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jis vykdąs ilgametę

Maskvos kapeliono

67

. ,Pazvelgus įJAV Kongreso Atstovi] Rūmų narių žodinius ir 
P^^škimus Lietuvos reikalu, tenka nustebti jų gausa 

rnTmo" a^St°Vai ne tik Prijungdavo iš lietuvių gautą medžiagą, 
memorandumus, ne tik gausiai pateikė 1966 m. JAV Kongreso 
piiimtąją Rezoliuciją nr. 416, bet ir dėstė savo mintis, linkėdami 
Lietuvai atgauti laisvę. ^evami

Nurodyta į atst. D. Flood 
nuopelnus lietuviams

Kad apie Lietuvą, lietuvius 
pateikta tiek daug pareiškimų, 
tai neabejotinai visos eilės Lie
tuvos, lietuvių bičiulių nuopel
nas. A. Rūmų narys Morgan (iš 
Pennsylvanijos) vasario 17 d., 
kai Rūmuose vyko “Lietuvos 
Diena” su keliasdešimt kalbėto
jų, nurodė į atstovą 
Flood ■— " 
tradiciją A. Rūmuose pasisakyti 
apie Lietuvą, jos šventės pro
ga, vasario mėnesiais. Tas pats 
Morgan teigiamai vertino Ohio 
atstovo Hays veiklą, jam užper
nai vykdžius tyrinėjimus S. Ku
dirkos grąžinimo rusams reika
lu.

Keltas Simo Kudirkos pavyzdys
Atst. Delaney (Now York)- 

pažymėjo, kad geriausias pavyz
dys, jog lietuvių tauta siekiantti 
laisvės, tai — S. Kudirkos pa
vyzdys. Kudirką priminė atst. 
Bell (Cat) ir siūlė JAV Kongre
sui griebtis veiksmingesnių žy-

plačiau palietęs religinį gyveni
mą Lietuvoje, iškėlė Peleni] die
nos nuotaikas bei varpų skam
bėjimą, kurio tą dieną ’ (Vasa
rio 16) nebuvę Lietuvoje. Pa
teikė bažnyčių statistinius duo
menis.

ties Baltijos jūra
Tai savo pareiškime JAV 

nate nurodė Wisconsin valst. sen. 
W. Proxmire (dem.). Jis, kal
bėdamas apie Lietuvos pažan
gą laisvės laikmečiu, dar primi
nė, kad anuomet Lietuva buvo 
vadinama “Mažoji Amerika”.

.Senatorius teigė, kad okupan
tai teikia svarbiausių tarptauti- j 
nės teisės dėsnių pažeidimo pa-’iA+^<, , ,, -  ------ —. au^-
vyzdį, Lietuvą okupavę. Esą, tie ojas’.n'RISŲ kalbos ir literatūros skleidėjas Domas Velička. Ve- 
šaunūs (lietuviai, (priespaudoje '1O.niS+Y1.Sąxsavo gyvenimą buvo pedagogas ir mirties dieną turėjo 
gyvendami, ar išblaškyti laisva- ^el _eiti į Čikagos Aukštesniąją Lituanistinę mokyklą skiepyti lie- 
jame pasaulyje, yra gyvi sovieti- ka b0S ,meiM čia;gimii&ių lietuvių širdis.’Likimas norėjo 
nės tironijos liudininkai. Prox-!-X- P lr suslrinkę mokiniai ir mokytojai svarstė, kas bus, kai 
mirė pažymėjo; “Dabar turime JSej0 ne^r-lztl didysis išeivijos jaunimo mokytojas.

Sinajaus dykumoje Izraelio kariuomenė i 
joje smėlio kopose matosi Izraelio tankai?neseniai turėjo didelius karo pratimus, šioje fotografi- nACA * **

- ČIKAGA. — Praėjusį savaitgalį čikagiečiiį' sukrėtė liūdna 
. zima, kad staiga mirė didysis tremties jaunime^ mokytoj as, auk-

: \ ----------~ vonias vencKa. Ve-
visą savo gyvenimą buvo pedagogas ir mirties diena turėjo

WASHINGTONAS. — Turkijos premjeras dr. Nihat Erini 
šeštadienį atvyko i Ameriką, o ryt jis susitinka su prezidentu 
Nixonu. Iki ketvirtadienio Turkijos premjeras dalyvaus pasitari
muose su įvairiais Amerikos vyriausybės pareigūnais. Išvažiuo
damas iš Ankaros premjeras pareiškė spaudai, kad bus kalbama 
apie turkų ūkininkų problemas, kilusias po valdžios uždraudimo 
auginti opiumo aguonas, iš kurių gaminamas Amerikoje taip pa
plitęs heroinas. Amerika pažadėjo Turkijai pagalbą pakeičiant 
aguonų auginimą į kitų žemės ūkio kultūrų auginimą.

si. Kai kurie nariai, kaip Crane 
(Illinois) pateikė Kudirkos pa
reiškimus teisme Vilniuje ir ypač 
jo mintis apie nepriklausomybę 
Lietuvai. Kudirkos bylos iš
traukas pateikė ir atst. Stratton 
(New York). Atstovė Grasso 
(Conn.) iškėlė ir Bražinskų, Si- 
mokaičių, Kudirkos atvejus ir 
drauge su kitais siūlė: reikia,* 
kad prezidentas Baltijos vals
tybių klausimą iškeltų Jungtinė
se Tautose.

Atstovai, bent trečdalis, visu 
kalbėjusių, įsakmiai siūlė arba 
įgyvendinti Rezoliuciją nr. 416, 
arba daryti spaudimą į JAV Pre
zidentą, kad jis per JAV amba
sadorių J. Tautose siektų tų 
kraštų laisvės klausimą iškelti 
J. Tautose.

Tai siūlydamas atst. Byrne 
(Pa.) įspėjo, kad klausimas ne
patektų į Saugumo Tarybą, kur < 
sovietai galį panaudoti veto tei
sę.

“Kraštas dar mažai padarė 
Baltijos laisvės bylai”

Atst. Patton (N. J.) priminė 
“New York Times” vedamąjį, 
skirtą Baltijos valstybėms, 1959 
m., taigi prieš 13 metų. Anuo
met buvo pažymėta, kad “Oku
panto valdymas negalės būti am
žinas”. Atstovas apgailestavo, 
kad JAV, pats kraštas dar ma
žai esąs padaręs Baltijos valsty
bių laisvei atgauti.

Kai kurie nariai pareiškė vil
tį, kad prez. Nixonas savo ke
lionėje , Maskvon nepamirštų 
Baltijos valstybių laisvės. Atst. 
Kemp (New York) pareiškė: 
reikia siekti, kad prezidentas 
keltų ir kitų pavergtų tautų 
klausima.

Visa eilė atstovų savo pareiš
kimuose dar kėlė lietuvių tau
tos patirtus nuostolius, priminė 
partizanų kovas, bent trys at
stovai pareiškė, kad lietuvių kal
ba esanti pati seniausia Europo
je.

Kai kurios atstovu mintys
Atst Waggoner (Louisiana) | raelio tarnu.

pasižadėti vykdyti tuos laisvės 
bei .teisingumo principus, lietu
vių paskelbtus 1918 metais”.
- "Lietuviai supranta tikros 

demokratijos prasmę”
Sen. Robert Taft, Jr. (Ohio, 

rep.) vasario 21 d. kalboje pri
minė, kad JAV vasario mėn. pa
gerbia du didžiuosius šio kraš
to vadus, G. Washingtona ir A.: 
Lincolną. Bet, Tafto žodžiais, 
ir lietuviai gyvai palaiką lais
vės dvasią ir todėl, esą “mes lai- | 
mingi, savo tarpe turėdami lie- P 
tuvius, suprantančius tikros de
mokratijos prasmę”.

“Aš didžiuojuos, kad JAV
nepripažino okupacijos...”

Sen. R. Griffin (Michigan, 
rep.) vasario 16 d. pareiškė: 
Taip JAV pilietis ir senatorius, 

aš didžiuojuos, žinodamas, kad 
JAV nepripažino teisėta sovie
tų okupaciją Baltijos valstybė
se. Mes turime pagerbti demo
kratinius principus, kurie šių 
dienų Lietuvoje pažeisti”.

Dar kitų senatorių pasisaky
mai: sen. H. A. Williams, Jr. 
(New Jersey, dem;): “Lietuvių 
tauta įrodė pasauliui savo stiprų ' vienas iš mokytojų sąjungos, 
norą būti laisva”, R. W. Pack
wood (Oregon, rep.): jis pri
minė buv. valst. sekretoriaus 
Dean Rusk 1967 m. laišką Lietu
vos Atstovui J. Rajeckui, kad 
JAV atsisako pripažinti Lietu
vos okupaciją.

Sen. C. Pell (Rhode Island, 
dem.) kalbėjo: “mes turime pri
sijungti prie lietuvių, prie jų 
vilties, kad Lietuva vėl bus lais
va”.

Tikėtina, JAV lietuviai vi
siems Lietuvos reikalu šiais me
tais kalbėjusiems senatoriams 
pareikš nuoširdžią padėka.

