
Debesuota, dieną. 30° ( naktį 25. 
Saulė teka 6:32, leidžiasi 5:35. THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Z Ąe Griaut La^uarnan Dn&į in A/mriot
HAUJISMOf ’ (

Fbc Lathuaaxaa Daily Nrr» .
PuM**ked hy The Lithuania a Nei* i Publishing Co- InaJ

1739 So. Halsted Street, Chicago, m 60608 
HAymarket 1-4*100

Over Ont Million Lithuanian In Th* United Statu

Price 15c Chicago, Ill. — Penktadienis, Vasario-February 25 d., 1972 m. Kaina 15cVOL. LVTV 17

SEN. PERCY AR ATSTOVAS PUCINSKI
- SUNKUS ILLINOIS PASIRINKIMAS

WASHINGTONAS. — Amerikos Vidaus politikos stebėtojai 
visi sutinka, kad sunkiausia šių metų rinkimų kova bus Illinois 
valstijoje, kur kongresmanas Roman Pucinski, demokratų kandi
datas, bandys laimėti senatoriaus Charles Percy turimą vietą. 
Respublikonų partijai išlaikyti senatorių Percy yra labai svarbu. 
Respublikonai vieną senatorių iš Illinois jau pralaimėjo, kai mirus 
sen. Dirksenui, jo vieton paskirtas Ralph Smith pralaimėjo demo
kratų kandidatui Adlai Stevensonui. Jei Pucinskiui pavyktų nu
galėti Percy, abu Illinois senatoriai būtų demokratai.

Sen. Percy yra laikomas vie- 
nu stipriausių jaunų respubliko
nų senatorių. Jį remia nemažas 
skaičius nepartinių balsuotojų, 
juo pasitiki biznieriai, liberalai 
ir nemažas skaičius jaunų bal
suotojų. Be to, Čikagos negrų 
dauguma irgi nėra prieš res
publikoną Percy, nors tradici
niai negrai daugiau balsuoja už 
demokratu kandidatus.

Atstovas Roman Pucinski, ku
ris nuo 1958 metų atstovauja 
11-tam Čikagos distriktui, yra 
geras kalbėtojas, kuo ne kartą 
įsitikino ir Čikagos lietuviai. Jis 
sugeba patraukti į savo pusę tau
tines Čikagos mažumas, kurių 
reikalus jis gerai supranta. Jo 
silpnybė yra ne Čikaga, bet to
limesnės Illinois vietovės, ku
rios jį mažai pažįsta. Jo didžiau
sia stiprybė yra gerai organizuo
ta Cook apskrities demokratų 
partija, kuri sugebėjo nulemti 
sen. Stevensono laimėjimą.

Pucinskį remia ir Ulionois dar
bininkų unijos fedėracijoš va
dovybė, kuri atstovauja Jfcžrtral. 
darbininkų. Vien tik UAW (au-' 
tomobilių darbo unijos) taryba 
pareiškė remsianti sen. Percy.

Nemažą kontroversiją kongre
se ir visoje Amerikoje sukėlė 
priverstinas mokinių vežiojimas 
į toliau esančias mokyklas ra
sinio integravimo tikslais. Pu
cinski yra aiškiai pasisakęs prieš 
vaikų vežiojimą, tas gali j hm 
pakenkti juodųjų balsuotojų ra
jonuose.

•Politiniai stebėtojai sako, daug 
priklausys šių dviejų varžovų 
kovoje jų partijos kiti kandida
tai ir jų įtaka į balsuotojus. Su 
senatorium Percy kartu kandi
datuos prezidentas Nixonas ir 
gubernatorius Ogilvie. Jei Ni
xonas šių metų rinkimuose se
natoriui ir nepakenks, turint gal
voj jo istorinius žygius Pekine 
ir Maskvoje, tai Ogilvie kandida
tavimas viename sąraše gali ir 
pakenkti. Illinois rinkėjai ne
gali pamiršti, kad Ogilvie įvedė 
pirmus Illinois pajamų mokes
čius ir dėl to daug kas jo ne
mėgsta. ;

Visi sutinka, kad Percy-Pu- 
cinski varžybos nebus lengvos 
jiems abiems.

R. Vokietija baigia 
suvalstybinimą

BERLYNAS. — Rytinės Vo
kietijos komunistų partijos va
das Erich Honeccker pasirodė 
esąs dar griežtesnis už buvusį 
vadą Ulbrichtą. Jis paskelbė, 
kad paskutinieji kapitalizmo li
kučiai Rytų Vokietijoje bus pa
naikinti ir privačios biznio ben
drovės turės pereiti valstybės 
tarnybon.

Rytų Vokietijoje iki šiol tik 
apie 85% visos produkcijos bu
vo valdomi valstybės. Visiškai 
privačiai dirbo įvairūs amatinin
kai: staliai, audėjai, siuvėjai, 
papuošalų, žaislų gamybos nedi
delės įmonės, sudarančios 5.7% 
visos gamybos. Kita pusiau pri-

IŠ VISO PASAULIO

PREZIDENTAS NIXONAS APLANKĖ 
KINU SIEN.I, IMPERATORIŲ KAPUS

PEKINAS. — Prezidentas Nixonas aplankė Didžiąją Kinų 
Sieną ir ten pareiškė jį lydėjusiems korespondentams, kad reikia 
visur pasaulyje išgriauti sienas tarp žmonių ir sukurti atvirą 
pasaulį, šio vizito tikslas esąs pasiekti, kad sienos, ideologinės 
ar filosofinės, neskaidytų pasaulio. Prezidentas pareiškė, kad 
amerikiečiai turėtų geriau pažinti Aziją ir pareiškė vliti. kad 
daug amerikiečių turės galimybę aplankyti Kiniją. Prezidentą, 
jo žmoną, sekretorių Rogers ir kitus amerikiečius į Kinų Sieną 
palydėjo Kinijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministeris su 
žmonomis. Po šios ekskursijos ir po vizito Kinijos imperatorių 
kapinėse prezidentas Nixonas ketvirtą kartą susitiko derybose 
su premjeru Chou En Lai. Jie iš viso pasitarimuose praleido 
jau virš 10 vai.

LOS ANGELES. — Vasario 
20 d. “Los Angeles Herald-Exa
miner” paskelbė vedamąjį “Li
thuania Freedom”. Jame tei
singai nupasakojama Lietuvos 
istorija, primenamas Simas Ku
dirka ir pareiškiama viltis, kad 
laisvė sugrįš į Baltijos kran-’ 
tus.

ČIKAGA. — Vakar — Esti-________________________________________________________
jos Nepriklausomybės 54-tds

;k™ŽneZaa„sJno“SSL VASARIO 16 AMERIKOS SPAUDOJE
John Sobieski laišką, kuriame j Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 54 m. sukakties 
plačiai aprašomas Estijos atsi- • proga JAV spaudoje paskelbta nemaža pačių, lietuvių parašytų 
kūrimas, sovietų okupacija ir laiškų, taip pat įdėti jau įvykusių nepriklausomybės atstatymo 
dabartinė jos padėtis. Laiškas( sukakties minėjimų aprašymai. “Long Island Press” dienraštis, 
baigiamas klausimu, ar prezi- į leidžiamas New Yorke, vasario 15 d. laidoje rašė: Lietuvos šven-
dentas Nixonas pareikalaus Es
tijai apsisprendimo teisės, kai jis 
važiuos Į Maskvą? Ar pasmerks 
Jungtinės Tautos sovietų kolo
nializmą ?

SAN JOSE___Komunistė An
gela. Davis.buy o paleista, iš ka
lėjimo už 102,000 dol. užstatą. 
Ji išsėdėjo jau 16 mėn. Jos pa
leidimas dabar rišaųias su ne
seniai Kalifornijoje paskelbtu 
mirties bausmės panaikinimu. 
Anksčiau tokie kaltinamieji, ku
rie gali gauti mirties bausmę už 
savo nusikaltimus, už užstatą 
nebūdavo paleidžiami.

LONDONAS. — Britanijos 
parlamentas 10 balsų skirtumu 
patvirtino dar du įstatymus, rei
kalingus Britanijai įvesti Į Ben
drąją Europos Rinką.

BRAZZA VILE. — Kongo res
publikoje vienas leitenantas ban
dė pagrobti valdžią su savo kuo
pa, tačiau kiti kariuomenės da
liniai kuopą nuginklavo, o pats 
sukilėlių vadas pasislėpė. Prezi
dentas Ngouabi tuo metu buvo 
iš sostinės išvykęs.

NEW YORKAS. — Kalifor
nijoje mirė 81 metų baleto mo
kytoja, turėjusi didelę įtaką 
Amerikos baleto mokykloms, 
Bronislava Nijinska. Jos moki
nių tarpe yra Britanijos Kara
liško Baleto direktorius Sir Fre
derick Ashton ir visa eilė New 
Yorko baleto žvaigždžių. Nijins
ka Sovietų Sąjungą paliko 1921 
m., šoko su Diaghilevo grupe.

♦ Nežiūrint pakeltų algų, dar 
per mažai jaunų amerikiečių 
stoja savanoriais į kariuomenę.

♦ Arabų partizanai netoli Li
bano sienos susprogdino izraeli
tų sunkvežimį, jame žuvo jau
na pora.

vati pramonė, kurios 50% bu
vo valstybės kontrolėje, suda
rė dar 8.7% visos gamybos, šie 
privatūs bizniai gerai vertėsi, 
nors valdžia buvo apdėjusi juos 
dideliais mokesčiais. Amatinin
kų gyvenimo lygis buvo tris 
kart aukštesnis už valstybės 
darbininkų.

Praėjusią savaitę Honeckeris 
Weimare pasakė kalbą, kurioje 
pranešė, kad visi privatūs biz- 
neliai bus suvalstybinti.

Egipto prezidentas Anwar Sadat ir sovietu komunistu partijos pirmininkas Leonidas Brežnevas 
Maskvos aerodrome, kur sovietu vadai sutiko ginklu prašyti atvykusį egiptietį.

tės proga keliuose Long Island miesteliuose (New Yorko pašo
nėje) buvo iškabintos Lietuvos vėliavos ir radijo siųstuvai per
davė, anglų kalba, specialius šventės minėjimus, pateikę pasi
kalbėjimus su Lietuvos gen. konsulu New Yorke A. Simučiu, 
Daiva Keziene ir “BATUN” pirmininku K. Miklu, šis pastarasis 
Lietuvos šventės .atžymėjimus Long Island vietovėse organizuoja 
jaųjcelerimetai įš eilės. . ' ...'.

“The Detroit News” dienraš
tis vasario 14 d. paskelbė platų 
pasikalbėjimą su Detroito lie
tuvių surengtame minėjime, va
sario 13 d., kalbėjusiu L. Kata
likų Federacijos pirm, ir ALT 
vicepirmininku Kaziu Kleiva. Jis 
nušvietė dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir priminė S. Kudirkos teis
me Vilniuje padarytus pareiški
mus. Apie minėjimą (ir kon
certą) Detroite rašė, pranešimus 
įdėję, apie 20 Michigan© valst. 
laikraščių, dar pranešta televizi
joje ir radijų programose.

“The Detroit News” vasario 
10 d. laidoje įdėjo Sauliaus ši-
moliūno laišką “Lietuviai laukia žemės drebėjimas, palietęs ma- 
-mrl n , r, t A O A __ X .V.*,. . j*. [ — ? — — — —— - — — 4  4 ^.1 X — «nepriklausomybės”. Autorius 
pažymėjo, jog ryšium su būsi
ma prez. Nixono kelione į Mas
kvą, “mes reikalaujame, kad 
JAV nepamirštų Wilsono 14 
punktų politinės krypties ir kad 
jos visuomet liktų besąlyginiu 
kovotoju už subrendusiu tautų 
laisvo apsisprendimo teisę”.

Eltai jau pradėtos siųsti įvai
rių JAV, Kanados, P. Amerikos 
miestų spaudos ištraukos — jo
se randame straipsnius apie Lie
tuvą, jos okupaciją, primenamas 
S. Kudirka, aprašoma įvykę Va
sario 16 minėjimai, taip pat skel
biami skaitytojų laiškai. Visuo
se atkreipiamas dėmesys į da
bartinę Lietuvos ir kitų Balti
jos valstybių padėtį , reikalą 
joms atgauti laisvę. (E)

d.

Statybos darbai 
Lietuvos kaime

Pagal “Tiesoje”, sausio 14
paskelbtas žinias, 1971 metais 
kaimo gyvenvietėse buvo pasta
tyta 6,860 namų, iš to skaičiaus 
— 4,379 persikeliantiems iš vien
kiemių ir 807 kooperatiniu bū
du. Buvę padėti pamatai 7,826 
namams, kurie būsią pastatyti 
šiemet ar kitais metais. Dau
giausia namų pastatė vilkaviš-

VlhMUWK 7IUI0S

Popiežius Paulius padarė 
didelę išimtį mirusiam kardino
lui Tisserant, leisdamas jį pa
šarvoti šv. Petro bazilikoje ir 
pats vadovaudamas šermenų 
apeigoms.

šiaurės Vietnamo delega-! dinis Ochettos kontaktas Italb 
cija vakar pasišalino iš derybų !■ joje buvęs Jiri Pelikan, buvęs
sesijos Paryžiuje, protestuoda
ma prieš Amerikos aviacijos su
stiprintus puolimus š. Vietna
me.

♦ Vakar Kalifornijoje įvyko 

žai apgyventą sritį. Nuostolių 
padaryta nedaug.

