. Chicago 
Savings and Loan Ass’n., šio
mis dienomis pasitraukė iš pa
reigą 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).

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).

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE”. — TTTRI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

LAIMINGI NAMAI
TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butu mūras 

20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
535JXX).

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

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

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpytai. 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas —: aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. S44.900.

DIDĖT ,TS 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.

ŽEMĖS — 30 vedų su garažu vrie 
pat parko. $10,400. '

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

APYNAUJTS 2-ju butų gražus mūr.. 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
£40300

6 K AMR. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karstu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJTS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jij autom, garažas. Marquette Par
ke. $38.500. , /

GRAŽUS CBŲTŲ- mūr.. alum, lan
gai. karštu Vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PŪDŲ pločio, gražus kam- 
vinis sklypas. 2-jų butų namui. Oak- 
’awn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, S 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. —.Tik $88.000. .

XERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

■ . I ' 7 TeL: 471-0321 .

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Tunu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE A REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
PigO» aufomobiliy draudimai.

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

tune-ups Ir t. t.
, 4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
$518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 77M8M
Anicetai Garbačiauskai, nv.
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