* (E)

B

**I

Domas Velička gimė 1906 m. 
rugsėjo 5 d. Čikagoje. Baigęs Ši
lalės vidurinę mokyklą, Taura
gės mokytojų seminariją, karo 
mokyklą, aspirantų kursus, stu
dijavo Vilniuje ir Tuebingene 
baltistiką. Lietuvoje mokytoja
vo pradžios mokyklose, buvo ju 
inspektorium. Nuo 1952 m. bu
vo Čikagos lituanistinės aukštes
niosios mokyklos mokytoj u ir Pe
dagoginio lit. instituto lektorium.

Nepriklausomoj Lietuvoj vei
kė mokytojų, šaulių, skautų or
ganizacijose. Amerikoje' buvo

kus, ką nors su ja daryti: kurti, 
dalyvauti spaudoje, reikštis laik
raščiuose ir žurnaluose. Iš pir
mojo instituto kurso, kalbėjo 
velionis’Veličk  ̂septynistuden
tai norėtų rašyti i laikraščius. 
Institute kas treti metai buvo 
dėstoma žurnalistika.

. Domas Velička gyveno, tie
siog, sirgo, lietuvių švietimo, lie
tuvių kalbos svetimoje šalyje rū
pesčiais. Gaila kiekvieno šusipra- 
tusio lietuvio, išeinančio į kitą 
pasaulį. Vieni jų sunkiau, kiti 
lengviau yra pakeičiami, jų dar
bas perduodamas į kitas rankas. 
Sunku bus pakeisti Domo Velič
kos asmenį, jis išaugino daugy
bę jaunosios kartos lietuvių dar
bininkų, būsimų lietuvių išeivi
jos vadovų.

Visuomenės atsisveikinimas 
su velioniu Domu Velička bus 
pirmadienį 8 vai. vak. Petkaus 
koplyčioje.Čikagos solistai

♦ Jordano valdžia pareiškė 
arabu valstybėms, kad su savo 
planu Jordanas nesiekia atskiros 
taikos sutarties su Izraeliu. Pa
skelbtame plane Jordanas nu
matė prisijungti prie savo ka
ralystės dabar Izraelio valdomą 
Palestinos dalį. Už tai arabai 
apšaukė Jordoną išdaviku ir Iz-

kultūros tarybos steigėjų.
Domas Veliška išleido Lietu

vių literatūros ir Grožinių skai
tymų pamokas, kartu su moki
niais suredagavo daug Aukštes
niosios mokyklos metraščių, iš
leido Bendrinės lietuvių kalbos 
kursą, Kan. M. Daukšos Prakal
bą, Martyną Mažvydą, Konspek
tinę lietuvių kalbos metodiką, 
dramatizavo mokyklos scenai lie
tuvių klasikų veikalų. Lietuvių 
žurnaluose daug rašė literatūri
nėmis, pedagoginėmis ir kalbos 
temomis.

Domas Velička aktyviai įsijun
gė į Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos pradėtą jaunųjų lietuviu žur
nalistų ugdymo darbą. Sausio 19 
d. jis dalyvavo žurnalistų cen
tro valdybos posėdyje, kuriame 
praktiškai nušvietė, kaip reikė
tų prieiti prie lituanistiką stu
dijuojančių jaunuolių. Jis aiški
no tada, kad lietuviai jaunuoliai 
nuolat girdi institute ir aukštes
niojoje mokykloje, kad lietuvių 
kalbos mokymasis nėra pats sau 
tikslas, kad reikia, kalbą išmo-

Lietuviai- solistai Stasys Ba
ras ir Dana Stankaitytė š. m. 
kovo .15 d. išpildė koncertinę 
programą Australijoje, Adelai
dės miesto Town Hall. Dienraš
čio “The Advertiser” žiniomis 
kovo 15 d. koncerte abu Čikagos 
operos solistai išpildė Strausso, 
Brahmso, Puccini ir Giordano 
operų arijas.

Tas pats dienraštis kovo 6 d. 
buvo pranešęs, kad nuo kovo 4 
d. Australijoje savo programą 
vykdo “Rusų festivalis”, šalia 
visos eilės rusų menininkų, ko
vo 4. Richmonde dalyvavo ir 
baritonas Eduardas Kaniava, su 
Nina Izakova išpildęs arijas iš 
operų “Carmen” ir “Sevilijos 
kirpėjas”. Rusų meninįjįkų gas
trolės numatytos iki š. m. kovo 
22 d. (E)

C

A. Sniečkus, kalbėdamas apie 
liaudies švietimą š. m. vasario 
24 d. Vilniuje įvykusiame Lie
tuvos komunistų partijos CK 
plenume, palietė ir jaunimo auk
lėjimą bei Lietuvos komunistams 
vis ramybės neteikiančias Vaka
rų įtakas. A. Sniečkus, atrodo, 
turėjo galvoje Vakaruose gy
venančių lietuvių siunčiamas ra
dijo transliacijas ir kitas; prie
mones,' kuriomis, anot Sniečkaus 
žodžių, “šmeižiama tarybinė tik
rovė”.

štai keli Sniečkaus teiginiai, 
pasakyti vasario 24 ir Vilniaus 
laikraščių, jų tarpe “Tiesos”, pa
skelbti'Vasario 29 d. laidose: 
“Dabartinė buržuazinė ideologi
ja, kurios pagrindinis ginklas 
yra antikomunizmas, įvairiais 
būdais siekia prasiskverbti į 
jaunimo sąmonę, pasėti ten apo- 
litiškumą, nihilizmą, abejingu
mą socialistinei tikrovei, propa
guoti nacionalizmą, palaikyti re
ligines atgyvenas.; šmeiždami 
tarybinę tikrovę, mūsų priešai, 
jų tarpe lietuviškieji buržuazi
niai nacionalistai užjūryje, no
rėtų sardyti moralinę — politi
nę tarybinės liaudies vienybę, 
pakirsti jaunimo pasitikėjimą 
vyresniųjų kartų iškovojimais, 
komunistinėmis idėjomis ir ide
alais...”

Dėl to A. Sniečkus paragino 
dar labiau stiprinti kovą prieš 
daugelį metų nenugalimą baubą 
— antikomunizmą. (E)

— Apie Latvijos komunistų 
raštą-skundą Vakarams pla
čiai rašė Australijoje leidžiamas 
dienraštis “The Australian”,

j Catholic Standard”, Vašnig- 
tono savaitraštis 6 nr., vasario 
10 d., įdėjo pasikalbėjimą su T. 
Louis F. Dion, grįžusių iš So- 

| vietų Rusijos ir ketverius metus 
_ Į (pradedant 1959 m., su pertrau- 
" ka),' buvusiu amerikiečių ka-

I pelionu Maskvoje. Jis dabar gy
vena Worcester, Mass. (Assump
tion kolegijoje) ir papasakojo 
apie savo buvusią veiklą Mask
voje. Jis šeštadieniais ir sekma
dieniais laikydavęs mišias savo 
bute arba JAV ambasadoje. Ti
kinčiųjų, vaikus įskaitant, su
sirinkdavę apie 250, iš viso apie 
z'5 tautybių žmonių. T. Dion pri
dūrė, kad Maskvoje gyvena lie
tuvis kunigas, aptarnaująs kelis 
tuksiančius katalikų Maskvoje, 
daugiausia gi lenkus, 
, T. Dion pasakojo, kad Chruš- 
čevo laikmečiu Sovietų Rusijoje 
buvo uždaryta 10,000 bažnyčių, 
tačiau Maskvoje dabar veikia 
apie 30 stačiatikių cerkvių. Jis 
pridūrė, kad auklėjimas vykdo
mas aiškiai ateistinėje dvasioje.

Lietuvoje, pasak buv. kape
liono Maskvoje, esą du vysku
pai, Latvijoje gi vienas. Dion ži
niomis, Lietuvoje gyvena 800 ku
nigų, bet jų skaičius vis mažėjąs.
Pvz. 1968 m. Lietuvoje mirę 25 
kunigai, gi vos penki buvę įšven
tinti. Latvijoje kasmet įšventi
namas kunigu vos vienas ar du. 
Religija beveik visiškai sunai
kinta Ukrainoje. Visoje Rusi
joje tėra vos keli katalikų kimi- 
gai: po vieną Leningrade, Ode
soje, Tbilisi (Gruzijoje) ir dar 
keli dabar rusų valdomose bu
vusiose lenkų srityse. Jie_ se
nesnio amžiaus ir, aišku, jų skai
čius pastoviai mažėja. (E)

Svarbus klausimas yra Kipro 
sala, kurioje gyvena nemažai 
turkų. Premjeras pareiškė, kad 
Kipro salos problemos kenkia 
Nato organizacijai, nes nesusi
pratimuose yra įveltos Nato na
rės Graikija ir Turkija. Ame
rika, kaip Nato narė, suintere
suota, kad Kipro salos nesusi
pratimai būtų išspręsti ilgiems 
laikams. Sprendimo ieškant tu
rėtų prisidėti Amerika ir Sovie
tų Sąjunga, panaudodamos savo 
įtaką.