+ Illinois gubernatorius Ogil
vie laišku kreipėsi į Baltuosius 
Rūmus, prašydamas atiduoti du 
panda meškinus, gautus iš Ki* 
nijos, Brookfieldo zoologijos so
dui. Laiške primenama, kad 
Brookfieldas norėjęs pirkti pan
da meškiną iš Kinijos 1958 m., 
tačiau valstybės departamentas 
pirkimą sutrukdęs pagal “pre
kybos su priešu” įstatymą.

♦ Maskvoje iš bepročių ligo
ninės buvo paleista poetė Gorba- 
nievskaja, 36 m. Ji buvo suimta 
1968 m. už demonstravimą prieš 
Čekoslovakijos okupaciją. Poetė 
buvo “gydoma” Serbsky insti
tute Maskvoje, kur laikoma ir 
daugiau režimo kritikų.

Izraelyje pasibaigė plataus 
masto kariniai manevrai, štabo 
viršininkas pareiškė, kad Izrae
lis yra karui pasirengęs geriau, 
negu bet kada praeityje.

♦ Amerika nutarė parduoti 
Venecuelos aviacijai 100 C-F5 
raketų, kuriomis bus apginkluoti 
Venecuelos karo lėktuvai.

kiečiai — per metus 277 namus. 
Pagal Lietuvoje skelbiamus pla
nus, šiais metais kaimo gyven
vietėse numatoma pastatyti dau
giau kaip 7,000 namų. (E)

re-

Čekai ištrėmė 
italų žurnalistus

ROMA. — Čekoslovakijos 
žimas paleido- šešias savaites ka
lėjime išlaikytą italą žurnalistą 
Valerio Ochetto, kuris dirba Ita
lijos valdiškoje televizijos ir ra
dijo agentūroje. Jis buvo kalti
namas priešvalstybiniais veiks
mais ir jam grėsė iki 10 metų 
kalėjimo bausmė, Ochetto bu
vo suimtas Pragos aerodrome 
sausio 5 d., kai jis rengėsi iš
vykti atgal į Italiją.

Čekoslovakijos spaudoje tuo 
metu buvo rašoma, kad italas 
susitikinėjo su čekų žurnalistais, 
radijo ir televizijos tarnauto
jais. Jis buvęs ryšininkas tarp 
išeivijoje gyvenančių čekoslova- 
kų grupių ir Čekoslovakijos re
žimui priešingų asmenų. Pagrin-

Dubčeko laikais Pragos televizi
jos direktorius, didelis Dubčeko 
linijos rėmėjas.

Prieš kelias savaites Pragos 
aerodrome trumpai buvo sulai
kytas italų radijo darbuotojas 
Demitrio Volcic, kuri slaptos mi
licijos valdininkai'iškratę ir nie
ko neradę, paleido. Kitas italas, 
komunistų laikraščio L’Unita 
bendradarbis irgi buvo suimtas, 
iškratytas ir ištremtas iš Če
koslovakijos. Jo ištrėmimas su
kėlė triukšmą italu komunistu 
tarpe. Italijos komunistai nepri
tarė sovietų invazijai čekoslo- 
taivakijoje. Italų -koresponden 
tai paskelbė ir žinias apie Če
koslovakijoje vykstančius inte
lektualų suiminėjimus.

Nauja Maroko 
konstitucija

RABATAS. — Maroko kara
lius paskelbė, kad pagal naujai 
parašytą konstituciją jis didelę 
dalį savo galių perleis naujai vy
riausybei ir parlamentui. Refe
rendumas dėl naujos konstitu
cijos bus kovo 1 d. Jei gyven
tojai konstituciją priims, įvyks 
parlamento rinkimai, kuriuose 
du trečdaliai atstovų bus išrink
ti balsuotojų, o likęs trčdalis bus 
paskirtas įvairių politinių gru
pių, savivaldybių, žemės ūkio ir 
prekybos organizacijų.

Po nepavykusio pasikėsinimo 
prieš karalių, jis ėmė griežčiau 
persekioti nesąžiningus valdi- 
dininkus. Net šeši buvę minis-

Kongresas kovoja 
dėl savo teisiu

WASHINGTONAS. — šis JAV 
kongresas yra yra jau daręs ne
maža žingsnių sumažinti prezi
dento galias ir atstatyti konsti
tucijos duotas galias kongresui. 
Paskutinis kongreso pabrėži
mas, kad vyriausybė nesiskai
to su.kongreso teisėmis, kilo se
nato ginkluotų jėgų komitete, 
kur vyriausybė siekia kongreso 
autorizacijos paskolinti Ispani
jai karo laivų.

Amerikos susitarime dėl Ispa
nijos bazių yra numatyta pasko
linti Ispanijai penkis naikintu
vus ir du povandeninius laivus. 
Sutarta, kad laivai paskolinami 
penkeriems metams, o po to pre
zidentas gaji pratęsti paskolą 
dar 5 metams. Tačiau laivų sko
linimui reikalingas kongreso pri
tarimas.

Atstovų Rūmai pernai jau pri
tarė, kad Amerika gali pasko
linti karo laivus Ispanijai ir dar 
keturioms valstybėms, bet tik 
ketveriems metams, neleidžiant 
prezidentui to laiko pratęsti.

Senato komitete irgi kilo pro
testų. Senatoriai nurodo, kad 
Amerika jau yra išskolinusi 27 
valstybėms 73 karo laivus. Ši 
laivų skolinimo programa išėju
si iš kongreso kontrolės ir vy
riausybė daranti karinių bazių 
sutartis be kongreso žinios. Prieš 
tokį vyriausybės elgesį protes
tavo net ir konservatyvus Vir
ginijos sen. Hurry Byrd.

Suomiją valdys 
socialdemokratai
HELSINKIS. — r rbi< - po 

ilgų derybų ir pasitarimų Liki- 
nasis premjeras Rafael Paasio 
sudarė vyriausybę vien iš so
cialdemokratų. nes nepavyko su
sitarti su centro partijomis dėl 
koalicinės valdžios.

Partijos sekretorius Kak vi 
Sorsa tapo užsienio reikalų r. >- 
nisteriu, o buvęs finansų mi
nisteris Jussi Linnamo vado
vaus prekybos ministerijai.

teriai sėdi kalėjime už suktybes 
ir korupciją. Kariuomenėje ir
gi buvo pravestas valymas ir 
daug karininkų laukia teismo 
bausmė. Nubausti ir 146 valdi
ninkai už kyšių ėmimą ir pana
šius nusikaltimus.

Paskelbdamas naujas refor
mas karalius Hasanas pasiliko 
ir sau nemaža galių. Jis galės 
paskirti vyriausybės galvą ir pa
leisti. parlamentą. Pavojaus at
veju karalius galės valdyti kraš
tą vienas. Naujoji konstitucija 
turi daug punktų paimtų iš Penk
tosios Prancūzijos respublikos 
konstitucijos, pravestos Char
les d e Gaulle 1958 m. >

Iš Vietnamo pranešama, kad 
Šiaurės Vietnamo gyventojai yra 
labai nustebinti šiuo Amerikos 
prezidento vizitu Pekine. Nors 
Hanojaus valdžia jokių žinių apie 
vizitą neskelbė, gyventojai su
žinojo apie jį iš Pekino Radijo 
ar iš Maskvos bei Saigono ra
dijo pranešimų. Ypač šiaurės 
vietnamiečiai vertina britų BBC 
radijo pranešimus, nes praei
tyje jie įsitikino, kad britų ra
dijas “nemeluoja”. Dabar Ha
nojaus gyventojai nežino ką gal
voti apie jų valdžios slepiamą 
Amerikos prezidento kelionę į 
Kiniją. Mieste sklinda įvairiau
si gandai.

Amerikiečiai korespondentai 
iš Pekino siunčia kartais1 ir ma
žos reikšmės žinias. Daugelis jų 
sekioja paskui prezidentą ir per
siunčia namo jo žodžius. Tuo ši 
kelionė, kai kurių komentatorių, 
nuomone, mažai skiriasi nuo pa
prastos rinkiminės kelionės po 
Amerikos miestus. Kiti kores
pondentai pastebi mažos reikš
mės smulkmenas, kaip preziden
to ar jo žmonos drabužių apra
šinėjimas.

Vienas sunkiausių momentų 
amerikiečiams korespondentams 
buvo vizitas Pekino universite
te, kur senyvas profesorius, bai
gęs mokslus Čikagos universi
tete 1926 m. puikiai kalbąs ang
liškai, per vertėją ėmė pasako
ti amerikiečiams, kaip jis pama
tęs savo klaidas ir kaip jis pri
ėmęs Mao pažiūras į mokslą ir 
auklėjimą. Jį pakeitė revoliu
cinio komiteto nariai per kul
tūrinę revoliuciją. Anksčiau jis 
galvojęs, kad Pekine turi būti 
mokslas pastatytas, kaip Mas
kvoje, kur paruošiamas elitas. 
Tik pastudijavęs Mao mintis, 
profesorius supratęs, kad pro
letariato politika yra svarbiau. 
Jį atvertusi liaudies propagandos 
komanda. Jis apgailėjęs savo 
klaidas.

Šitokie išmokslinto profeso
riaus prisipažinimai sukrėtė 
amerikiečius, lygiai kaip sukrėtė 
mažų mokyklos vaikų dainuoja
mi Mao minčių, atmintinai iš
mokti, posmai apie revoliuciją 
ir apie ištikimybę partijai.

Paryžiaus spauda 
apie Bražinskus

“I>e Monde” dienraščio Pary
žiuje mėnesinė laida “Le Mon
de Diplomatique” (vasario mėn.) 
įdėjo straipsnį apie Turkijos ir 
Sovietų Sąjungos "tikrove pa
remtą sambūvį” (autorius — 
Bernard Feron). Nurodoma į 
abu Bražinskus, nors jų pavar
dės nepaminėtos. Autorius ke
lia klausimą: virš kurio krašto 
erdvės įvyko stiuardesės nušovi
mas? Jei tai įvyko virš Rusijos, 
tai. pasak autoriaus, sovietų rei
kalavimas Rrazinskus išduoti 
būtų pagristas. Priešingu atve
ju. turkai Rrazinskų neišduotų.



NAUJOS KNYGOS
M. Venclova. MINDAUGO KRIKŠTAS — LIETUVOS 

KRIKŠTAS. Chicago, 1972. JAV LB Brighton Parko apy
linkės Valdybos leidinys. Spaudė “Draugo” spaustuvė. 
Kaina nepažymėta.

“Leidėjo Žodyje” Valdybos 
vardu jos pirmininkas J. Šla
jus šioje 24 psl. brošiūroje, 
tarp kitko, rašo: “Valdyba su
sipažinusi su J. M. Venclovų 
studija “Mindaugo krikštas — 
Lietuvos krikštas’’ rado, kad 
ši studija yra dokumentuotai 
parašyta ir nutarė savo lėšo
mis ją išleisti. Tuo tikimės 
nors mažu Įnašu pasitarnauti 
mūsų tautos istorijai, nes ligi 

buvo nuskriau- 
karalius Min- 

tikrai krikščio- 
ivedė ir iki mir

tižiam a s mūsų 
daugas, kuris 
nybę Lietuvoje 
ties ją. gynė”.

Iš šios poros sakinių seka 
prasminga išvada, kad Brigh
ton Parku Lietuvių Bendruo
menės Valdyba, ypač asmeny 
jos pirmininko J. Šlajaus, sa
vo pareigų ir uždavinių atli
kime yra tapusi pavyzdžiu ki
tiems. Liet. Bendruomenės pa
grindinis tikslas rūpintis kul
tūriniais bei tautiniais savo na
rių reikalais, supažindinant su 
garbinga istorine praeitimi, 
yra kelrodis į mūsų tautos švie 
sesnę ateitį. Dėl šios, taip gra
žiai pareikštos iniciatyvos, 
tenka džiaugtis ir sveikinti vi
sus Valdybos narius.

Šios brošiūros autorius, J. 
M. Venclova, užsibrėžė sau 
gyvenimo tikslu — kiek išgali 
tarnauti ir būti naudingu lie
tuvių tautai, keliant viešumon 
jos didingą praeitį, apvalant 
ją nuo svetimų mums žalingų 
ir melagingų bei klaidingų 

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų Hetuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. S2.50

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

KNYGOS įANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai cku 

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

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Daugumą šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima ’įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

į NAUJIENOS
1739 South Haisted Street, Chicago, Hl. 6060b

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

vitj gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

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

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

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl.. $1.00 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

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

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

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

Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo.vadai ^2. ne mažiai, ju^ 
fctnil Pasijuokime visi, skaitydami Knzo Ptepeno 77 ANEKDOTUS.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED 5T„ CHICAGO, ILL, 40608 
•tsilznksnt darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar pinigine perlaida

Įtaigojimų. Tani reikalui jis 
seka, tikrina ir studijuoja apie 
Lietuvą literatūrų ne tik lietu
vių, bet ir svetimomis — rusų,! 
lenkų, vokiečių, prancūzų, ita
lų, lotynų ir kt. kalbomis.

Ilgų metų savo kruopštaus 
darbo vaisius, jis dar krauna Į; 
Įvairiom lietuviškom aktua
liom temom mokslines brošiū
ras. Viena iš tokiu , ką tik pa
sirodžiusių, yra čia aptaria
moji jo studija, labai, aktua
lia tema: Mindaugo krikštas 
— Lietuvos krikštas.

J. M, Venclova, pasiremda
mas čia patiektais kitų žymių 
mokslo atstovų teigimais, pa
sisakymais, bei dokumentuo
tais duomenimis, įrodo: 1. 
Mindaugas buvo ne tik didysis 
Lietuvos valstybės "kūrėjas, jos 
vienytojas, bet ir pirmasis, pa
gal tų laikų tradicijas, popie
žiaus pateptasis — Lietuvos 
karaliumi. 2. Jis pirmas iš 
Lietuvos valdovų priėmė su 
savo žmona Morta ir visu ka
rališku dvaru Vakarų apeigų 
(Romos) krikščionybę ir įstei
gė pirmąją katalikų katedrą. 
Tokiu būdu jis lietuvių tautos 
vairą pasuko Vakarų krikščio
niškos kultūros kryptimi. 3. 
Jis pasistengė įkurti atskirą 
savarankia Lietuvos bažnyti
nę provinciją, priklausomą 
tiesiog nuo šventojo Sosto, 
kas garantavo, kad naujas ti
kėjimas bus tvarkomas savų 
dvasininkų ir valstybės apara
tas bus lietuviškas. Tai buvo

Chicagos Lietuvių Moterų Klubas šių metų birželio 24 dieną Conrad Hilton 
viešbučio salėje ruošia Gintaro balių, kuriame publika bus supažindinta su 
šių metų debiutantėmis lietuvaitėmis. Paveiksle matome mokyklas baigian
čias lietuvaites, pirmą kartą susirinkusias Oak Lawn esančiuose ponios Vi
vian Semėnas namuose, kad galėtų prie arbatėlės susipažinti ir gauti pir-

mas debiutančiy instrukcijas. Prie piano sėdi debiutante Debra Sharko, o 
iš kairės į dešinę stovi Leslie Eisin, Rūta Nainys, Giedrė Čepaitis, Mary Al- 
donis, Pamela Petraitis, Lucille Vesota, Lynne Nover, Jane Semėnas, Susan 
Brazis ir Ramona Kaveckas.

Foto Llewelyn

pagrindiniai išmintingos kara
liaus Mindaugo politikos dės
niai.

Teisingai brošiūros auto
rius pastebi, kad dabar mes 
matome, “žvelgiant iš istori
nės perspektyvos, kiek Lietu
vai buvo tragiška, kad jos vė
lesni valdovai, su mažomis iš
imtimis, nesilaikė savo pirm
tako nustatytos sveikos politi
kos principų. Pati Lietuvos 
tragedija prasidėjo, kada jos 
valstybiniame aparate ėmė do
minuoti svetimi gaivalai ir pa
tys Lietuvos valdovai nesirū
pino padalyti lietuvių kalbą 
oficialia valstybės kalba, o tra 
gėdija savo zenito pasiekė, ka
da Jogaila. 1386 m. apsikrikš
tijęs ir užėmęs Lenkijos sostą, 
Lietuvos religinius reikalus pa 
vedė tvarkyti Lenkijos bažny
čios priniui, gi Lietuvos švie
timą tvarkyti suteikė monopo
lį (jo įsteigtam) Krokuvos uni
versitetui” (Žr. 6 psl,).

universitetas tebu-
Jėzuitų 1579 me-

Vilniaus 
vo įsteigtas 
tais, bet ir jis paliko Lietuvos 
lenkinimo židiniu. Popiežiaus 
nuncijus CumuLėjus, lankyda
mas 1595 m. Vilniaus vyskupi
ją, retai sutikdamas kunigų, 
savo raporte pareiškė, kad ir 
tie. reti kunigai tam kraštui ne 
buvo naudingi, nes visai ne
mokėjo lietuvių kalbos. Taip 
tais Laikais, taip ir vėliau pa
gonybė Lietuvoje klestėjo. Len
kai kunigai katalikų tikėjimą 
vadino lenkišku (polska wia- 
ra) ir vertė žmones mokytis 
lenkiškai. Tik 1907 m (taigi 
praėjus trims šimtams metų 
po Cumulėjaus vizito) Vilniaus 
kunigų seminarijoje (prie vys
kupo Roppo) buvo įvesta ša
lia visuotinos lenkų kalbos ir 
lietuvių kalbos painokos. Jo
gaila atidavė Lietuvos bažny
čioj tvarkymą Gniezno (Len
kijos) arkivyskupui, carų lai
kais po 1863 m. sukilimo jos 
tvarkymą perėmė taip pat su
lenkėjusi Mogiliovo arkivysku
pijos vadovybė, tik atkūrus 
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę, buvo Įsteigta savaranki 
Lietuvos bažnytinė provincija.

Vokiečių Ordinas nukaria
vęs Prūsus su Mažąja Lietuva, 
dėjo žiaurias pastangas užval
dyti visą Lietuvą ir buvo Lie
tuvos sukrikščionėjimo svar
biausiu trukdytoju. Tų jo in
trigų pasėkoje karalius Min
daugas su dviem savo sūnais 
1263 m. buvo nužudytas. Dėl 
Ordino intrigų karalius Gedi
minas buvo priverstas 1323 m. 
atsisakyti nuo apsikrikštyji- 
mo. Kęstutis su Algirdu, dery
bose dėl apsikrikštyjimo su 
Vokiečių imperatorium Karlu 
IV, nerado kitos išeities, kaip 
pastatyti sąlyga, kad jiems ap 
sikrikštijus Vokiečių Ordinas 
privalo grąžinti užgrobtas lie
tuviškas žemes ir išsikraustyti 
prie Juodųjų marių ginti Eu
ropą nuo totorių.

Po prievartinės 
Mindaugo mirties 
Lietuvoje nežlugo.
tosi iš “Gedimino laiškų”. 

karaliaus 
katalikybė 
Kaip ma-

laisvai buvo skelbiama ir prak
tikuojama. Vilniuje veikė p ran 
ciškonų ir domininkonų ordi
nai ir jų atstovai dalyvavo net 
karaliaus taryboje. Be to di
delė Lietuvos valstybės dalis 
buvo krikščioniška pagal Rytų 
bažnyčios apeigas.

Karalius Gediminas popie
žiaus nuncijaus pasiuntiniams 
pareiškė, kad jo valstybėje 
viešpatauja pilna pakanta (to
lerancija), visiems tikėjimams 
pagal jų apeigas ir kad mes 
visi (taigi ir lietuviai pagonys) 
išpažįstame tą patį vieną Die
va. C

Jogailos 1386 m. priimtas 
krikštas Krokuvoje pakeitė tik 
Lietuvos sukrikščionėjimo truk 
dytojus: iš Vokiečių Oidino da
bar tą rolę perėmė lenkai. 
Lenkams Jogailos krikštas bu
vo pirmoje eilėje dviejų vals
tybių politinis aktas, plačiai 
atidaręs lenkų įtakai vartus į 
Lietuvą. Ir visai pamatuotai 
brošiūros autorius sako: “Iš 
pateiktų istorinių šaltinių 
aiškiai matyti, kad lenkai per 
Jogailos krikštą ^vedė Lietuvo
je lenkybę, bet "ne krikščiony
bę” (Žr.; 15 psl,). Į kai kurių 
mūsų istorikų, pavyzdžiui Z. 
Ivinskio, pastangas reabilituo
ti Jogailą ir pastatyti, jį Lietu
vos krikštytoju vieton Mindau
go, autorius J. Venclova sako: 
“Liūdniausia, kad mūsų “kri
tiškų istorikų” užsispyrimu pa
laikomos tik lepkų pretenzi
jos į pačią Lietuvą”. (Žr.: 16 
psl.).

Toliau knygelės autorius nu 
rodo visą eilę mūsų “kritiškų 
istorikų” padarytų klaidų. Taip 
kalb. K, Būga klydo, visiškai 
suniekindamas dr. J. Basana
vičiaus stambiausią darbą apie 
trakų — frygų su lietuviais gi
minystę. Sekant lenkais, ap
kaltinimas Lietuvos istoriko 
Narbuto falsifikatorium, me
namai dėl jo išgalvotos By- 
chovco kronikos, dabar ją at
radus, buvo visai be pagrin
do. Ta pat tenka pasakyti ir 
dėl nuvertinimo darbų “mūsų 
istorijos tėvo S. Daukanto".

Užbaigoje autorius, pasi
remdamas eile duomenų, tei
giamai pasisako dėl sutaikini
mo krikščionybės su tautiniu 
patriotizmu, dėl to jis sako: 
“Reikia griežtai saugotis sveti
mųjų indoktrinuotų apaštalų, 
kurie gązdina nuolat su nie
kuomet mūsų istorijoj nebūtais 
dalykais: “lietuviškas šoviniz
mas'’, “lietuviški stabai”, “tau
tiško bei lietuviško idealo ka
rikatūra” (atrodo, lai autoriaus 
nepavardinto prof. St Saikaus 
kio leksikono išraiškos) ir ki
tokiais panašiais baubais ir. 
tuo žlugdo lietuvių tautinę są
monę bei lietuvišką susiprati-

Brošiūros autorius J. M. 
Venclova, visa reziumuojant, 
galutinoje išvadoje rašo: “Min
daugo krikštas tikrai yra Lie
tuvos krikštas, o juo ^g>ta 
krikščionybė gali būti lietuvių 
tautos stiprybės pamatas”. Tam 
Įrodyti jis yra panaudojęs nei 

42 autorių nuomones jo pami
nėtoje literatūroje. Visiems 
kas domisi — kokiais sunkiais 
ir nepalankiais keliais bei ap
verktinais būdai lietuvių tauta 
sukrikščionėjo, patartina šį 
kruopščiai atliktą darbą ati
džiai pastudijuoti. (Galima 
įsigyti, pasiuntus vieną dolerį: 
Mr. J. Šlajus, 4004 So. Talman 
A ve., Chicago, Ill., 60632).

V. Žemaitis

BIZNIERLAL KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE-'*. — TURI GERIAUSI?

PASISEKIMĄ BIZNYJE

MODEL DA9O41

WASHER F0RTHE7D's
from SPEED QUEEN

8

4- 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!
5115-5123 So. KEDZIE AVĖ. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

ROCKFORD, ILL.
Lietuvos dukterų draugijos 

nepaprastas parengimas
Balandžio mėnesio šilti saulės 

spinduliai pradeda atgaivinti 
apmirusią gyvybę. Atgyja žie
mos sukaustyta gamta. Pavasa
riško nuotaikos pasireiškia ir pas 
žmones. Tokiomis nuotaikomis 
dabar gyvena mūsų garbingoji 
Lietuvos dukterų draugija, ku
ri balandžio 9 d. rockfordiečiams 
rengia savo rūšies staigmeną. 
Tai bus tikrai nepaprastas pa
rengimas, nes yra pasinešta at- 

slankiusius apdovanoti Įvairio
mis dovanomis. Dovanoms telk
ti jau prasidėjo ir vajus. Visi 
tautiečiai yra raginanti patik
rinti savo namuose “inventorių”, 
atseit, pažiūrėti, kiek pas juos 
prisirinko atliekamų, nebenaudo
jamų įvairių daiktų (laikrodžių, 
indų, stiklinių, skarelių, nevar
totų drabužių, avalynės ir kit
ko). Tautiečiai prašomi tą at
liekamą “inventorių” nuvežti 
pas duonkepį Pošką. Jei kam pri
statymas yra neįmanomas, tai 
tegul pašaukia 968-1055 arba 
968-6357. Tada rengėjos pasi
rūpins aukojamus daiktus pa
siimti.

Parengime veiks baras, ren
gėjos pagamins įvairių gardžių 
valgių.

Lietuvos dukterų draugija yrą 
dar jauna organizacija, kurios 
svarbiausias tikslas yra labdara. 
Kai kokį lietuvį ištinka nelaimė, 
tai draugijos narės pirmos jį 
aplanko, paguodžia ir suteikia 
pirmą pagalbą.

Kaip matote, draugijos tiks
las yra labai kilnus. Reikia tad 
tikėtis, kad ji susilauks talkos 
ir rėmėjų.

Kviečiami į parengimą ne tik 
Rockfordo lietuviai, bet ir jo 
apylinkėse gyveną tautiečiai. Pa
rengimas, kaip minėjau, įvyks 
balandžio 9 (vadinasi, Atvelykio 
dieną), Lietuvių klubo puošnio
je salėje. Prasidės 3 vai. po pie
tų. žvalgas

SKAITYK ’NAUJIENAS” - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS
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VL. BAKŪNAS •

Pastabos iš tolo
Kai skęstantį laivo kapitonas apleidžia pirmutinis..

Nepriklausomos (nuo užsie
nio įtakos) Lietuvos paskutinie
ji prezidento “rinkimai” įvyko 
1938 m. lapkričio mėn. 14 d. 
Rinkimus rašau kabutėse dėl to, 
kad, mano išmone, jie buvo tik 
rinkimų parodija, nes gi kokie 
rinkimai, jei tebuvo tik vienas 
kandidatas...

Taip buvo 1938 m. lapkričio 
mėn. 14 d. Ar tai gerai, ar blo
gai --ne apie tai noriu kalbėti. 
Prezidentu buvo “išrinktas” An
tanas Smetona, prezidentavęs 
iki tol nuo 1926 m. gruodžio 
mėn. 17 d. karinio sukilimo. Jį 
vėl 1938 rn. lapkričio mėn. 14 
d. prezidentu “išrinkus”, A. Sme
tona sveikintojams dėkodamas, 
tarp kita ko, pasakė ir štai ką 
(cituoju ištraukas Ijš jo kal
bos. V. B.); “...tautos atstovai 
įgaliojo man vėl 7 metus va
dovauti Lietuvai...” ir kad “...rei
kia pasitikėti laivo kapitonu, jo 
vairininku, nes kad ir dabar, 
kai visas pasaulis nerimsta, kai 
niekur nėra tikro rytojaus, rei
kia visiems atminti, kad audros 
metu tenka visiems būti savo 
laive kantriems, ramiems ir pa
sitikėti jo vairininku...”.