Turkijos premjeras turės ne
mažai pokalbių su Pentagono 
vadais. Turkija susirūpinusi, 
kad kongreso lėšų sumažinimai 
gynybai atsilieps į Amerikos ka
rinę paramą. Turkijos karo va
dai siekia naujų lėktuvų ir dau
giau modernių šarvuočių. Tur
kija tikisi, kad Amerika padės 
jai įsteigti karinę pramonę, kad 
turkai patys galėtų gaminti 
jiems reikalingus ginklus. Tur- 
ki ja., nutarė sumažinti kareivių 
skaičių, tačiau, ta sumažinimą 
turės kompensuoti ginklų sumo- 
derninimas, dalinių judrumas, 
kurį pasiekti tikimasi su Ame
rikos pagalba.

Turkijos premjeras, prieš iš
vykdamas į Ameriką, spaudos 
conferencijoje piktai reagavo Į 
dausimą, kuriame Turkijos vy
riausybė buvo sulyginta su kari
niu Graikijos režimu. Jis pa
reiškė, kad jis negalvoja kalbė
ti apie Graikijos problemas, nes 
Turkija turinti pakankamai sa
vų problemų. Jis nurodė, kad 
Turkijoje veikia visos demokra
tinės institucijos ir turkų vy
riausybės tikslas yra užtikrinti 
sąlygas '-demokratinei valdžiai. 
Kairieji teroristai buvo iššaukę 
karines priemones, tačiau padėtis 
keičiasi ir teroristų anarchija 
yra sustabdyta.

5

♦ Jungtiniu Tautu šalpos di
rektorius Bengalijoje pareiškė 
įsitikinimą, kad už keliu savai
čių bengalai pradės badautu 
Tūkstančiai tonu maisto yra lai
vuose, nes nėra kam jų iškrau
ti. Uostai užversti nuskandin
tais laivais, krantinės suardytos.

Terry Sanford, buvęs Šiaurinės Karo
linos gubernatorius ir dabartinis Duke 
universiteto rektorius, sugalvojo iieiti 
kandidatu j prezidento nominacijos 

lenktynes demokratu tarpe.

“Religion in Communist domi
nated area”, leidinys leidžiamas 
Tautinės Bažnyčių Tarybos, 1971 
m. spalio-gruodžio mėn. laido
je paskelbė kun. P. Raugto 
(Ruggles) išverstą kun. Šeške
vičiaus gynimosi kalbą teisme, 
šešių puslapių kalbos antraštė. 
Tiesa laimės, nes ji amžina’*?

(E)

— Šveicarijoje, Lugano mies
te leidžiamas dienraštis “Gior- 
nale del Popolo” vasario 5 d. 
nurodė į religijos persekiojimo 
okup. Lietuvoje atvejus. Pami
nėtas 40 Lietuvos kunigų pro
testo rastas A. Kosyginui ir ku
nigų A. Šeškevičiaus, J. Zdebs- 
kio ir P. Bubnio nuteisimo at- 
veiai- (Elta)

— “The International Lawyer”, 
š. m. nr. 1 (1972, sausis, volume 
6) įdėjo svarbu straipsnį apie 
Simą Kudirką. Straipsnio auto
rius John Nelson Washburn, pa
vadinimas “Revelations of the 
Lithuanian Defector Episode of 
November 23, 1970”. (E)

Italijos spaudos biuletenis 
“Fert” š. m. 6 laidoje įdėjo ži
nią, jai pateikęs antraštę “Bru
talus sovietų persekiojimas, nu
kreiptas prieš katalikus Lietu
voje”. Nurodoma į kunigų 
Zdebskio ir Bubnio bylas ir ry
šium su jomis buvusias gyven
tojų nepasitenkinimo apraiškas. 
Žinia paskelbta, pasinaudojus 
italų kalba Romoje leidžiamo 
Vliko biuletenio “Elta-Press” ži
niomis. (E)

— Kipras Bielinis, “Gana jun
go”. Neseniai atspausdintoje 
knygoje aprašomi jo pergyveni
mai nuo Sibiro laikų iki 1919 m. 
Šiaulius užpuolus bermotinin- 
kams. Išleido Kipro Bielinio ir 
Amerikos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos Literatūros Fon
das. New York. 1971 m. 492 
kaina 5 dol. Tiražas — 
egz.

A. Rūmu narys P. W. 
dino, Jr. (N. J.) prie savo

psl„ 
.500 
(E) 
Ro- 
kal-

bos Kongrese prijungė lietuvių 
minėjime vasario 12 d. priimtąją 
rezoliuciją. Minėjimui vadova
vo V. Mėlinis. (E)



ALFONSAS NAKAS

Stratf ordo 20-sis sezonas žada būti įdomus
Stratfordo Festivalis, trum

pu, vos 6 savaičių sezonu prasi
dėjęs 1953 metų vasarą, nūnai 
ruošiasi 20-jam sezonui. Tarp 
anos pirmosios vasaros, kai pus
antro mėnesio buvo vaidinama 
palapinėje ir ateinančios — dvi
dešimtosios, kai vaidinimai tri
juose teatruose tęsis 23 savai
tes, kai salėse ir parkuose bus 
gausybė koncertų, filmų festi
valis, yra didelis skirtumas. Tuo
met kanadiškis Ontario Stratfor- 
das buvo beveik nežinoma vieta 
(išskyrus tai, jog ir miestelio, 
ir per jį tekančio upelio vardai 
simuliavo Shakespeore’o tėviš
kės vardus, kaip ir daugelis ki
tų Kanados bei JAV vietovių, su 
Europoje paliktų tėviškių pa
vadinimais), o šiandien teatro 
mėgėjai ne tik iš šio kontinento, 
bet ir iš kitų jį pažįsta.

Kadangi 20-sis sezonas pra
sideda birželio 5 d., kadangi bi
lietų užsakymai paštu jau galimi 
nuo kovo 6 d., o telefonu bus ga
limi kovo 27 d., jau pats laikas 
Stratfordo Festivalio mėgėjus 
supažinditj su būsima programa.

Pagal eilės metų tradiciją, di
džiajame, moderniajame Festi
valio teatre matysime du Sha- 
kespeare’o veikalus: vieną svar
biausių jo tragedijų — King 
Lear (Karalių Lyra) ir lietu
viams mažiau žinomą komediją 
— As You Like It. (Kaip sau no
ri, ar Kaip sau norite?). Abu 
veikalai Stratforde tebuvo vai
dinti po vieną kartą. Karaliuje 
Lyre pagrindinius vaidmenis tu
ri Stratfordo aktoriai veteranai, 
be kurių neapsieinama per eilę 
paskutinių sezonų: William Hutt 
(Lyras), Powys Thimas (Glou
cester), Mervyn Blake (Kent). 
Režisūra — David William, dai
lininkas — Asnena Stubbs, mu
zika — Louis Applebaum, ap

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

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

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas ^pie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautoju ir tiltu statytojų su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psL, kaipa 3 dol.

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

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

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs .komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psL, S4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuoae, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalba* girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, SI,00 Yra taip pat 
išversta | anglų kalbą.

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės l Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psi. S3.00.

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

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju*r 
kingi Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl . $1.00

Šie ir kiti leidiniai yra gawnami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

atmlankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čeki ar piniginę perlaidą

švietimas — Gil Wechsler. As 
You Like It pagrindiniuose vaid
menyse yra: Carole Shelley 
(Rosalind), Nicholas Pennell 
(Orlando), Edward Atienza 
(Touchstone) ir William Needles 
(kunigaikštis Frederick); reži
sūra — William Hut, dailinin
kas Alan Barlow, muzika — Har
ry Freedman, apšvietimas — Gil 
Wechsler. As You Like It prem
jera bus birželio 5 d., o Kara
liaus Lyco — birželio 7 d. Abie
jų veikalų spektakliai tęsis visą 
vasarą, iki rugsėjo 9 d. (tikru
moje spektakliai prasidės dviem 
savaitėm anksčiau ir užsibaigs 
6 savaitėm vėliau, negu čia nu
rodžiau ; bet tai ne šiaip sau pu
blikai, o tik moksleiviams, stu
dentams) .

Kiti du veikalai Festivalio te
atre bus: prancūzų Alfred de 
Musset’o drama Lorenzaccio ir 
anglo Oliver Goldsmith’o kome
dija She Stoops to Conquer. Pro
gramos paaiškinime sakoma, jog 
Lorenzaccio — tai viena iš di
džiausių prancūziško teatro kla
sikinių 19 amžiaus dramų, daž
nai vadinama prancūziškuoju 
Hamletu. Jos premjera — bir
želio-6 d. O She Stoops... prem
jera — tik liepos 25 d. Vietą ir 
laiką taupydamas, toliau akto
rių bei paruošėjų pavardžių ne
beminėsiu, išskyrus vieną. Lo- 
renzaccido režisuoti pasiėmęs 
pats geriausias, įdomiausias 
Strafordo režisierius, o kartu 
ir viso festivalio meninis direk
torius Jean Gascon. Paskutinių 
kelių sezonų metu ką tik jis re
žisavo, viskas išėjo nepaprastai 
puikiai.

Avon teatras šiame sezone pu
bliką patrauks pirmiausia su The 
Threepenny Opera. Tai garsio
ji- Berthold Brecht’o (rašytojo 
-libretisto) ir Kurt WeilFio (mu-

Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, delegacijos narės panelės Jūratės Micutaitės lydimas, iš atstovy rūmu buvo 
nuvykęs Į senatą ir gana ilgai kalbėjosi su Illinois senatorium Charles Percy. Senatorius yra draugiškai lietuviams 
nusiteikęs. Paveiksle matome panelę Micutaitę, senatorių Charles Percy ir Alto pirmininką Dr. Kazį Bobeli.

RUSAI YRA PAVERGĘ VIRŠ 100 TAUTŲ 
Pirmoji bolševiku atvežto meno paroda JAV-se 
Los Angeles lietuviai demonstruoja. Amerikiečiai rašo, 

rodo televizijoj, kalba per radija apie lietuvius
Pirmoji Bolševikijos meno pa

rodu vardu “Soviet Union: Arts 
and Crafts in Ancient Times and 
Today”, rodoma JAV-se sovietų- 
amerikiečių kultūrinių pasikei
timu pagrindu.

Gerokai prieš parodos pradžią 
jaunesni Los Angeles lietuviai 

zikos autoriaus) operetė, vaidin
ta viso pasaulio scenose. Detroi- 
tiečiai jos dar nepamiršome, kai 
mūsiškė Liucija Mingėlaitė prieš 
tuziną metų viename (jau miru
siame?) Detroito dramos teatre 
eilę savaičių puikiai vaidino, ro
dos, Jenny. Ir Trijų grašių ope
rą reisuoja Jean Gascon. Prerii- 
jera birželio 30 d.

Antrasis Avon teatro veikalas 
— Kanados prancūzų Roeh Car- 
rier’io prancūziškai parašytas, Į 
anglų kalbą išverstas La Guerre, 
Yes Sir! (taigi: Karas, taip po
ne). Tai būsiąs satyriškas 
džiaugsmų ir kartybių mišinys, 
kurį paskutinis Europos karas 
sukėlęs mažame Quebeco mies
telyje.

Trečiosios scenos teatras (The 
3rd Stage), tik pernai naujai 
atidarytas, pastatys dvi kameri
nes operas (Gabriel Charpentie- 
r’io Orpheus, premjera liepos 11 
d.; ir Marray Schafer’io Patria 
II: Requiems For the Party 
Girls, premjera rugpjūčio 23 d.), 
dar niekur nestatytą Betty Jane 
Wylie dramą Mark (premjera 
liepos 19 d.) ir klasikinį Carlo 
Collodi’o veikalą vaikams — Pi
nocchio.

Seniau Stratfordo scenos pa
statymai bei koncertai vykda
vo tik šiokiadieniais, o sekma
dienį būdavo ilsimasi. Paskuti
niu metu (vieną ar du sezonus, 
nebepamenu) jau įvesti sekma
dienių koncertai. Tokie koncer
tai bus tęsiami ir 20-jame, atei
nančios vasaros sezone. Daugu
ma koncertų įvyks Festivalio 
teatre, bet bus vienas kitas ir 
Avon teatre. Jau paskelbtų gar
senybių tarpe yra operos solistė 
Roberta Peters, pianistas Van 
Cliburn ir kiti. Eilė koncertų, 
klasikinės, kamerinės, modernio
sios muzikos, įvyks ir šiokiadie
niais, o taip pat bus tęsiami, 
kaip ir praeity, vidurnakčio kon
certai (Music at Midnight). Rug
pjūčio 25 d. visą dieną koncer
tuos Niujorko Filharmonijos or
kestras.

Tarptautinis filmų festivalis 
įvyks rugsėjo 16-23 dien. Kaip 
ir pernai bei šešius praeities se
zonus, bus rodomi geriausi euro- 
pėjiniai ir šio kontinento filmai.

Taigi, dvidešimtasis Stratfor
do sezonas teatro mylėtojams 
žada visko, ir visko su kaupu.

veikėjai ne tik buvo nustatę pro
testo demonstracijų planą, bet 
ir norėjo Sovietų Rusiją patrauk
ti į teismą, kaip neteisėtai atsto
vaujančią pavergtos tautos me
ną. Pradžiai norėta iškelti vieno 
milijono dolerių ieškinį. Užsi
miniau apie pasiūlymą vyres
niam veikėjui. Tas atsakė, kas 
tokią tarptautini ieškinį galės1 
deramai iškelti, o jei taip, rei
kėtų ne milijonų, bet bilijonų 
reikalauti. Visoje Bolševikijoje 
nėra tiek turto, kad galėtų ap
mokėti nuostolius, padarytus jų 
okupacijos metais lietuvių tau
tai.

Prieš atidarant sovietai pa
kvietė spaudos atstovus. Lauke
demonstravo apie 40 lietuvių, 
kiek estų, latvių. Lietuviai turė
jo 10 plakatų. Mūsiškiai dalino 
atitinkamus atsišaukimus Įei
nantiems spaudos atstovams. 
Amerikiečių televizija filmavo, 
spauda fotografavo, radijas kal
bėjo.

Į vidų pakliuvo ir vienas lie
tuvis, ne spaudos asmuo. Jis sa
kė, UCLA studentų spaudos at
stovė (amerikietė), po propa
gandinių kalbų paklausė, ką or
ganizatoriai galėtų atsakyti dėl 
lauke lietuvių vykdomos demon
stracijos. Rusas atsakė: “Sovie
tų Rusijoje yra visiška žmonėms 
laisvė protestuoti, reikšti savo 
nepasitenkinimą, demonstruoti, 
todėl mes (reiškia sovietai) nie
ko prieš, kad ir JAV-se atsiran
da neaptenkintų ir kad jiems ne
trukdoma demonstruoti. Lai 
žmonės laisvai pareiškia savo 
nuomonę”.

Viduje, tarp spaudos atstovų 
buvęs lietuvis jaunas veikėjas 
nieko i tai nereagavo... ir ben
drai nieku neprotestavo. Ar ne
galėjo vidun pakliūti toks lietu
vis, kurs nebūtų pabūgęs pa
klausti ar teisingai pasakyti?

Parodon įėjus didelis A. Ko
sygino paveikslas ir jo sveikini
mas, pasakantis, kad “the people 
of our country comprises over 
one hundred nationalities”, (mū
sų valstybę sudaro virš 100 tau
tybių).

Išstatyta įvairių liaudies dir
binių, senienų ir vėliausių dirbi- i 
nių. Yra dirbinių iš aukso, si
dabro, dramblio kaulo, gintaro, 
odos, medžio, spausdinių, senų 
paveikslų, sakysime XV a. šv. 
Jurgis, ir kt.

Lietuvių menui atstovauja du 
kilimai, trys ar keturi gintaro 
dirbiniai. (Iš Klaipėdos ir Vil
niaus). Taj ir viskas. Ir kilimai 
ir gintaras yra apygeriai. Net 
užsienio lietuviai yra gavę kur 
kas gražesnių gintaro dirbinių. 
Atskirai parduodama jvarių su
venyrų. Lietuviškas gintaras te-

nai teturi “Baltic amber” (Balti
jos gintaras) vardą, yra pras
tos, Įledytos kokybės. Vos apie 
kaklą apeinantieji karoliai kai
nuoja 70 ir 75 doleriai (!). Kiek 
iš to gaus lietuviai?

Paroda suskirstyta skyriais, 
ne tautybėmis, nors skelbiama, 
kad atstovaujamos viso 15 so
vietų respublikos. Visur domi
nuoja rusai.

Parodoje jaučiasi įtempimas. 
Viduje buvo trys uniformuoti 
amerikiečių dideli policininkai. 
Bandžiau pasikalbėti su’ rusų 
gidu (sako, jų yra keliolika), 
bet nepavyko.

Pagalvojau, ar viena Lietuva 
galėtų išstatyti panašaus lyg
mens liaudies dirbinių, senienų 

Aunt Sarah, 
I love you.

Remember my 10th birthday, when 
you gave me that funny piece of green 
paper and everybody made such a 
fuss over it. (Except me.) Frankly, it 
was a pretty disappointing present 
for a kid. I couldn’t eat it, couldn’t 
play with it, couldn’t wear it—and 
Mom took it away from me practi
cally the minute I got it.

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

At least, I never had to guess what 
I was going to get from good old reli
able Aunt Sarah.

And what I got was good old reli
able U.S. Savings Bonds. ------ ,

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

Next week, I’m giving my nephew, 
Harry, his first U.S. Savings Bond. 
I know the lad is gonna think I’m 
some kind of nut. But, someday •••

Bonds arc safe. If .tfrJrcu or desCrared, 
yepUce them. When needed, they can he 

eashed *t your bank. Tax be deferred 
wnril redemption. And ahrayi naraemheą 
Bead* » a proud W

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IU. 60608

parodą? Atsakymas: taip, ir 
galėtų padaryti geriau. Tenai 
kai kurių senienų nebūtų, bet 
būtų įvairių kitų mūsų senosios 
tautos meno turtų, dirbinių.