Tiek prezidentas A. Smetona.

Kai dabar tą jo kalbą verti
ni laiko ir geografinio atstumo 
perspektyvoje, tai reikia tik ap
gailestauti, kad prezidentas ton 
kalbon įpynė labai senų ir gar
bingų jūrinių tradicijų apybrai
žas, kiek tai liečia laivą ir jo 
kapitoną audros metu. Pagal 
tas tradicijas kapitonas žūsta 
su skęstančiu laivu, arba gel- 
bisi paskutinis-. Koks nelaimin
gas įvykių sutapimas: matykite, 
vos tik audrai neužilgo kilus — 
kapitonas skęstantį laivą aplei
do pirmutinis... Tas laivas — 
Lietuva, jo kapitonas — Anta
nas Smetona. Pagal jo paties 
pareiškimą anoje kalboje, jį 
sveikinusiems “išrinkimo” pro
ga...

Niekam negalima ko nors pri
mesti, kas stengėsi pabėgti nuo 
gresiančio pavojaus, kurį daug 
karų nešė artėjanti raudonoji 
audra 1940 m. Eetgi išimtį su
daro prezidentas A. Smetona — 
jo paties žodžiais 
tonas audroje”... 
“’laivui“ nuo pat 
kompeticijos, bet 
nės) pagalba, jis
skęstančiame laive iki galo ir 
gelbėtis, jei tokių galimybių dar

“laivo kapi- 
Vadovavęs 

1926 m. ne 
jėgos (kari- 
turėjo likti
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽU
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Dr. KAZYS BOBELIS, Amerikos Lietuviu Tarybas pirmininkas, šiy metų vasario 20 dieną kalba 
Chicagos Lietuviu Tarybos suruoštame Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo minėjime. Dr. K. 
Bobelis pristatė sen. Robert Dole salėje susirinkusiems žmonėms. Sen. Dole pasakė turiningą kalbą.

Foto Edv. Mankaus

būtų likę, pačiu paskutiniuoju, (tavosi į Mažąją Lietuvą atsto- 
Bet jis į saugų krantą išlipo 
pirmutinis. Kas dėjosi po to 
(kapitonui apleidus skęstantį 
laivą, kuriame liko visa jo įgula
— tauta) visi gerai žinome, apie 
tai prirašyta tomų tomais kny
gų ir tūkstančiai straipsnių mū
sų laisvoje lietuviškoje spau
doje.

Tiesiog nelaimingu sutapimu
— raudonajai audrai artėjant, 
vyriausiojo kapitono, sakyčiau 
“commodore”, pavyzdžiu nuse
kė' ir kiti “kapitonai” (net iro
nija), pvz. Vienintelio mūsų ka
ro laivo, nešiojusio ilgus metus 
prezidento Antano Smetonos 
vardą, tikras jūrų kapitonas ir 
karininkai tą laivą irgi apleido 
patys pirmutiniai, išlipdami dau
giau ar mažiau saugiame ar 
“sausame” nacinės Vokietijos 
krante... Laikantis šimtmetiniu 
jūrinių tradicijų, jie turėjo lik
ti laive, nulaukti audros kryp
ties ir... jei taip istorijos jau bu
vo lemta — žūti su įgula. Bet 
jie, isterijos juodajai dėmei, į 
saugų krantą išlipo pirmutiniai... 
Ir daugiau tokių “kapitonų” bū
tų galima parinkti, kurie skęs
tantį laivą'apleido pirmutiniai, 
pvz., net ir paskutinį mūsų ka
ro atstovą Vokietijoje, kuris pa
sinaudodamas diplomatinių ry
šių ir pažinčių paslaugomis, ir 
vienas pirmųjų (berods, jau 
1941 m.) apleido Europą, užuot 
ten likęs ir organizavęs bei ko
vojęs (kaip karininkas) su ki
tais dėl bent kokių Lietuvos lais
vės pragiedrulių. Nes ir į jį, 
daugelis krašte likusių, žiūrėjo 
kaip į vieną iš laisvės kovų 
galimų vadų. Bet jis irgi išli
po į saugų krantą, palikdamas 
“skęstančiame laive” ir savo ei
linius ir generolus... Tokie buvo 
mūsų “kapitonai”...

Argi dabar turėtume stebė
tis, kad jau ir čia, daugiau kaip 
po dviejų dešimtmečių Ameri
koje, kai kurių politinių vėjų 
sukūriuose mūsų “kapitonai” 
nuleidžia bures ir laukia — kas 
bus toliau. Turiu- galvoje va
dinamųjų “mažlietuvių” veiklą. 
Tai Mažosios Lietuvos (apiman
čios Klaipėdos kraštą ir geroką 
dalį. Rytų Prūsijos teritorijos) 
likimu besisielojančių lietuvių 
paskiri sambūriai, kurie, pasi
dalinę įvairiuose kraštuose įvai
riais pavadinimais — organizaci
jomis ar draugijomis — ypatin
gą dėmesį kreipė (bent iki šiol) 
tam mūsų istoriniam Mažosios 
Lietuvos klausimui. Visi orien-

vaujančius organus: Mažosios 
Lietuvos Tarybą (Vokietijoje) 
ir Mažosios Lietuvos Rezisten
cinį Sąjūdį Amerikoje. Bet, ste
biuosi, kad net staiga tų vado
vaujančių organų balsas aptilo. 
Ir dar daugiau stebiuosi, kai pa
tyriau — kodėl? Būtent, vie
nas (bent iki šiol) vadovaujan
čių mažlietuvių veikėjų juodu 
ant balto (kitaip sakant — raš
tu) kitiems tolimos provincijos 
(Amerikoje) veikėjams yra pa
reiškęs štai ką; “...aš ir neper- 
daug apgailestauju faktą, kad 
specifiniai mažlietuviški reika
lai gauna mažiau dėmesio, kol 
visas bendrasis lietuviškasis rei
kalas ne tik laikosi, bet ir tarp
sta”.

iCHibn

Ed \\ul tono bažnyčios šven
toriuje, Anglijoje yra pamink
las su tokiu užrašu: “čia ilsisi 
ponia Ei eland. Ji gėrė gerą 
alų, stiprų punėą ir vyną, ir 
sulaukė 99 metu.

Vienas aukcionieriiis iš Gre 
enwood, Anglijoje ant savo 
antkapio įsakė iškalti šiuos žo
džius: “Labanakt. Ėjo, ėjo ir 
išėjo 1368 m.”

Barlinine kapinėse yra ant 
akmens toks užrašas: “Po šiuo

Eson miestelio kapinėse skel
biama tokia panegyrika ar tie- 
•m :
los anksčiau.
dabar, čia

“Dievas darydavo stebuk
lui padaro jų ir 
Isisi advokatas, 

kuris buvo garbingas ir teisin
gas". Panašaus sąmojaus eiliuo
ta'- užrašytas yra Newmarket 
kapinėse: "čia ilsisi tyliame 
molyje panelė Arabella Young, 
kuri gegužės mėn. 21 d. nusto-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

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

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Argi laikosi ? 
; Ypačiai tas 
. lietuviškasis 

nublėso kova 
• tuvos ? Artik 

vijoje baigiasi karta, kuri, pa
veldėjimo keliu, atstovavo tam 
kraštui ?
pradiniai 
išeivijos) 
pavargo, 
gijos beviltiškam laisvės dar
bui. Bet dėl to jie neturėtų “su
drausminti” tuos, kurie tame 
darbe dar rodo entuziazmo ir 
daug ką gali padaryti. Sekda
mas š. m. sausio 15-tosios su
kaktį, labai nusivyliau, kad jau 
tik vienur kitur ta sukaktis bu
vo paminėta. Toje laisvinimo 
veiklos, sakyčiau, sritinėje apim
tyje nėra jokių gairių, jokių or
ganizuotos veiklos taisyklių, — 
jų niekada ir nebuvo. Kas maž
lietuvių organizaciniame (tik
riau, Mažosios Lietuvos, ir dar 
tikriau — Klaipėdos krašto) dar
be čia buvo puoselėjama, tai anos 
mažlietuvių didelės tautinės sa
vybės, tą kraštą lietuvišku iš
laikiusios iki mūsų laikų — sa
kykime, 1923 m. sausio 15, ku
rią sukaktį labai skaitlingai ir 
iškilmingai minėdavome iki šiol. 
Bet dėl “kapitonų” pavargimo 
ir čia suglaudžiame bures... Pa
gal š. m. sausio 15 d. “Naujie
nų” vedamojo autorių Juozą 
Pronskų (kuris 1923 m. .buvo 
Vyriausiojo Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto nariu. V. 
B.); “...šiemet vadinamoj pa
saulio lietuvių sostinėj niekas 
net Klaipėdos atvadavimo minė
jimo nebesuruošė...”.

Jo teigimą “paantrinu”, nes 
net ir čia, Los Angeles, kur tie 
minėjimai būdavo gana įspū
dingi ir labai gausiai lankomi 
— šiemet apie tai nebuvo už
simintą nei vienu žodžiu... Sau
sio 15 d. čia šiemet suvaidintas 
“Paskutinis piknikas”... Tai, 
kai mažesnių burlaivių kapito
nai jau ir čia pradeda suglaus
ti bures, mažiausia valtis ne
drįsta pajudinti irklus... šių me
tų sausio 15-tosios proga net ne
sulaukėme “Lietuvos Pajūrio”... 
Nebuvo laikraštis didelės poli
tinės, kultūrinės ar ekonominės 
apimties, bet jis vis dėlto kė
lė Mažosios Lietuvos lietuvio bal
są, lyg ir atsakydamas į dar ir 
šiandien vokiškai — nacinės 
dvasios Vakarų Vokietijoje lei
džiamo “Memeler Dampfboot”

Argi tarpsta ? 
visas bendrasis 

reikalas”...
dėl Mažosios Lie-
dėl to, kad išei-

Kur

Turime sutikti, kad 
tremties (tikriau — 
rmažlietuvių veikėjai 

suseno, nustojo ener-

........ .. ...................    , , ------------------- ------------ ..........  - ......................... - - ■ 4 - -- I

svaičiojimus dėl Klaipėdos kraš
to ir iš viso Rytų Prūsijos pra
eities ir ateities.

Vokiečiai kovą savo keliu ve
da neatlaidžiai ir niekur nesu
stodami, kai mes, lietuviai, čia 
jau pavargome ir... sustojome. 
Ypačiai mūsų “kapitonai”, į ku
riuos iki šiol žiūrėjo ir jų klau
sė paprasti irkluotojai... Tur 
būt, istorinio likimo jau taip 
lemta, kad liksime hiinia -be 
balso, kurioje vis dėlto ilgiems 
laikams išliks tokie didingi Ma
žosios Lietuvos paminklai — 
mūsų laikais — kaip Martynas 
Gelžinis ar dr. Martynas Any- 
sas ir kiti su savo rašytiniais 
veikalais apie Mažąją Lietuvą. 
Jų niekas ir niekada negalės 
apeiti nors ir perrašant Lietuvos 
istoriją, kuo labai yra užsiėmęs 
dabartinis Lietuvos (kartu ir 
Mažosios Lietuvos) okupantas.

Darosi liūdna, kai
sario 16—tąją reikia raginti ne
užmiršti ir sausio 15-tosios. Abi 
datos — Lietuvos valstybinės 
laisvės sukaktys, kurias dabar 
čia švęsdami, turime verkti, kai 
žiūrime į pavergtą Lietuvą.

P. S. Aš labai apgailestauju, 
tuo pačiu ir priekaištauju, kad 
minėtame “Naujienų” sausio 15 
d. nr. tilpusioje nuotraukoje 
“Mažosios Lietuvos Vyriausias 
Gelbėjimo Komitetas” parodyti 
asmenys neįvardinti pavardėmis. 
Kadangi man beveik su visais to 
(sakytoje nuotraukoje pavaiz-

duoto) komiteto nariais teko 
ilgus metus bendradarbiauti ir 
juos gerai pažinti, drįstu juos 
"išduoti” pavardėmis. Sėdi (nuo
traukoje) iš kairės į dešinę: Vi
lius šaulinskis, Jurgis Lė bartas, 
Martynas Jankus, Jonas Vana
gaitis. Stovi (pirmasis iš kai
rės — man nepažįstamas, jį ga
lėtų įvardinti Juozas Pronskus), 
kiti: Ivaškevičius, A. Marcin- 
kevičius-Mantautas ir Juozas 
Pronskus. Nuotraukoje trūks
ta vieno pagrindimų sukilimo or
ganizatorių ir vadų — Jurgio 
Brūvelaičio, kuris dabar gyve
na Kanadoje. V. B.

Rinkėjo pastaba: Autoriaus 
neatpažintas asmuo yr<» lietuvis 
transatlantinis lakūnas Stepo
nas Darius.

noose. \ i : 

niuo su u/i
\ teniso k a po

“Čia ilsisi 29 vaiku tčvas. Jis 
būtų ir daugiau jų (ur< įęs. bet 
neturėjo daugiau laiko".

e Vienas beprotis sėdėjo už 
pietų stalo ir, užuot paprašęs, 
siekdavo per visą stalą to. kas 
tik stovėjo toliau.

— Tu ką, ar liežuvio neturi?
— paklausė jį kitas beprotis.

— Liežuvį aš turiu, bet ran
kos juk ilgesnės, — atsakė pir
masis.