Lietuvis atrado senąjį 
graikų juodąjį laką

Spaudai dalinamose informa
cijose yra apie įvairias rusų pa
vergtas tautas, įskaitant ir lie
tuvius. Novosti Press Agency 
vardu Itta Ryumina rašo apie 
lietinius menininkus. Įdomios 
žinios apie lietuvį Egidijų Tal- 
mantą. skaitome:

“He presented a small wine 
set for one of the latest exibi- 
tions. It had a silky black sur
face wich had a striking like
ness to the black glaze used by 
Ancient Greeks. For many years 
a number of. scientists kept rack
ing their brains trying to learn 
the secret of unique varnish 
known to the ancient Greeks in 
the 2nd Millennium B. C. Al
though they applied the latest 
methods of analysis a number of 
its qualities still remain un
known. Egidijus Taimantas of 
Vilnius (the capital of the Li
thuanian Republic) was the 
first artist to learn the secret 
of black glaze.” Rašo, Egidijus 
Taimantas atrado juodąjį laką, 
kokį vartojo graikai prieš 2,000 
metų prieš Kristų).

Toliau rašo, kad jis prie to 
dirbo apie 10 metų. Metropoli
tan Muziejus New York’e, susi
pažinęs su E. Talmanto atradi
mu, nustebo. Ir 1.1.

Deja, E. Talmanto jokio dar
bo šioje parodoje nėra. Ir jo
kios lietuvių padarytos kerami
kos, jokio medžio drožinio, jo
kio liaudies audinio, jokios se
nienos...

Parodos proga lietuvių de
monstracijomis rūpinasi Lietu
vių Bendruomenė. Gerai. Bet 
jie turėtų sugebėti bent vieną 
asmenį įvesdinti Į vidų, kai ru-. 
sai informuoja spaudą. Ir rei
kėtų po visko, kur į muziejų 
(Balzeko, Alkos) padėti tokios 

rūšies plakatus, atsišaukumfe, 
demonstracijų nuotraukas, iškar
pas.

Minėtoji rusų atstovaujama 
meno paroda buvo ir bus JAV: 
Washington, D. C. 1972 sausio 
12-vasario 8, Los Angeles, Cal., 
kovo 10 - balandžio 5, Minneapo
lis / St. Paul — balandžio 26- 
gegužės 23, Chicago, DI., birželio 
16-liepos 13, Boston, Mass., rug
pjūčio 6-rugsėjo 2, New York, 
N. Y., rugsėjo 26-spalio 23 d.
Lietuviai pakliūva j amerikiečių 

televiziją, spaudą, radiją
Sovietų atsivežtos liaudies pa

rodos proga Los Angeles, Calif., 
lietuviai prie parodos patalpų de
monstravo pirmas kelias die
nas, išdalinę tūkstančius atitin
kamų atsišaukimų. To išvado
je pirmos demonstracijos dienos 
vakare, 1972 kovo 8 d., rodė te
levizijos stotys 5 ir 13, o kovo 
9 d. vakare 2 (CBS) telev. sto
tis. Matė milijonai žmonių de
monstruojančius lietuvius su 
griežtais plakatais, lietuvaites 
tautiniai rūbais.

“Los Angeles Times” įsidėjo 
didelę tų lietuvių demonstraci
jų nuotrauką kovo 8 d. vaka
rinėje laidoje, o “Herald Exami
ner” kovo 9 d. įsidėjo straipsnį 
ir nuotrauką. Apie tas lietuvių 
demonstracijas pranešė beveik 
visos amerikiečių radijo stotys 
Los Angelėje. Dar pažadėjo pa
skelbti ispanų k. meksikiečių vie
nas žurnalas. Gal ir daugiau ki
tų. J. Lankeliškietis

SKAITYK IR KITAM PATARK 
’ SKAITYTI DEMOKRATINĮ
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Pik. dipl. LUDWJK BOCIANSKI

apkarsty- 
mažai re- 
su kaupu 

Tai vaivada pik. L.

lietuvių pradžios mokyklos. į 
nelietaivo likę lietuviu organi-l 
zacijų.

Kas šis medaliais 
tas vyriškis? Regėti 
getas, bet girdėt net 
girdėtas. T 
Bocianski. Jį jo draugas į Vil
nių paskyrė lietuvių “tautinei 
mažumai” baigti naikinti. Tas 
draugas tai ilgametis Lenkijos 
premjeras — Slawoj Skladkow- 
ski. Abu, kaip vienas lenkų 
laikraštis rašė, neišskiriami 
tremtyje, kaip įir tėvynėje. 
Abudu mirę. Bet niekas neuž
draus minėti kaip... priešų

Į Vilnių atvykęs vaiv. Bo
cianski apsigyveno kur Mu
ravjovas — Korikas gyveno. 
Kažkas, kaip pats vaivada skun 
dėsi, visą naktį kėlė siaubą. 
Velniai ir raganos? Butą vai
vados (!) antrasis draugas — 
arkivysk. Jalbzykowski šlaks
tė ir atburtus kalbėjo. Ar pa
gelbėjo? nesvarbu. Faktas, kad 
kažkas gąsdino. Gal sąžinė?! 
Kur ten tau!

Kažkas jį gyrė ir gynė, ir po 
ultimatumo paliko toje pat vai 
dovo kėdėje. Tik artėjant II 
Pasauliniam karui Bocianski 
išsikėlė į Poznanę. Avansavo.

Metai bėga kaip vandenys, ir 
nuostabu, kad nei vienas (šia
pus ar anapus geležinės linijos) 
lenkų (senųjų ar jaunųjų) is
torikų nepasmerkė vaivados 
žygių. Po ultimatumo, kaip ir 
prieš ultimatumą paskirtas Vii. 
niaus krašto lietuvius sunai
kinti. Ir naikino. Kai užėjo 
karas, nebebuvo nei vienos

T A SUSIVIENIJIMAS
I i LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy 
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

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

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

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

— AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. ’

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

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

Ui* TO 
S 20 OOO

_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

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

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR
• 1/0 PASSBOOK

ACCOUNTPer Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Annum

NOW INSURED TO S20,000.

Bocianski mirė. Bocianski 
oku-

Liet 
(Vii-

gy vas ... rusų žygiuose 
puotoj Lietuvoj.

Čia ištrauka iš “Maž.
T’ar. Enciklopedijos” II L 
uius, 1968 m.):

“1959 gyventojų surašymo 
duomenimis, 223.000 Lietuvos 1 ? 
gyventojų lenkų kalbą laikė 
gimtąja. Rytiniuose rajonuose 
(Vilnias, Trakų, Švenčionių ir 
kt.) veikia daugiau kaip 300 
lenkiškų mokyklų”

Pirmiausia dėl sąvokos “dau 
giau kaip i34X) lenkišku niokvk- 
ių”.

Pirmiausia dėl sąvokos “dau 
giau kaip... Gali būti 301 ir 
gali būti 349... *

1967 m. 
buvo 
vi a i 
ana, 
ra j.) 
kyklos teiravosi, 
mens ir gavo.

o »

£i

Jaunos Chicagos lietuvaitės šių metų vasario 13 dieną Tėviškės Evangelikų Liuteronų Parapijos salėje gražiai 
paminėjo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. Pavei <sle matomos lietuvaitės atliko meninę programos dali.

Nuotrauka M. Nagio

-

J

r
V;\ 
i

liili eina E. Šilaitis ir kokie Įo 
tikslai. O E. šulaičio švaisty- 
rnasis “tešlagalviais” tik paro
jo, kad jam trūksta intelgenci- 
JOS1

ILIUŠIS

Kultūros Baruose” 
pranešta, kad ... “lietu- 
pasirodė labai dosnūs’’: 
Kazačinoj (Švenčionių 
lenkiškos pradžios mo-

2 (du!) as-
Apylinkėj ir su iš tos sovietinės lietuviškos sp.au- 

šviesa nesurastum daugiau len- d08 iškerpami ištisi lapai ir pri- 
kų.

Tokių faktų, 
ros Baru’’

Dabar 
lietuviu C 
Lenkijos 
pats “Enc.” tomas paduoda:

“Lietuvių autochtonų Bialis 
toko vaivadijoje Seinų, 
lies Suvalkų 
kritvse 1941 
10.000”.

Apskritai, 
je buvo apie 
Ką jie turi?

anot 
buvo labai dažnai, 
pažiūrėkime, kaip 

pradžios mokyklos 
“respublikoje”. Tas

iš da- 
bei Galdapės aps 
metais buvo apie

1966 m. Lenki j o- 
30.000 lietuvių”.

Enciklopedija in
formuoja: 9 pradžios mokyk
las su lietuvių dėstomąja kal
ba ir 9, kur lietuvių kalba dės
toma kaip dalykas. Ir viskas! 

Dar įsigilinkime į skaičius:
a) 223.000 gyventojų ir “dau 

giau kaip” 300 lenkiškii mo
kyklų;
. b) 30.000 gyventojų ir 9 pr. 
mokyklos... Išvados aiškios 
savaime.

Kovo 19 toji... Sunkios sun 
kios mintys. Vaivados Bocians- 
kio pradžiai numatyta, be kitų 
“išvalyti” Breslaujos apskritį. 
Dabar Apsas ir apylinkės ir 
Vidžiai, priskirti (“iš Krem
liaus malonės”) Polocko apy
gardai .“Išvalyti”... Ak, kas 
giminė Muravjovas ir Bocians
ki? ! Kas giminė Brežnevas ir 
Bocianski? Bocianski 
kus? !

Pirmieji trėmimai 
spalio pabaigoje,
reikalaujant sudaryti lietuvių 
aktyvo sąrašai pateko Į raudo
nosios armijos rankas. Vilnių 
je iškelta mūsų vėliava plaz
dėjo vėjyje, o iš Tverečiaus, 
Daugėliškio, Melagėnų, Adu
tiškio naktį išvaryti vyrai paki
lo Į nelaisvę ir badą.

J. Cicėnas.

MONTREALIO “NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” LIKIMAS

(Tęsinys)
Kaangi “N. L.” dabar spaus

dinama “ofsetu”, tai matomai

ko- 
ku- 
at-

Ir ištikrųjų “N. L.” red. R. 
Maziliauskas gan ilgame straips- 
nvje bandė apginti savo bendra
darbį E. šulaitį (žiūr. “N. L.” 
1970 m. XII. 16 d.). Atseit, ir 
redaktorius pritaria E. šulaičio 
propaguojamai linijai, kuri siū
lo visiems lietuviams liautis po
litikuoti, mesti į sali Mikus, Al
tas, nustoti rašius rezo’iucijas, 
rengus genocido parodas ir 1.1.... 
Kad tai yra diametraliai priešin
ga lietuvių išeivių dvasiai, ku
rie puoselėja Nepriklausomos 
Lietuvos idėją, netenka Įrodinėti.

(Bus daugiau)savo “inteligencijos” laipsnį tai
ko “Naujienų” bendr. L. Br., 
kuris rašydamas Naujienose — 

“Bendradarbiavimo temo
mis”, kritikavo E. Šulaičio “Ga
las Lietuvai (žiū. “N. L.” 1970 
m. X. 21 d.), o taip pat S. Šetkui 
dėl pastarojo pasisakymo tuo 
pat klausimu (žiūr. “N. L.” 1970 
m. XII. 16 d.). L. Br. ir S. Šet- 
kus visai teisingai atkreipė skai
tytojų dėmesį Į tai, kokiais ke-

<UITYI

■2 TĘSTI UE.TS

a wzho tktu per

šius, bet jis turėtų žinoti ir 
kiu būdu tie instruktoriai, 
rie su Maskvos palaiminimu 
vyktų pas mus “instruktuoti
sportą! Be abejo, šulaitis žino?!

Tai čia vėl kyla klausimas, 
koks reikalas buvo dabartiniam 
“N. L.” redaktoriui duoti laik
raščio skiltyse vietos panašioms 
nesąmonėms? Ir tai raudonu 
siūlių eina toliau!

Tas pat šulaitis pagarsėjo siū
lymu pasinaudoti mums, išei
viams nemokamom studijom 
Vilniaus universitete (žiūr. “N. 
L.” 1970 m. XII.2d. “Čikaga ir 
Vilniaus universitetas”). Tai pa
tvirtino ir patikslino Maskvos 
čion siuntinėjamos propagandi- 
ns šlamštas “Gimtasis kraštas”. 
Jis pataria tik apsirūpinti pa
žangiųjų lietuvių (komunistai 
čia vad. “pažangiaisiais”) reko
mendacijomis ir pasižadėti, at
vykus į Vilnių, “gerbti vietos 
Įstatymus ir papročius”. Neten
ka čia aiškinti, ką visa tai reiš
kia. Išeivijos spauda ganėtinai 
išanalizavo tos Maskvos pinkles 
lietuvių išeivijai, kuri išvengė 
komunistinės vergijos. Visa tai 
vėl kartoti nėra prasmės! Tuo 
siūlymu susižavėjo tik “Akira
čiai” ir p. Z. V. Rekašius. (K. 
Strikaitis išsamiai iškedeno Z. 
V. Rekašiaus pažiūras tuo klau
simu “Naujienose” š. m. 1972, 
Nr. 31, 32, 33, 34, 35. J. V.).

Vėl E. šulaitis džiaugiasi 
(žiūr. “N. L.” 1971 m. L 6 d.), 
kad “N. L.” redaktorius ji ap
gynė nuo “tešlagalvių”... Iš teks
to toliau aiškėja, kad E. š. tą

klijuojami. Dėlto ir rašysenos 
Kultu- spaudmenys Įvairūs ir kartais 

be padidinamo stiklo sunkiai 
Įskaitomi. Galima sau įsivaiz
duoti, kaip jaučiasi mūsų lietu
viškos spaudos prenumeratoriai, 
kai gauna “N. L.” numer. su ten 
atspausdinta marksizmo-leniniz
mo ir dabartinio Maskvos komu
nizmo imperialistine propagan
da. Kai kurie skaitytojai jau sa
ko bijo paimti “N. L.” į rankas! 
Jei Maziliauskas neturi pakan
kamai geros medžiagos, tai ar 
negeriau palikti tuščius pusla
pius? Daug geresnės medžiagos, 
mokslinės ir politinės, yra anglų, 
prancūzų, vokiečių žurnaluose, 
kurie čia mums prieinami? Ko
dėl ne išsiversti į lietuvių kal
bą ? Bet sunku manyti, kad vien 
medžiagos trūkumo priežastis! 
Redaktorius matomai mėgsta 
lietuviškų .kvislingų spaudą, ką 
liudija kai kurie jo linijos simp
tomai.

Tokiame stovyje šiandien “N. 
L.” atsidūrus, jos turinys ir li
nija,-— detaliai išnarplioti užim
tų per daug laiko ir vietos. Be 
to, Į kai kuriuos “N. L.” straips
nių idėjas jau pakankamai at
kreipė dėmesį kita lietuviškos 
išeivijos spauda ir ganėtinai iš
aiškino. Kai kurie “N. L.” pre
numeratoriai dėl dabar vedamos 
linijos demonstratyviai atsisakė 
ją skaityti.

Tą opų klausimą pailiustruoti, 
manau, pakaks keleto būdinges
nių pavyzdžių iš dabartinių “N. 
L.” bendradarbių pasisakymų. 
Štai vienas iš anksčiau minėtų 
kolaborantų, Ed. šulaitis, ap
rašinėdamas savo ekskursijas 
Vilniuje, pats aiškiai pasisakė 
trumpu posakiu: “Tautietiškos 
politikos nesupratau ir nesu
prantu (žiūr. “N. L.” 1970 m. 
IX.30 d.)”.

Kadangi jis savo rašiniuos 
dažnai paliečia politiką, tai aiš
ku kokia jo “liaija”. Tačiau 
“Nepr. Liet.” redaktorius spaus
dina jo “liniją” be jokių komen
tarų.

Nenuostabu, kad E. šulaitis 
randa reikalo apgailestauti, kad 
vienas Maskvos valdininkas New 
Yorke, L. Vladimirovas, atšau
kiamas atgal Į Maskvą, šulaitis 
nesigaili jam komplimentų. Vla
dimirovas, esą, buvęs labai ge
ras ir padėdavęs visiems lietu
viams, kurie Į jį kreipėsi. Ir tai 
šulaitis skubina paskelbti mū
sų išeivių spaudoj (žiūr. ten pat 
“N. L.” 1970 m. IX.30 d.). Kuo, 
kaip ir kuria prasme Vladimiro
vas padėdavo lietuviams, šulai
tis nepasako. Galime būti tikri, 
kad ta pagalba galėjo pasireikš
ti tik su Lietuvos okupanto pa
laiminimu !

E. šulaitis eina taip toli, kad 
drįsta siūlyti lietuviams išeivi
joje atsikviesti sporto instruk
torius iš “tarybų” Lietuvos! Ar 
E. šulaitis toks naivus, kad ne
žinotų, ką tas siūlymas reiškia? 
(žiūr. “N. L.” 1970 m. X.21 d.). 
Ar jis nežino, kad Lietuva yra 
Maskvos okupuota? Mes neabe
jojame, kad šulaitis ten už ge
ležinės uždangos turi gerus ry-

ir Snieč-

užklupo 
Vaivadai

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ 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 

Čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

' AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

KNYGOS ANGLŲ 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 
Nado 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 $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupy

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

INSURED

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

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIVERSAL■
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Pirminiai rinkimai
Antradienį, kovo 21 dieną, Illinois valstijoje bus pra

vesti pirminiai rinkimai. Valstijos sekretorius John W. 
Lewis paskelbė visus legaliai- užsiregistravusius kandi
datus, kurie nori kandidatuoti įvairioms valstybės ir sa
vivaldybės pareigoms. Kandidatų atsakomingoms parei
goms yra daug. Pirminių rinkimų metu gyventojai turi 
progos pareikšti savo nuomonę apie norinčius žmonėms 
patarnauti. Pirminiai rinkimai išsijoja norinčius^' Žmo
nėms duoda progos pasirinkti pačius geriausius. Vė
liau, kai krašte pravedami rinkimai, tai piliečiai turi 
progos pasirinkti savo principams artimiausią žmogų.