(iš amerikiečių tautosakos)

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

ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
t Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

LfeOr ’ REGULAR 
’>1/0 PASSBOOK 

ACCOUNT rer Annum,

NOW INSURED TO $20,000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIV

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

-——; n i.
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Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus, geležinė uždanga ne
gailestingai užsiskleidė per vi
są Europą ir aklinai uždarė mi
lijonus žmonių didžiajame tautų 
kalėjime. Vakarų pasaulis, jo 
kultūra, jo dvasiniai laimėjimai 
liko aklinai atskirti nuo paverg
tųjų tautų žmonių ir tik slap
čiausiomis priemonėmis ir ne
žinomais keliais begalėjome iš
girsti pavergtųjų skundą, aima

nas ir pagalbos Šauksmą. Gele
žinė uždanga negailestingai nuo 
laisvojo pasaulio atskyrė apie 
200 milijonų pačios Rusijos gy
ventojų ir virš 100 milijonų ki
tų tautų žmonių.

Tačiau tuometinė demokrati
nė šio krašto vyriausybė galuti
nai nenusisuko nuo tos paverg
tųjų milijoninės masės Vieninte
lė priemonė susisiekti su šia ma
se ir parodyti jai dėmesį bei pa-

Duokle bolševikams
Šiomis dienomis Naujienose ėjo ilgas straipsnis, pa

vadintas “Lietuvių dailė svetur”. Jis palietė laisvame pa
saulyje kuriančius lietuvius dailininkus. Palietė dalį me
nininkų, nes didelio dailininkų skaičiaus straipsnio au
torius nepažįsta ir jų darbų nematė. Jis turėjo progos 
pasišvaistyti po laisvąjį pasaulį, jam yra atidaryti so
vietų policijos stalčiai su žiniomis ir charakterio bruo
žais apie kiekvienų menininką. Bet matyti, dar ne apie 
visus surinktos žinios.

Straipsnio autorius yra Lionginas šepetys, “tarybi
nės” Lietuvos kultūros ministras. Jis yra išlaikęs parti
nių institutų kvotimus ir net parašęs porą knygučių ke
liais meno klausimais. Antrojo Pasaulinio Karo metu ir 
ypač pokario laikotarpiu, jis yra įrodęs ištikimybę “di
džiajam kaimynui”, todėl jam ir buvo skirtos tokios at- 
sakomingos pareigos ir leista “vertinti” laisvajame pa
saulyje gyvenančių dailininkų darbus.

Ilgametis Naujienų bendradarbis Jonas Vilkaitis, 
pastebėjęs Šepečio rašinyje daug “įdomios medžiagos” 
apie laisvame pasaulyje gyvenančius lietuvius dailinin
kus, straipsnį “paruošė spaudai”. Jis nubraukė iš straips
nio gryną “bolševikinę propagandą” ir paliko tiktai “in
formacinę” medžiagą, kuri būsianti naudinga lietuviams 
dailininkams, norintiems užmegzti “kultūrinius ryšius”. 
Sudarytas įspūdis, kad ministras šepetys “turėjo ati
duoti duoklę” nūdieninės Lietuvos varovams ir įterpti 
“kiek ir bolševikinės propagandos”. Nubraukus tą pro
pagandą, straipsnis esąs geras ir naudingas. Taip galvo
ja ne vien senas Naujienų_bendradarbis, bet panašiomis 
mintimis šildosi ir vienas kitas intelektualas, suabejojęs 
Amerikos lietuvių krašto laisvės klausimu esančia vie
nybe.

Problema yra kiek kitokia, negu iš pirmo žvilgsnio 
gali atrodyti. Mums atrodo, kad ministro Šepečio straips
nyje atiduota ne vien .autoriaus duoklė bolševikams. 
Mums atrodo, kad pats Lionginas Šepetys yra lietuvių 
tautos duoklė bolševikams. Straipsnyje yra žymiai dau
giau sovietinės propagandos,” negu iš jo buvo nubraukta. 
Lietuvė moteris jį pagimdė, lietuvis tėvas jį užaugino. 
Tėvai jį išauklėjo, o Lietuvos mokyklos mokytojai pra
mokė jį plunksną vedžioti, šiandien tą plunksną jis nau
doja lietuvių tautos priešų naudai.

Turime pripažinti, kad visi esame atidavę duoklę 
bolševizmui. Vieni, palikę tėvų žemę, palikome ją bol
ševikams. Kiti, palikę namus, palikome juos bolševi
kams. Tretieji, gelbėdami nelaimėn ir vargan pateku
sius, su kiekviena siunčiama skepetaite duodame žymiai

didesnę duoklę bolševikams, nes be tos duoklės jis ir ske
petaitės Lietuvoje likusiems giminaičiams neįsileis.

Šepečio “Lietuvių dailė svetur” taip pat yra duoklė 
bolševikams. Jeigu lietuviai dailininkai pažintų bolševi
kus, kaip jie pažįsta portretui atsisėdusią moteriškę, tai 
ši duoklė, nebūtų reikalinga. Bet mūsų nelaimei turime 
pripažinti, kad dailininkai lietuvių tautos ir iš viso visos 
žmonijos didžiausio priešo nepažįsta. Jie vis mano, kad 
su lietuvių tautos naikintoju ir didžiausiu išnaudotoju 
galima ne tiktai rasti bendrą kalbą ir bent kultūrinėje 
dirvoje su juo pabendradarbiauti. Jie klauso po laisvąjį 
pasaulį zujančių sirenų, veža ten savo paveikslus ir
krauna į sandėlius. Gal jų krūtinėse ruseno mintis tuos 
paveikslus parduoti, bet jie greitai įsitikino, kad apiplėš
tas ir ubagu paverstas lietuvis paveikslų pirkti nepajė
gia. .. Šepečio vertinime prie stipresniųjų dailininkų pri
skirtas kiekvienas, kuris klauso sirenų balso, visai mi
vertinti tie, kurie sirenų giesmės apgaulę pažįsta. Kiek
vienas pajėgesnis dailininkas šepečio yra nuvertintas, o 
silpnesnieji iškelti į pirmaujančias vietas. Stipresnieji, 
daugiau dirbusieji ir studijavusieji, pažįsta okupantą ir 
mato jo vedamą politiką, tuo tarpu silpnesnieji lengviau 
patenka į okupanto ištiestą tinklą. Taip buvo praeityje, 
tokia pati būklė yra ir šiandien.

Kokia vertė yra tų ministro Liongino Šepečio ver
tinimų, jeigu visų samprotavimų pagrindan jis yra padė-
jęs tokį klausimą: — Koks yra nacionalinės lietuvių me
no tradicijos vaidmuo Lietuvos išeivių dailėje? šį klau
simą, plačiau jo nenagrinėjęs ir net savo premisų nepa
ryškinęs, jis sprendžia kitais dviem klausimais. Vienas, 
kaip keičiasi nacionalinė meno tradicija dailėje, esančio
je toli nuo tautos kamieno? šio klausimo plačiau nesvars
tęs, jis eina prie pačios svarbiausios savo vertinimo pre
misos. Štai ji:

“Ar lietuvių tarybinė dailė ir emigrantų dailė 
yra du, nors ir nevienodo dydžio, branduoliai vie
name kevale, kaip mėgsta teigti vieni, ar. kaip tvirti
na kiti, emigrantų dailė esanti visos lietuviškos dailės 
pagrindinis puoselėtojas bei garsintojas pasaulyje, 
ar pagaliau emigrantų dailė tėra lietuvių tarybinės 
dailės susvetimėjusi nuolauža, bet agresyvus jos pa
lydovas”. (N. 1972 m. vas. 21 d. 2 psl.).
Kad “tarybinė dailė” nieko lietuviško neturi, tai Še

pečiui ir į galvą neateina. Kad “tarybinėje dailėje” bet 
kokį lietuviškumo bruožą šepečiui pirmiausia reikėtų įro
dyti, vertintojas to darbo nesiima. Kokį jis lietuviškumą 
galėtų įžiūrėti įvairiose Lietuvos vietose statomuose Le
nino stabuose, sunku ir įsivaizduoti. Bet laisvame pasau
lyje kuriančius lietuvius dailininkus jis priskiria prie lie
tuvių dailės “susvetimėjusios nuolaužos”. Pagal “susveti
mėjusios nuolaužos” principą jis ir laisvame pasaulyje 
esančius lietuvius dailininkus klasifikuoja, šepetiška jo 
prizmė spindulius praleidžia tiktai ant tų dailininkų, ku-
rie yra pasiryžę savo paveikslus Vilniuje sandėliuoti.

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTES
LAUKUOSE
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šios šventės apsirengimo vaizdo atžvil

giu eisenos dalys tarp' savęs buvo suskilu
sios į tris klases (moterys, vyrai, dirigen
tai) pagal tautybę, socialinę padėtį, tarp- 
tautiškumą. Toks pat vaizdas bendro su
augusių jungtinio choro.

Vaikų — jaunuoliu choras, (eisenoje 
nedalyvavęs) vilkėjo daugiau mažiau tau
tiniais drabužėliais. Jų drabužių bendras 
vaizdas atrodė net autentiškesnis, negu 
buvusiose šventėse. Tik vis dar. kaip ir 
pirmiau, avėjo baltais “standartiniais” 
bateliais ir kojinaitėmis, lyg Amerikos 
sportininkų uniforminiais. Toks apavas 
ypač griežtai skyrėsi nuo mergaičių drabu
žėlių, padalindamas jų statulėles pusiau. 
Į tai būtina atsižvelgti ateity, pritaikyti 
prie trumpų darbužėlių, atskleidžiančių 
ilgas kojeles, sutinkamą su visu rūbeliu 
apavą. Tai išleidžiant iš akių ar neatsižvel
giant, vaikų — jaunuolių choro vaizdas 
buvo nuoširdžiai gražus, rimtas, prasmin
gas. Jis teikė įspūdį, kad šie jaunučiai 
yra tautos kūrėjai.

Tomis pačiomis akimis į aprangą žvel
giant negalėjai nematyti nė rašytojo V. 
Volerto, JAV LB-nės C. V. pirmininko, 
šventės vyriausiojo vairuotojo, labai įvaiz- 
daus rūbo — šviesiai mėlynų kelnių, balto 
švarko, vaizdingo rašto kaklaraiščio. Vi
sas derinys žydėte žydėjo tarp estrados ir 
pirmųjų sėdimųjų garbingųjų svečių eilių. 
Kaip paaiškėjo, tai nebūta dėl neištekimo 
laiko paskubomis užsimestas pirmasis po 
ranka pakliuvęs drabužis, bet sau prisitai
kytas. 1971 m. rugsėjo 30 d. “Draugas” 
“Dvidešimtmetį pasiekus” apie drabužius 
LB-nės vardu jis rašo: “LB ryžtasi išlaiky
ti gyvą tautos veidą. Nenuneigdama apda
ro, pavojingu laiku jo neskaito pirmuoju 
uždaviniu, manydama, kad drabužį gali
ma ir iš kitų pamėgdžioti, jį sau prisitai
kant .. ’’ Toks viešas spaudoje iššūkis bū
tų reikalingas esminio išaiškinimo. Tuo 
tarpu pakeliui norėtum kitų LB-nės vado
vų, ryžtančius! išlaikyti gyvą tautos vei
dą, paklausti — Ar tai Tiesa? Koks pavo
jus verčia pamėgdžioti, jį sau prisitaikant? 
Kas bus pamėgdžiojama ir sau prisilaikyta 
trisdešimti pasiekus? ...

Na, ir pranešėjas B. Prapuolenis, rim
tas, ne pramanytai vieno recenzento pa
vadintas barzdočium, savo apsi taisymu 
solidarizavo vyrų chorams, tik ne marš

laikyti laisvės viltis liko radi
jo bangos. Nuo 1950 metų pra
dėjo veikti “Laisvosios Europos” 
((Free Europe) radijo siųstu
vas iš Muncheno. Juo yra trans
liuojama radijo programos pa
vergtosioms tautoms bulgarų, 
čekų, lenkų, vengrų ir rumunų 
kalbomis, o, be to dar, veikia 
ir “Laisvės Radijo” (Radio Li
berty) , kurio programos yra tie
siogiai skiriamos rusams, ukrai
niečiams ir baltgudžiams.

Oficialiai šios radijo stotys ir 
jų programos yra išlaikomos šio 
krašto prekybos ir pramonės 
įmonių ir pavienių asmeniu au
komis. Tačiau jau 1967 metais 
Senato užsienių reikalų komisi
ja patyrė ir viešai paskelbė, kad 
prie šių programų išlaikymo pri
sideda ir pati šio krašto vyriau
sybė finansuodama jas per ČIA 
įstaigą. Tačiau, nežiūrint ir į 
šį bereikalingą paskelbimą, nei 
tuomeninis prez. Johnson nei 
dabartinis Nixon nesiėmė ini
ciatyvos nei šių programų su
mažinti nei panaikinti ir leido 
ČIA įstaigai ir toliau jas rem
ti finansiniai.

Senatoriaus Fulbright teigi-

stočių išlaikymas yra bereika
lingas šio krašto mokesčių mo
kėtojų pinigų eikvojimas. Jo 
žodžiais, šios išlaidos yra ana
chronizmas dar užsilikęs nuo va
dinamojo šaltojo karo su Sovie
tų Sąjunga laikotarpio. Bet, su
sidūręs su įtakingų kongreso at
stovų pasipriešinimu, jis šio 
klausimo radikaliai tada dar ne
kėlė, o tik pareikalavo, kad Kon
greso biblioteka parengtų išsa
mų savo tyrinėjimų šiuo reika
lu pranešimą ir pareikštų savo 
nuomonę. Po ilgesnio laikotar
pio sen. Fulroight Šį pranešimą 
pagaliau š. m. sausio mėn. 26 d. 
gavo, šiame pranešime bibliote
kos vadovybė šiltai užgyrė šių 
programų reikalą ir pareiškė 
nuomonę, kad jos ir toliau yra 
remtinos. Tarp kitko, šiame 
pranešime yra pasakyta, kad 
abiejų šių radijo stočių suin- 
čiamos programos daug pa
sitarnauja užsitarnauti pa
vergtųjų tautų žmonių simpa
tijas Amerikai ir yra žinomi at
vejai, kada tų kraštų vyriausy
bės šių programų įtakoje padarė 
atitinkamus patvarkymus, res
pektuojančius krašte gyventojų

būti išimta iŠ ČIA įstaigos ži
nios.