Diktatorių valdomuose kraštuose jokių pirminių 
rinkimų nėra. Ten iš viso, jokių rinkimų nėra. Diktato
rius, kariuomenės ir policijos remiamas, dažniausiai 
valdo kraštą vienas. Kai kraštą nugyvena, pramonę ir 
prekybą sužlugdo, tai pabėga. Komunistų valdomuose 
kraštuose jokių pirminių rinkimų taip pat nėra. Nėra jų 
ir vadinamoje “tarybinėje” Lietuvoje. Ten komunistų 
partijos pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus kandi
datus įvairioms pareigoms “iškelia”. Tokį žodį jie var
toja. Ką “iškelti” ir ko “neiškelti”, Sniečkui pasako Lie
tuvon atsiųstas rusas. Amerikoje demokratų partija turi 
9 kandidatus prezidento pareigoms, tuo tarpu Rusijoje 
gyventojai prezidento visai nerenka. Rusijoje ir Lietu
voje Sniečkus kandidatus “iškelia” į pačias “aukščiau
sias” ir ne tokias jau “aukštas” “tarybas”. Amerikoje 
yra kelios partijos, turinčios po kelis kandidatus svar
besnėms pareigoms. “Tarybinėje” Lietuvoje “iškeliamas 
tiktai vienas kandidatas parinktoms pareigoms. Ameri
koje žmonės turi progos pasirinkti patį geriausią demo
kratų, respublikonų, socialistų arba kitos partijos kan
didatą, tuo tarpu “tarybinėje” Lietuvoje jokio pasirin
kimo žmonėms nėra. Patys komunistai pasigyrė, kad 
Amerikoje jų partija siūlys kandidatus net keliose vals
tijose, tuo tarpu Lietuvoje veikliausi komunistų partijos 
nariai rusams padėjo gaudyti kitų partijų žmones, kišti 
juos į kalėjimus ir vežti į Rusijos šiaurę. Amerikos gy
ventojai komunistų nebijo, o “tarybinėje” Lietuvoje val
dovai bijo kiekvieno kitaip galvojančio žmogaus.

Anksčiau Amerikon atvažiavusieji lietuviai tapo šio 
krašto piliečiais ir yra įsitraukę į visuomeninį darbą, bet 
ne visi naujai atvažiavusieji dalyvauja pirminiuose rin
kimuose. Mes patariame kiekvienam lietuviui, kuris jau

trims mėnesiams  $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams ______ _________ $22.00
pusei metų___ _________$12.00
vienam mėnesiui ________ $3.00

Užsieniuose:
metams _ _____ _________$23.00
putei metų ___ _________$13.00
vienam mėnesiui ________$3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

PRANYS AL&ĖNAS

M1NLSTERIS APIE LIETUVIUS IR KANADA
švenčiant Vasario 16-tąją (va

sario 20 dieną), apie 1500 lie
tuviu auditorijai pasakė kalbą 
Kanados Federalinės vyriausy
bės Darbo ministeris (Minister 
of Labour) Martin O’Connell, 
kurio mintis atpasakojamoj for
moj čia paduodu

Esą, jis pagerbtas būdamas 
užprašytu dalyvauti kartu su 
lietuviais švenčiant jiems tau
tinę Nepriklausomybės atkūri
mo dieną, kuri nukelia mus j 
1918 m vasario 16 d.

Ta proga Ministeris norėtų 
pasakyti, jog žvelgiant Į dienos 
svarbumą, gal, esą, reikėtų at

turi JAV pilietybę ir yra užsiregistravęs, pirminiuose 
rinkimuose dalyvauti. Demokratiškai nusiteikusiems 
patariame balsuoti už demokratų partijos kandidatus, 
respublikonams už jaučiantiems patariame balsuoti už 
respublikonus. Amerikoje niekas nebaudžia už partijos 
ir kandidatų pasirinkimą. Rinkimai apsaugo krašto gy
ventojus nuo diktatoriaus. Kai žmonės įsitikina, kad iš
rinktieji ir valdžioje esantieji pradeda nekreipti dėmesio 
į gyventojų gerbūvį, tai tada kitus pasirenka. Gerų, tei
singesnių ir padoresnių žmonių išrinkimas padarė šį 
kraštą tokį turtingą, tokį laisvą ir tokį galingą. Mes nau
dojamės šio krašto privilegijomis, todėl mūsų pareiga 
yra dalyvauti ir jo administracijoje.

Didelė lietuvių dauguma pritaria demokratams. Su 
jais ilgus metus bendradarbiavo, jie suprato pavergtos 
Lietuvos reikalus. Jie balsuos už demokratus, bet šį kar
tą ir demokratų sąrašas yra gana ilgas. Krašte yra 9 de
mokratų partijos kandidatai, net prezidento pareigoms. 
Pirminių rinkimų metu bus atrinktas pats geriausias. 
Antradienį lietuviams demokratams teks pasirinkti de
mokratų partijos kandidatą prezidento pareigoms. Illi
nois valstijoje kandidatuoja senatorius Edmund S. Mus- 
kie. Jis yra lenkų kilmės, bet jis supranta pavergtus lie
tuvius ir nepritaria lenkams šovinistams.

Demokratų partija turi du kandidatus senatoriaus 
pareigoms. Patariame balsuoti už lietuviams gerai pažįs
tamą ir Vasario 16 dienos minėjime lietuviams pasakiusį 
gražią kalbą Roman C. Pucinskį. Gubernatoriaus parei
goms reikia atiduoti balsą už dabartinį gubernatoriaus 
pavaduotoją Paul Simon, o pavaduotojo pareigoms bal
suoti už Neil F. Hartiganą. Reikia neužmiršti atiduoti 
balso už Frank D. Savicką ir lietuvių draugus Morgan F. 
Murphy, Michael Madigan, Daniel P. Coman, Robert M. 
Terzich if kitus.

Bet lietuviams reikia neužmiršti didelio deinokrato 
ir lietuvių draugo valstybės gynėjo Edwardo Hanrahan 
toms pačioms Cook County prokuroro pareigoms. Jis pa
vyzdingai nuginklavo miesto centre įsitaisiusią-ginkluo
tą gaują. Prisiekusieji teisėjai du kartu svarstė bylą ir 
nerado pagrindo traukti Hanrahaną teisman, bet gudrūs 
advokatai, šimtinėmis dalimis skaldydami šiaudą, pa
traukė jį teisman už galimą pakenkimą “teisėtumui vyk
dyti”. Tai buvo tiktai priekabė kitam partijos kandida
tui parinkti. Bet Cook County balsuotojai gali advokatų 
pinkles nutraukti ir prokurorą Hanrahaną palikti demo
kratų partijos sąraše. Lietuviams patariamė balsuoti už 
Edwarda Hanrahaną prokuroro pareigoms.

krašto lojaliu piliečiu, jeigu jis 
nebepasflaiko savo tėvų žemės 
meilės ir joj įgytų papročių”...

Kanada esanti tirštos imigra
cijos kraštas ir jos demografiš- 
koji situacija — daranti Kana
dą skirtingu kraštu nuo senesnių 
Europos kraštų, kur generaci
jos palieka viską, ką turėjusios, 
kitoms generacijoms be jo — 
substancialinių pakeitimų, te
nai — ir negali būti kitokių pa
keitimų, nes imigracinės ban
gos iš kitur — neskalauja Eu
ropos krantų.

Šis kraštas — Kanada — esąs 
milžiniško dydžio kraštas, iš pra
džių buvęs apgyvendintas tik 
labai retai gyvenančiais vieti
niais monėmis — indėnais ir es
kimais. Apie 17 šimtmetį Ka
nada buvusi Prancūzijos koloni
zuota, paskiau — Anglijos. Po 
to —prasidėjusi Kanadon ir imi
gracija iš įvairiausiu etninių at
žvilgiu kreaštų.

Kanados gyventojai, kurie ne 
britai ir ne prancūzai, nuo senų 
laikų esą vadinami naujaisiais 
kanadiečiais (New Canadians). 
Prieš 2-rąjį Pasaulinį karą — 
Kanada buvęs kraštas, kur do
minavo (daugiausia) anglai ir 
prancūzai, bet nuo 1918 metų 
palaipsniui viskas pasikeitę ir 
Kanada — pasidariusi mozaiki
niu kraštu, tokiu, koks jis atro
do nūdien. Vienok tie imigran
tai, kurie atvyko Kanadon po- 
2-rojo Pas. karo, bent daugumo
je, buvę žymiai kitoniškesni, ne
gu pirmikščiai — naujomis pa
žiūromis, ryškiai kultyvuotomis 
kultūromis etc.