Rašant šias eilutes, sunku dar 
numatyti, koks bus galutinas Se
nato komisijos sprendimas, o 
tuo pačiu, koks bus ir pačių tų 
programų likimas. Sunku pasa
kyti ar sen. Fulbright pajėgs 
savo įtaka galutinai sustabdyti 
laisvo žodžio ir laisvos minties 
skleidimą per geležinę uždangą. 
Ar pajėgs jis sunaikinti idėją, 
kurios per 22 metus nepajėgė 
sunaikinti visomis jungtinėmis 
jėgomis komunistai.

Bet jeigu senatoriaus Fifl- 
bright šios visos pastangos ap
sivainikuotų laimėjimu, tai mes 
lietuviai turime atsiminti, kad 
Vliko pastangomis išlaikomos 
trys radijo programos beliks 
vienintelis vakarų pasaulio ry
šys su pavergtosiomis tautomis. 
Šios radijo programos jau eilę 
metų kasdien skleidžia laisvės 
žodį ir skelbia tiesą Lietuvos 
žmonėms. Šios programos yra 
išlaikomos grynai vien lais
vųjų pasaulio lietuvių aukomis, 
jokios paramos jos per jokias 
valdžios įstaigas jų išlaikymui 
negaunama, todėl jos yra ir vi-

mu, šių radijo stočių finansavi
mas vyriausybei kasmet kainuo
ja 35-38 milijonus dolerių. ČIA 
turimomis žiniomis, bolševiki
nės tų kraštų ir Rusijos vyriau
sybės kasmet išleidžia maždaug

valią. (“In some cases, regimes 
have grundingly adopted some 
measures desired by their pu
blics and supported by Radio 
Free Europe”).

Sen. Fulbright, žinoma, liko

sai laisvos, nepriklauso nuo bet 
kieno sprendimų ar nusiteiki
mų. Free Europe ir Radio Li
berty mirties išvakarėse mes vi
so laisvojo pasaulio lietuviai sa
vaime gyvenamojo momento esa-

tris-keturis kartus daugiau iš
laikydamos modernias elektro
nines stotis šioms programoms 
trugdyti ir kelti triukšmą, kad 
nuslopintų jų galią, šiandien yra 
jau surinkta daug įtikinamų įro
dymų, kad šios laisvojo pasau
lio radijo programos yra pasto
viai pavergtuose kraštuose klau
somos, įdėmiai sekamos ir per-, 
duodamos žinios iš lūpų į lūpas
pasiekia veik visus kraštų už
kampius. Kadangi šiuose kraš
tuose iki kaulo yra įgrįsę val
džios išlaikomų radijo siųstuvų 
bolševikinės propagandinės pro
gramos, tai laisvojo pasaulio žo
dis yra jiems vienintelis atsi
gaivinimas ir tiesos šaltinis.

Kai laisvojo pasaulio valsty
bių vyriausybės ir jų politikai 
nuolatos vis daugiau bando megz 
ti oficialius ryšius su paverg
tųjų kraštų vyriausybėmis, tai 
Laisvosios Europos ir Laisvės 
Radijo programos yra vienin
telis būdas palaikyti ryšį su pa
čiomis tautomis — su pačiais tų 
kraštų gyventojais.

Milijoninės 'bolševikų sumos 
ir įmantriausi aparatai visdėlto 
neįstengė nuslopinti šio laisvojo 
pasaulio balso. Bet, atrodo, kad 
jį visdėlto pajėgs nuslopinti JAV 
senatorius Fulbright. Jis yra 
labiausiai įtakingo ir svarbaus 
Senato užsieniu reikalu komite
to pirmininkas. Ir nuo jo balso 
ir nusistatymo veik išimtinai pri
klauso panašiems reikalams vy
riausybės skiriamų sumų tvir
tinimas.

Senatorius Fulbright jau prieš 
kelis metus kėlė Senate klausi-
mą, kad “Free Europe” radijo

kiniais, o baltu švarku.
Bet nei vyrų chorams, nei p. Volertui, 

nei p. Prapuoleniui nepritarė mūsiškiai 
kviestieji svečiai, sėdintieji garbės eilėse, 
nei “keliolika užsienio valstybių konsulų”. 
(Tarp kabučių išrašas iš Draugo VII. 6 d.) 
Bent aš nepastebėjau, kad kuris iš jų, pa
gerbdamas mūsų šias iškilmes būtų buvęs 
taip pasirėdęs...

Ar ne tiesa, kad IV-toji Dainų šventė 
buvo pirmoji, kurioje, taip pritaikęs sau 
rūbą, buvo vyriausias jos vadovas, kurio
je taip apsirengęs vyrų choras ir taip apsi
rengę visi dirigentai?

VI. ATRAMOS TAŠKAI
Savo samprotavimus dėl IV-sios Dainų 

šventės šių veikėjų apsirengimo norėčiau 
gristi ar geriau autoritetingesnių už mane 
vertintojų spaudoje duomenis.

Pav. J. Pr. “Draugas” 1971. VII. 7 “Di
dinga Dainų šventė” rašo: (...) “dauge
lis kalbėjosi, šventę versdami “pikni
ku”. .. Tiesa, kad ir kalbėjimasis šventę 
vertė pikniku. Bet kodėl recenzentas ne
parašė, kad tokios aprangos paskirties iš
vaizda šventę irgi vertė “pikniku”, siūly
dama pikniko toną publikai! Juk “pikni
ko” pažymys ne tik kalbėjimasis, bet ir 
apsirengimas, ir daugiau kas... Kitas re
cenzentas rašė (Naujienos) išskyręs iš 
publikos kelis jaunus vyrus, netvarkingai,

labai nepatenkintas šiuo biblio
tekos vadovybės pranešimu. Jis 
jo net savo komisijai nepaskai
tė ir pareikalavo, kad bibliote
kos vadovybė dar giliau šį rei
kalą pastudijuotų, parinktų 
šiam darbui kitus bibliotekos 
bendradarbius ir parengtų nau
ją pranešimą. Tačiau ir tame 
naujame pranešime, kurį sen. 
Fulbright gavo šiomis dienomis,

me moraliai dar daugiau įparei
goti dosniau paremti Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastangas su
telkti pakankamai lėšų, kad Vil
kas galėtų ateityje ne tik ir to
liau išlaikyti, bet ir atitinkamai 
išplėsti savo radijo programas, 
nes jos gali labai greitai likti 
vienintelis radijo bangų ryšys 
tarp laisvės ir tironijos.

yra pakartojamos tos pačios te
zės, tik dar pridėta, kad atei
tyje šios radijo programos turi 
panaudoti savo įtaką, siekiant 
pašalinti tarptautinius konflik
tus ir visomis priemonėmis kel
ti Jungtinių Tautų Organizaci
jos autoritetą, kadangi ši orga
nizacija yra šiuo metu vienin
telė priemonė tvarkyti tarpusa- 
vius pasaulio tautų šeimos san
tykius, remiantis teisės pagrin
dais.- į< > , . . t į ,į- ■< j

Su šiuo bibliotekos pranešimu 
sen. Fulbright supažindino vi
sus užsienių reikalų komisijos 
narius ir šį komisija šiomis die
nomis galutinai svarstys laisvo
jo pasaulio radijo programų li
kimą ir padarys galutinį spren
dimą. Komisijos pirmininkas 
sen. Fulbright yra pareiškęs, 
kad jis visa širdimi trokšta šių 
radijo stočių galimai greitesnės 
mirties, bet jausdamas, kad ko
miteto dauguma gali jį perbal- 
suoti, yra parengęs rezoliuciją, 
kad, jeigu jau tos programos ir 
toliau bus palaikomos, tai jos 
turi būti gerokai susiaurintos ir 
veikti tiesioginėje State Depar
tamento, o tuo pačiu ir jo paties 
priežiūroje ir kontrolėje. Jų iš-
laikymas ir organizacija turi gus.

MOTERIŠKAS VYRAS
1878 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

Ute kilties indėnai, gyvenę Bal
tosios upės pakrantėse šiaurės 
vakarų Colorado valstijoje, už
puolė indėnų įgaliotinio Nathan 
C. Meeker įstaigą ir nužudė vi
sus ten buvusius vyrus. Tos kil
ties indėnas vardu' Yogia atsisa
kė dalyvauti tame žygyje ir žu
dynėse. Kilties taryba už tai jį 
pasmerkė ir įsakė dėvėti moters 
drabužius ir (Urbti moteriškus 
darbus. Toje paniekoje Yogia 
išgyveno 60 metų. Jis buvo drą
sesnis už visus tos kilties vyrus.

IŠTIRPINA TULŽIES 
AKMENIS

Ligi šiol buvo tik vienas bū
das, sugedus tulžies funkcijai, 
chirurgijos priemonėm paša
linti tulžį. Mayo klinikumo gy
dytojus sako, kad jiems pasise
kė ištirpinti tulžies akmenėlius 
keturioms moterims. Gydymui 
vartojamus CDC chemikalas, 
kurį turi žmogaus ir gyvulių tul
žis. ■

Tačiau šios rūšies gydymas dar 
tebeeksperimentuojamas. Dar 
gali nebūti praktiškas ir nesau-

M. š.

netinkamai apsirengusius, apžėlusius, tar
tum hypius, ir tokių čia pasirodymo ne
nutylėjo. .. Kaip galėtum nutylėti apsiren
gimą tų, kurie čia buvo vyriausiais rengė
jais ir programos veikėjais! ! !

Aš norėčiau nenutylėti šimto procentų 
priešingo, šiems susivėlusiems, apžėlu- 
siems jauniems vyrams, pavyzdžio. Pora 
kartų akis į aki publikoje susitikau su 16 
— 18 metų jaunuoliu, gražiai, kaip berže
lis išaugusiu, ne apžėlusiu, susišukavusiu, 
apsirengusiu pilnu puikiu tautiniu drabu
žiu, apsijuosusiu su plačia juosta. Jo už
kalbinti nespėjau, nes žmonių spūstyje vis 
prasilenkėme.

Kitų spaudoje rašiusių dėl moterų apsi
rengimo dviejų nuomonių nėra: visų be 
išimties pripažinta, kad moterys sudarė 
išskirtinai gražų vaizdą tiek eisenoje, tiek 
scenoje. Taip pat pasigėrima ir vaikų — 
jaunuolių choro gražiu vaizdu.

Dėl vyrų aprangos susekamas dvejo
pas skonis ar pažiūra. Vienas — kai sko- 
niškai pagiriama, antras — kai nutylima. 
Čia išrašau po vieną, kitą abiem skoniam 
atstovaujantį pavyzdi.

1971. VII. 8 “Naujienos” S. Juškėnas 
gėrisi: “Choristai juodomis kelnėmis ir 
baltais marškiniais. Vaizdas tikrai gražus. 
Visose ankstyvesnėse Dainų šventėse teko

dalyvauti — pastaroji gražiausią Įspūdį 
padarė”.... Išeitų toks drabužių vaizdas 
šventę pagražino.

“Tėviškės žiburiai’’, “Dainų šventė — 
tautos diena”, 1971. VII. 8: “Chorų įžy- 
giavimo iškilmė buvo pasigėrėtina. Pir
miausia Įėjo moterys, pasipuošusios tau
tiniais drabužiais, kurie savo spalvingu
mu teikė šventei išskirtinę nuotaiką. Jų 
eilėse buvo matyti jaunų veidų. Gražiai 
atrodė ir uniformiškai apsirengę vyrai 
(tamsios kelnės, balti marškiniai), tik jų 
eilėse labai mažai jaunų veidų”.

Be to pabrėžimo, jog moterų t drabu
žiai šventei teikė išskirtiną nuotaiką, įdo
miau tai, kad jaunieji veidai nesikrato 
senoviškų t dfabužių. Kurių eilėse labai 
mažai jaunų veidų, ten gražiai atrodantys 
tokie uniforminiai “tautos dieną” drabu
žiai

“Dirva” tas pats autorius (ar) tarda
mas... “pademonstruota per puošnią ir 
Įspūdingą Dainų šventę Čikagoje”, reikia 
suprasti, vyrų drabužius irgi laiko puoš
niais.

(Bus daugiau)
Skaitykite ir platinkite

Dienraštį
“NAUJIENAS”
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nuo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta’

Kandidatai į SLA vadovybę

JUz. tel. 239-4683

DR. K. G. 8ALUKAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pula*Kj Rd. (Crawford 

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

Jei neaUilxepu, skambinti 374-8U12

Telsf.: PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
V&L: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-® 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

Iš New Yorko mums praneša, 
kad praeitų metų gruodžiu mė
nesi Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kuopose buvo pra
vestos nominacijos j šios orga
nizacijos vadovybę. Nomina
cijų komisija, suskaičiavusi bal
sus, praneša, kad buvo paduo
tas toks balsų skaičius:

Prezidento pareigoms:

Povilas P. Dargis gavo 1150 
balsų

Jonas Daugėla — 20 balsų.
Viceprezidento pareigoms:

Aleksandras Čaplikas — 1029 
balsus.

Jonas Kapočius — 148 balsus.
• Sekretoriaus pareigoms:

Iždo globėjų pareigoms:
Steponas Briedis — 833 balsus
Josephine Mileriūtė — 791 

balsą - .
Antanas Sukauskas ‘— 280 

balsų
S. Bajorienė — 231 balsą.

Gydytojo kvotėjo pareigoms:

Dr. Steponas Biežis — 1090 
balsų.

Bostonietis Jonas Kapočius 
centrui praneša, kad jis nesutin
ka kandidatuoti vicepirmininko 
pareigoms.

SIOUX CITY, 1A.
Vasario 16 proga aukojo:

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Pox Valley Medical Confer 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Algirdas Budreckis — 1128 
balsus

P. Januška — 49 balsus.
Iždininko pareigoms:

Euphrosine Mikužiu tė — 991 
balsą

Jokūbas Stukas — 130 balsų.

GRAOINSKAS
DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rez.; Gi 84)873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA 1R MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV | 

LENGVIAUSIAI j 

NUSTATOMA į 
2512 W. 47 ŠT. — FR 6-1998 j 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVJI
»-  ' —-------- J

Kun. S. Morkūnas, savo 70 
metų amžiaus sukakties proga 
300 dol. (iš kurių po 100 dol. Al
tai, L. Bendruomenei ir Rezoliu
cijoms Remti Komitetui.

Stasys Meškauskas 15 dol., 
-Morta Kuncienė 15 dol., Jeroni
mas ir Petronėlė Cicėnai 10 dol., 
Aleksas Laudanskas 10, Stasys 
Ostinas 5, Anelė Dudienė 5, Kri
stina Katinienė 5, Mamertas Lu- 
neckas 10, Juozas Mikalauskas 
8, Evelyna Rudonienė 10, Juozas 
Ulanskas 10, Berta žolpienė 10, 
Bronius Plaušinaitis 10, Adolfas 
žvirgždinas 10. Viso 433 dol.

Dailininkas Norman Rockwell daug laiko paskiria skautų organiza
cijai. Jis nupiešė skautų gyvenimo piešinius, iš kurių bus nulieti 

sidabriniai medaliai.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

I .in kam ūmo arba liūdesio valanda* 
gm tinusi pg gėlės ir vinilai anrra 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gelta

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/tl
5525 Sa. Hadam Ava. — 586-1220

GĖLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
------------------ ----- ----------------- --------v

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,|,_ 2533 W. 71st Street
K ' Telef.: GRovehiU 6-234M

K * 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhaU 3-210S-S
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
Į AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

"PERKRAUSTYMAI

i MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

> 2EMA KALVA
R. IBSENAS

>2047 W. 67th PL WAIbrock 5-8063

Ofiso Tel.; HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto įtik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta. “■*’*' ’

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

- “contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. ■ Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.f WA 5-3099

. MOVING
Apdraustas perięraustymas • 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

V. ------

-------- 1'-^---

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

j Visos programos iš W0PA, 
f 1490 kiLXM.

■ Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 i 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.**

TeL: HEmlock 4-2413
\ 71J9 So. MAPLEWOOD ĄVE.
| Cine AGO. ILL. *50629

— -wrrniAWBi-----------
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Lctūnai taipgi peria r perdua. 
ir propz kžHx> tkbu per

HAUlfCNAl

Karo žygis Airi j on 
ir kilni apgaulė

1015 metais prieš Kristaus 
gimimą Norse vietovės vikin
gų vadas Haremon O’Neill su
ruošė laivais ekspediciją užim
ti šiaurės Airiją. Toje ekspe
dicijoje dalyvavo su savo lai
vais kitas vikingu vadas, ku- 
rio vardas nėra žinomas. Jie 
sutarė, kad tas jų bus užimtų 
žemių karalius, kuris pirma
sis savo dešine ranka palies že 
me. Abu stengėsi kuo greičiau 
priartėti.
O’Neill varžovas artinosi grei
čiau prie kranto siekdamas 
ranka paliesti žemę ir paimti 
karūną. O’Nęil būdamas visai 
arti laimėjimo, bet ir neišven
giamo pralaimėjimo, nukirto 
savo dešinę ranką ir ją num ės
damas Į krantą pirmasis palie
tė žemę. Jis ir jo Įpėdiniai val
dė dabartinę UIsterio provin
ciją kelis šimtmešius. Dinas
tijos herbas buvo raudonas 
kryžius skyde ir raudona ran
ka sidabro spalvos skydelyje.

• Taganrogo metalurgijos ga
myklos darbininkas sugavo meš
kere lydeką. Lydeka svėrė de
vynis kilogramus, tik jos pilvas 
buvo labai išsipūtęs. Išdarinė- 
jęs žuvį, žvejys jos skilvyje rado- 
buteli su žiguliniu alum.

e Jei tikrai myli, nepasileisi 
bėgti, pamačiusi pirmą žmogaus 
trūkumą, o jį padrąsinsi, padė
si jam išbristi iš klaidų sietu
vos. A. Mindži

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: U52 WEST 59tti STREET 

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

pagal susitarimą.

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

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
orgimais, 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.

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

2454 WEST 71* STREET 
Ofise teM/ HEmlock 4-2123 , 
RezM. tfhk\e Glbson S-6195

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

_ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOA5-PROTEZ4STAS 

V* Aparatai • Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom- 

' (Arch Support!) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

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

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

Kišeninio formato, 157 psL S2P0.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00 I
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

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

13. Nerias Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščių Sielis”, vertimas, 42 psL S2.00.

14. Balys Rukia, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika. 167 psl., $3.00.

J. VLKS.KAS GIRDĖTI
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimai užsieniuose 
gyvenančių lietuvių visur ruo
šiami. Pagal atsilankančių skai
čių galima spręsti kokio esa
ma susidomėjimo Lietuvos pa
dėtimi, jos likimu ir nori rem
ti kovas dėl Lietuvos valstybės 
atstatymo.

Vasario 20 d. Lietuvos nepri
klausomybės akto minėjime, kaip 
visada, Lietuvos generalinis kon
sulas A. Simutis tarė trumpą, 
bet reikšrriingR ir gerai įsidėmė
tiną žodį, šiame minėjime jis 
pažėrė tokią apgalvotiną mintį: 
Nėra didelio reikalo spėlioti, ku
ri iš valstybių pripažįsta tautų 
apsisprendimo teisę, ir kas re
mia kovas dėl tų teisių įgyven
dinimo. Yra daug svarbiau su
siprasti, susižinoti, kiek mes pa
tys tas kovas dėl Lietuvos vals
tybės laisvės remiame.

Iš Baltimorės atvykusi advo
katė’ dr. E. Armonienė rūpes
tingai paruoštu savo pranešimu 
iš tolimesnės praeities ir dabar
ties apžvelgė lietuvių tautos ko
vas dėl savo nepriklausomos val
stybės išlaikymo, o dabar dėl jos 
atstatymo. Jei virš šimtą metų 
Lietuvos gyventojai atlaikė ca
rinės Rusijos sunkią okupaciją, 
jei tada tauta nepalūžo kovoje 
dėl savo teisių, nėra jokio pa
grindo baimintis, kad ir bolševi
kinė okupacija nebus įgyventa.

Dr. Armonienė prisiminus 
JAV lietuvių praeityje suruoš
tus įvairius seimus Lietuvos 
valstybei atkurti, pataria ir da
bar sušaukti visų penkių žemy
nų lietuvius į bendrą savo sei
mą, nesigrupuojant į bet kuriuo 
politinius ar kitus sambūrius.

NEW YORKE
Vlikas, kuris privalus. visų pa
ramos- Svarbu visų organizuotą 
vienybę išlaikyti.

Dr. E. Armonienės gerai suaus
tas pranešimas visų buvo susi
domėjimu išklausytas.

Dar kalbėjo JAV atstovų rū
mų narys F. J. Brasco ir kiti.

Taip pat, kaip kasmet, buvo 
perskaityti įvairūs gauti svei
kinimai ir priimta rezoliucija.

Toliau sekė meninė dalis, kurią 
deklamacijomis iš lietuvių kū
rybos paįvairino V. Žukauskas, 
mūsų gabusis artistas.

Būta ir tautinių šokių, kuriai 
vadovavo I. Matulaitienė, daug 
darbo ir rūpesčio įdėjusi Į tą kū
rybą.

Vyrų choras Perkūnas, muzi
ko Strolios vedamas, nuotaikin
gai padainavo keletą dainų.

Visa to minėjimo meninė da
lis praėjo gyvai, gražiai ir įdo
miai.

Proklamaciją ir sveikinimus 
skaitė V. Galbuogytė.

PASIRINKO MIRTĮ

Nepataisomas vagis Jaen Po- 
queron iš Hautviliers, Prancūzi
joje, buvo už vagystes nuteistas 
mirti. Prieš sprendimo įvykdy
mą buvo paskelbta, kad ta baus
mė jam bus dovanota, jei nekal
ta mergaitė norės už jo tekėti. 
Į priekį išėjo iš prieglaudos mer
gaitė ir pareiškė savo sutikimą. 
Bet kalinys, pažiūrėjęs į mer
gaitę, pakraipė abejingai savo 
galvą ir pasakė:

— Ne. Geriau aš vesiu šias 
kartuves. Budeli, vykdyk savo 
pareigas ... Jis buvo pakartas

help your* £*> 
heart funoV 
help your HEART-

16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

>5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujiem* 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, JJL 60608

Čia prašosi tokia pastaba:
^Sumanymas geras, tik sunkiai 

Įgyvendinimas. Tokį visatinį 
lietuvių seimą galėtų suruošti 
tik organizuota lietuvių visuo
menė. O jei organizacija būtina, 
tai neišvengiamas ir įvairus tos 
visuomenės suaižėjimas pagal 
savo šiokius ar kitokius įsitikini
mus. O be to, kur dabar užsie- 
nuose tebegyvena lietuviai, ten 
visur tarp jų gyvai sruvena min-
tis ir šioks ar kitoks darbas dėl 
tos Lietuvos, štai JAV tam iš
imtinai politiniam veiksniui yra 
įsikūrusi Altą, visų politinių ir 
kitų veiksnių remiamą. O visuo
se žemynuose, kur tik gyvenama
lietuvių tuo Lietuvos laisvinimo
veiksniu vadovauja Vlikas. Už
sieniuose gyvenančių lietuvių 
Lietuvos laisvinimo kova yra or
ganizuota. 0 tos kovos tęs
tinumo teisės priešakyje stovi

Heimso mieste 123-4 m.

S”sirink.inų ir pa/engimų

PRANEŠIMAI
★

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos eilinis narių susirinkimas 
įvyks penktadieni, vasario 25 dieną 
8.00 v. vak. Hollywood Inn svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai prašomi atsi
lankyti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti.

Eugenija Strungys, nut. rašt.

— Lietuvių Žagari ežių Klubo narių 
susirinkimas Įvyks sekmadienį, vasa
rio 27 d. 1 vai. popiet Hollywood sa
lėje. 2417 W. 43rd St. Visi nariai ir 
narės malonėkite dalyvauti, taip pat 
nepamirškite užsimokėti klubo nario 
mokesčius.

J. Keturakis, rast

— Joniškiečių Klubo šokių vakaras 
įvyks vasario 27 d. 4 vai. popiet Hol
lywood salėje. 2417 W. 43rd St. Gerą 
muzika, valgiai, gėrimai ir gera nuo
taika. Kviečia visus

Valdyba ir Komisija

EUDEIKIS
SENIAUSIA 1B DIDŽL4USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
TYnnmnnRirrniinjmmnniuuMiifinuuHM«iintuniuinnniimHmmnutwn>t:niunrtnTTOuitn><n»

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4005-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: YArd> 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOM

In

M \RIAI:

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių

Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS C1ENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTC 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArd» 7-34013 v i - * ■ T ’ /

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREKT 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; YArds 7-1911

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

s NAUJUMAS, CHICAGO I, M,U~, fWBAY, HBBUAJW U, Wrt
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Menas Jauniesiems" — Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus, 4012 Archer Ave. patalpose sausio 15 dieną 
prasidėjo meno dalykų pamokos jaunuoliams. Paveiksle klasių vedėja Seselė Rosanne iš Marijos Aukštesnio- 

' sios mokyklos su savo mokiniais.

invkųiūų kvartas įvyks vasa
rio 27 d., 2 vai. p. p. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

— Algirdas Žemaitis, kalbėjęs 
sausio 22 d. 'Čikagoje inž. A. Ru
džio radijo Forume apie Jung
tinių Tautų Maisto ir žemės 
Ūkio organizacijos uždavinius, 
per Fidži salas (ir Kaledoniją 
dabar pasiekė Tliailandą, Bang- 
koką), vasario 22 d. jis išvyko į 
l'hailando šiaurėje” esantį mies
tą Chiang Mai, kur užtruks apie 
mėnesį. Jo adresas: Mr. A. J. A. 
žemaitis, % Dincome Hotel, P. 
O. Box T03, Hue Kaeo Road, 
Chiang Mai. Oro paštu laiš
kams reikia 6—7 dienų. Jis dir
ba Italijoj, Romoje šios organi
zacijos štabe, kaįp Artimųjų ir 
Tolimųjų Rytų rinkos ekono
mistas.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rak«nd«t lr | rengi m*l

PARDUODAMI
1S MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

iki 50% nuolaida. Galima pirku 
laimus ir iSsimoaeunai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 Su. WESTERN A VE.

AUTOMOBILES—TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

PARDUODAMAS 1969 metų Volkswa 
gen automobilis labai gerame stovyje. 

Teirautis tel. GR 6-7019.

pirmininku. Ta mokykla yra 
Marquette Parko apylinkje. Jo
je vyksta Kr. Donelaičio litua
nistinės mokyklos pamokos 
šeštadieniais.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemo — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

2212 W. Cermak Road
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidentM

Chicago, flį. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

— Adomas Didžbalis, spaudos 
bendradarbis ir daugelio lietu
viškų organizacijų veiklus na
rys, kurį laiką sirgo namuose. 
Dabar gydosi Šv. Kryžiaus ligo
ninėje dr. Starkaus priežiūroje.

Devintoji Vinco Krėvės 
Literatūrinė Premija

šių metų rudeni Įteikta Mont 
realyje, Kanadoje, jau devin
toji Vincė Krėvės literatūrinė 
premija, šią premiją skiria 
Lietuvių Akademinis sambū
ris Montrealyje, turįs apie 40 
aktyvių narių. Netrukus bus 
paskelbtas jury sąstatas. Pre-

mija (500 dolerių) bus paskir
ta už dar jokios premijos ne- 

igavusį, grožinės lietuvių lite
ratūros veikalą, išleistą 1970 
arba 1971 metais, bet kur lais
vajame pasaulyje. Todėl visos 
leidyklos arba pavieniai auto
riai, išleidę knygas savo lėšo
mis, prašomi nedelsiant siųsti 
bent po 2 egzempliorius (jury 
komisijos narių bus penki)

DEŠIMTMETIS

2422 W. Marquette Rd., 

Chicago, Illinois 60629, 
Tel.: 312 — 925-6897.

<

LIETUVIU FONDAS
išleido dviejų spalvų (rau

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

dabartiniam Liet. Akad. sam
būrio pirmininkui adresu: 
Air. Vincas Plečaitis, 
585 Gerald Ave.
LaSalle, 690, Quebec, Canada.

Neatsiųstos knygos nebus 
svarstomos.

Iki šiol Vinco Krėvės litera
tūrinę premiją yra laimėję šie 
mūsų išeivijos rašytojai: Jo
nas Aistis, Jonas Mekas, Marius 
Katiliškis, Algimantas Mackus, 
Vincas Ramonas, Kostas Ost
rauskas, Antanas Vaičiulaitis 
ir Kazys Baronas.

— Brighton Parko LB apylin
kės valdyba ruošia Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą kovo 
12 d. 2 vai. popiet parapijos sa
lėje. Valdybos pirm, yra Juozas 
Šlajus.

— Rašyt. Birutė Pūkelevi- 
čiūtė dalyvaus So. Bostono LB 
Kultūros klubo parengime va
sario 26 d. 7:30 vai. vak. Tarp
tautiniame institute, 287 Com
monwealth Ave.

1972

ANTANAS SMETONA LR JO VEIKLA
154 pusL knyga. Kaina 51.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
v Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ce ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 

tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
( laikotarpį pazįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. 

< Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čekį 
C arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštui tokiu adresu:

(
<

Diktatorių užgaidos
Lenkijos konstitucinis dikta

torius maršalas Juozas Pilsud- 
ckis buvo panašus savo išvaiz 
da i garsų vokiečių filosofą 
Fridriką Nietzche, kuris baigė 
savo dienas bepročių ligoninė
je. Ryšium su tuo Lenkijos inte
lektualai ir opozicija sukur
davo visokių juokingi] palygi
nimų tarp išprotėjusio filoso
fo ir diktatoriaus. Pilsudckio 
Įsakyta Lenkijos valdžia Įsta
tymu uždraudė spausdinti Nie 
tzches portretą.

Paskutiniu laiku Amerikoje 
išgarsėjo vienas artistas, labai 
panašus Į prezidentą Richard 
M. Nixoną. Jis ir savo pavar
dę pakeitė i Richard M. Dixon, 
bet dėl to niekas neverkia, o 
prezidentas nekreipia Į tai dė
mesio.

— Frank C. Ročkaitis Įeina
1 komitetą pagerbti atstovą Ro
bert M. Terzich (D-27). Tuo 
tikslu komitetas ruošia koktei
lio pobūvį Stock Yard Inn kovo
2 d. 4:30 vai.

— Juozas Andrašiūnas pak
viestas Lietuvių Tautinių Namų 
iždininku.

— Dail. Antano Petrikonio 
darbų parodai ruošti ir 25 metų 
veiklai atžymėti yra sudarytas 
komitetas.

— Romas Macanskas išrink
tas Urugvajaus lietuvių Jauni
mo Metų komiteto pirmininku, 
kun. Jonas Giedrys, S J, — sekr. 
Į komitetą Įeina Vytautas Dore
lis, Marcela M. Dprelytė, Maria 
L Kamandulytė ir, dr. Alfredas 
Stanavičius.

I
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1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629. • Tel. AVA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Lietuvos Generalinė Kon
sule Juzė Daužvardienė prane
ša, kad ji nėra davusi Įgalioji
mo jokiam asmeniui atstovauti 
jai ar Chicagos Lietuvos Gene
raliniam Konsulatui.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 311. 60629. — Tsl. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. V A L A N T f N A S

— Frank Stanionis, praleidęs 
dvi savaites ligoninėje, jau tiek 
sustiprėjo, kad praeitą sekma
dienį grįžo namo. Jis gyvena 
pas dukrą 451 Longfellow, 
Glen Ellyn, Ill., 60T37. Vaikai 
ir draugai džiaugiasi, kad Sta- 
nionis pasitaisė.

— L. B. Vidurio Vakarų Apy
gardos lituanistinių mokyklų

— Gintas žemaitaitis rūpinasi 
lėšų telkimu Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo kongreso reikalams 
Connecticut LB apygardoje. 
New Haven, Conn, apylinkėje 
visais Jaunimo metų reikalais 
rūpinasi apyl. sekr. Jonas Šau
lys, Branford, Conn.

. — Stasys Vanagūnas sutiko 
tvarkyti IV-tosios Tautiniu šo
kių šventės bilietų atskaito
mybe, v

— IV-toji Laisvojo Pasaulio 
Lietuvių Tautinių šokių šventė 
įvyks 1972 metais, liepos mėn. 
2 dieną, Čikagoje.

— Kun. S. Morkūnas ir žurn. 
J. Cicėnas kalbėjo Sioux City, 
Iowa lietuviu visuomenei 
nint Vasario 16-ją. Aukų 
rinkta 433 dol.

— Allen Prūsės išrinktas
Kay mokyklos mokinių tarybos

mi-
su-

Mc

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9201

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigu* ir sąžininga* patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

$1.50

$3.00
$2.00

Jaunos lietuvaitės, pasidabinusios lietuviškais tautiniais drabužiais, vasario 
20 dieną Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo metinėse ėjo garbės sar
gybą. Čikagos Lietuvių Taryba suruošė gražų minėjimą, kuriame turiningas 
kalbas pasakė Juzė Daužvardienė, Dr. Kazys Bobelis, šen. Dole, sen. Char

les Percy ir kongreso atstove; Roman Pucinskl.
Foto M. Nagio

GEROS DOVANOS
žios knygos parduodamos dabar "Nau|ienos« 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ____ _____
Minkštais viršeliais tik .... ...............................................

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 

tik_________________ _________________ _ ________
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj ^rba 

money orderį

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

| — NAUJIENOC, «HKA00 8, ILL — FRIDAY, FEBRUARY 25, 1072

— Marija Krauchunienė, bu 
vusi Liet. Moterų Klubų Fede
racijos, Chicagos skyriaus pir 
mininkė skaitė paskaitą apie 
Lietuvą ir jos dabartinę būklę 
Amerikos Revoliucijos Dukte
rų Chicagos Skyriaus priešpie
čiuose Carson Pirie Scott krau 
tuvės restorane. Jos kalba bu
vo šiltai sutikta. Jos suruošta 
lietuviškos tautodailės parodė
lė susilaukė didelio dėmesio.

— Lietuviai Televizijoje šau 
kia metinį narių susirinkimą 
š. m. kovo 12 d. 2 vai. p. p. Jau
nimo Centre, Čikagoje. Bus 
renkama nauja valdyba, revi
zijos komisija ir svarstomi to
limesni Liet. Telev. veikimo pla
nai. Maloniai prašomi dalyvau
ti visi, kam Lietuviai Televizi
joje programa rūpi.

✓

— Jonas Svaras iš Brighton 
parko apylinkės tarnauja 
komingose pareigose Oak 
res slaugymo institucijoje, 
rią išlaiko Cook apskrities
dyba. Ten yra lietuvių su svei
katos, amžiaus naštos ir kito
kiomis problemomis. J. Svaras 
juas aplanko atspėjamu nuo 
darbo bei pertraukų metu steng
damasis padėti savo tautiečiams 
jų individualiuose reikaluose.

— Lt. Governor Paul Simon, 
kandidatas i Illinois valstijos 
gubernatoriaus vietą, savo pra
nešime spaudai sako, kad jis 
priešrinkiminėje akcijoje ža
dės tik tuos dalykus, kuriuos 
ištesės. Jis pasisako prieš pi
nigų švaistymą ir netvarkingą 
jų rinkimą rinkiminei 
gandai.

— Lijdija Jadviršytė 
ta LB Brighton Parko
kės Jaunimo sekcijos pirmi
ninke. Sekcijos bei Jaunimo 
metu komitetan ieina Ramunė 
Drūtytė, Daiva Petersonaitė, 
Romas Sparkis ir Nora Spur- 
gytė.

— Ponia R. Linkus, Blue Is
land, Ilk, praneša, kad Lin
coln State Cat klubas ruošia 
kačių parodą vasario 26 ir 27 
d. ,Sheraton— O’Hare Motor 
viešbutyje. Pajamos skiriamos 
gyvulių globai ir veterinarijos 
stipendijų fondui.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

z

M. A,ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

Federalinių Ir valstijos pa|amy 
mokesčių apskaičiavimas

atsa
Fo-

vai-

Nekilnoįamo turto pirklmat • 
pardavimo* 

REAL ESTATE 
Parašų paliudljlmaj 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnform'acl|ot 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ MŪRAS — 6 ir 5 kamba

riai. Medžiu iškaltas beismantas. 
Naujas gazu šildymas. Modernios vo
nios ir virtuves. Naujas mūro gara
žas, elektros durys. Arti mūsų. — 
$36 500

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

10 BUTU MŪRAS, apie $14.500 
nuomos., Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite 'pelningai ir 
saugiai.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo- 
lo medis, alum, langai, nauji karpetai. 
2 radi an t šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,000.

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

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

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

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

prqpa-

išrihk

♦ Philomena D. Pakel, pirmi
ninkė Chicago Savings ir Loan 
Assn., Franz Leharo Linksmo
sios Našlės pastatymui paauko
jo $100 ir tapo mecenate. Labai 
ačiū. Bilietai gaunami Margi
niuose. (Pr).

♦ Dailininko Antano Petriko
nio 25 metų meninio darbo su
kaktuvinė paroda atidaroma 
1972 m. kovo mėn. 18 d. (šešta
dienį) 6 vai. vakaro, jo paties 
galerijoje — Marquette Art Ga
llery (3215 West 63rd St., Chi
cago, Ill. Po parodos atidarymo 
7:30 vai. vak. įvyks dail. A. Pet- 
rikoniui pagerbti vakarienė Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Ave. Norintieji 
vakarienėje dalyvauti registruo
jasi telef. 436-2112.

Chicagos visuomenė maloniai 
kviečiama parodoje ir vakarie
nėje dalyvauti. (Pr).

SKAITYK ’NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

A & u INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 

Chicago, III. 60632. T»L YA 7-5980

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
denių šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

i 8 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
(vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas.- Marquette Par
ke. $36.500. - i .

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

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

LABAI GERAS 10 butu mūras. 1 
automobilių mūro ffaražas. Marquetf* 
Parke. Tik $88.000. •

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

• Tel.: 471-0321

t BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas ,

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 

| air-condi'tioning į naujus ir senus na- 
Jmus. Įrengiu vandens -boilerius ir 

karnas greit sąžiningai ir garantuotai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

Turiu leidimus dirbti mieste ir 
užmiesčiuose.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL

4444 So. WESTERN AVE.
CHICAGO. ILL. 60609

TEL.: VI 7-3447

— Antanas Rygelis, Kinnel- j stogu rinas (gutters). Darbas atlie- 
non, N. J., išrinktas New Jer
sey Jaunimo metų komiteto pir
mininku.

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

A. ABALL ROOFING
ESTABLISHED 60 YEARS AGO 

All types of roofes, chimneys, gutters 
and downpours nfew installed, repai

red, recoated and painted.
FULLY INSURED.

WORK GUARANTEED
Open all time.

Call LA 1-6047
♦ Lietuvių Tautinių Namų 

Penkmetis. Lietuvių Tautinių 
Namų penkmečio veikla bus ap
žvelgta metiniame narių susirin
kime ,1972 m. kovo 11 d. 5 vai. 
p. p. savojoj pastogėj, 6422 So. 
Kedzie Avė, Chicagoje.

Tuojau po susirinkimo ten 
pat bus ruošiami šeimyniški 
pietūs, kurių programą maloniai 
sutiko pravesti Julija Cijūnelie- 
nė. Visi nariai su šeimomis ir 
Chicagos lietuviai kviečiami su
sirinkime - pietuose dalyvauti.

LTN pastogė atdara vakarais 
kasdien: darbo dienomis nuo 
5 vai. 30 min., šeštadieniais nuo 
2 vai. p. p. ir sekmadieniais nuo 
12 vai. dienos. Norintieji dėl 
patalpų tartis kitu laiku, prašo
mi kreiptis į B. Kasakaitį, telef. 
778-7707. (Pr).

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolit 
$208% W. 95th St.

GA 4-8654

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

tune-upi ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda

užomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Ankstas Garbačiauskas, sav.