1971 m. gyventojų surašymo 
daviniai dar nesą žinomi, nors 
jau esą visiškai aišku, kad Ka
nados gyventojai —pasidarę la
bai ryškiai išsibalansavę rasis- 
inių ir kalbinių komponentų at
žvilgiais ir kurios nors srities 
absoliutinės daugumos — jau 
nė nebesą. Lingvistiniu atžvie
giu, esą, vienas trečdalis anglų, 
vienas —- prancūzų ir. vienas 
trečdalis — “kitų”. Kaip Kana
dos Ministeris pirmininkas dau
geliu atvejų esąs pasakęs: “Mes 
esame daukiakultūrinė visuome
nė ir tokia padėtis — mums lei
džia išpildyti visiems savus kul
tūrinius instinktus bei jais da
lintis su kitomis etninėmis gru
pėmis”. Dėl to, girdi, Kanada 
ir pasidariusi visiems “a very 
special place”...

Prancūzai ir anglai Kanado
je puoselėja savo kultūrą, taip 
lygiai, esą, ir kitos etninės gru
pės — rodančios begaliniai dide
lį kultūrinį vitališkumą, todėl 
Kanadoje ir susidarą daug kul
tūrinių grupių, kurios esančios 
tikra palaima šiam kraštui.

Naujieji ateiviai, priklausą 
kitoms grupės (ne anglai ir ne 
prancūzai) — turį savas orga
nizacijas, klubus, parapijas ir

kreipti dėmesį ir į Kanadoj eg
zistuojančią kultūrinę laisvę, 
prie kurios daug prisideda ir 
lietuvių kilmės kanadiečiai.

Jūs, girdi, todėl daug prisi
dedate prie Kanados kultūros 
lygio kėlimo, kad daug tų kul
tūrinių lobių turite, nes juos pa
veldėjote iš savo tėvų ir savo 
gimtojo krašto. Be to, esą, jūs 
labai noriai tęsiate savo kultū- 
nių turtų puoselėjimą bei tuos 
turtus didinate ir gyvendami 
naujoj tėvynėj — Kanadoj. Tai 
buvęs Abraham Lincoln, kuris 
pasakęs: “Niekada nesitikėk iš 
imigranto, kad jis pataptų kito 

religines bendrijas, taip pat — 
jie išlaiką savas mokyklas su 
pilnomis ir dalinėmis progra
momis, tai priklausą nuo grupių 
didumo. Daugelis etninių grupių 
Kanadoje turinčios savo spaudą, 
kurioje išreiškia savo nuomonę 
ir puoselėja savo kultūrą.

Dauguma imigrantų iš Euro
pos — siekią savo kraštams 
laisvės, jų tarpe — ir lietuviai. 
Svarbiausia dėl tos priežasties 
— jie ir atsiradę šiame kraš
te, nes ieškoję ir sau asmeninės 
laisvės.

Ministeris esąs patenkintas ga
lėdamas pažymėti, jog Kanado
je lietuvių, kurių pradžioj būta 
labai mažo skaičiaus, jau dabar 
yra pasiekęs per 28,000, ir jų 
didžiausios bendrluomenės besi- 
randančios Toronte, Hamiltone, 
Montrealyje, Windsore, Winni- 
pege ir dar kaikuriose vietose.

Pačios pirmosios grupės lietu
vių, atvykusių į Kanadą, buv. su
sidariusios daugiausia iš papras
tų darbininkų ir ūkininkų. Jie 
neatsivežę į šį kraštą jokių tur
tų — nei medžiaginių, nei inte
lektualinių. Jie sau duoną už
sidirbę tik paprastu rankų dar
bu. Tie gi, kurie atvykę 1940-50 
metais, jau buvę išsimokslinę 
profesijose, jų vardai — šian
dien esą gerai žinomi moksliniuo
se laukuose taip lygiai ir univer
sitetų sluoksniuose.

Lietuvių sena ir graži kalba, 
ta kalba leidžiami laikraščiai, 
spausdinamos knygos — tarnau
ją dviem tikslam, ir tai — ne tik 
komunikacijai lietuvių su lie
tuviais šiame krašte, bet tas vis
kas — palaikąs su dvasinį ryšį 
su jūsų tėvyne bei adoptuoto 
krašto — Kanados gyvenimo bū
du.

Daugelis lietuvių įvairių sričių 
menininkų susiradę Kanadoje 
sau antrąją tėvynę. Tuo pačiu, 
girdi, jie praturtinę ir šį kraštą 
ypač muzikoj, dailėj ir kt. sri
tyse.

Lietuvių kultūrinis įnašas Ka
nadoje esąs žymus ne tik popu
liariose iš jų krašto atsineštose 
tradicijose, bet ir literatūroje, 
moksle, pedagogikoje etc.

Kanados Federalinė vyriau
sybė, esą, paskelbusi planą, re
miantį daugiakultūrinį pasireiš
kimą, neišskiriant gerų projek
tų nefinansavus, nežiūrint ko
kiai tai grupei priklausytų. Tam 
reikalui būsią išleista 3,000,000 
dolerių ir šios išlaidos — ga
liojančios iki 1973 m. kovo 31 
d. Vienas trečdalis arba 1,000,- 
000 dol. būsiąs išmokėtas kaipo 
parama įvairiom etninėm smul- 
kesnėm grupėm — jų kultūrinių 
projektų palaikymui ir išpildy
mui.

Tai vis, girdi, daugiakultūri- 
nių grupių veiklos ir vitališku
mo palaikymui, žinoma, kultūri
nė perpetuacija — nebūsianti 
spaudžiama iš vyriausybės pu

sės. Ji privalanti atsirasti pa
čių grupių iniciatyva. Daugia- 
kultūriškumas — nebūsiąs prie
varta reikalaujamas Kanadoje, 
bet vyriausybė — nuolat tokį 
pasireiškimą propaguosianti.

Baigiant, girdi, Ministeris no
rėtų pasakyti lietuviams, jog iš 
lietuvių, kaip iš labai vitališkos 
grupės, Kanada daug besitikinti. 
Jų rolė Kanadoje — buvo ir yra 
puoselėti kultūrines vertybes, 
taip reikalingas šiam kraštui, 
nesunaikinant nei savo lietuviš
ko identiškumo. Tą mintį, gir
di, seniau yra pabrėžęs ir buvęs 
Min. pirmininkas Lester B. Pear
son, tardamas, jog: “Kanada yra 
kraštas, kuriame nėra rasistinių 
grupių nei mažiausiose tautinė
se grupelėse, todėl, kad kiekvie
na grupė ir grupelė — naudoj a^ 
si lygia privilegija išlaikyti 
tuos kultūrinius dalykus, ku
riuos jos atsivežė iš savo gim
tųjų kraštų”. Tai, girdi, iš to 
ateityje būsią naudos ne tik pa
saulinei kultūrai, bet ir taikai 
pasaulyje palaikyti.

Senovės lietuvio kepurė bū
davo kiaunės ar avies kailio.

♦

Kas meluoja, tam reikia turė
ti gerą atmintį.

♦

Vokietijos kanclerį Adenaue- 
rį bičiulis paklausė, ar jis va
žiuodamas atostogų ima su sa
vim ir gydytoją.

— Niekados, — atsakė kanc
leris. — Aš tada juk vykstu pa
ilsėti.

Smokey’s friends 
don’t play 

with matches!

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS 
VERGIJOJE

2
1940 m. gegužės 25 d. Sovietijos užsie

nių reikalų ministras Molotovas įteikė Lie
tuvai labai griežto turinio notą, kuria mū
sų vyriausybė buvo kaltinama grobimu ru
sų kareivių iš Lietuvoj esančių sovietinių 
įgulų. Panašių grobimų niekad nėra buvę, 
nes Lietuvos vyriausybė labai griežtai lai
kėsi visiško neutralumo ir tiesiog pataikau
dama rusams stengėsi patenkinti kiekvie
ną jų norą, kad tik ponas Stalinas nesu
pyktų. Aprašomuoju metu, pagal “susita
rimą”, jau buvo Lietuvoj raudonosios ar
mijos šarvuočių - tankų bazės ir jas ap
tarnaujančių 20,000 raudonarmiečių. Bu
vo keli atsitikimai, kai raudonarmiečiai iš 
savo bazių dezertyravo ir slapstėsi miš
kuose. Bet Kremliaus valdžia nepaisė Lie
tuvos vyriausybės pasiaiškinimų ir griež
tai reikalavo “už nusikaltimus rusams” 
atiduoti Maskvos teismui teisti vidaus rei
kalų ministrą Skučą ir saugumo direkto
rių Povilaitį. Lietuvos vyriausybei gerai 
buvo žinoma, kad tie rusų raudonarmiečių 
“grobimai” buvo išgalvoti ir surežisuoti 
Maskvos NKVD. Bet... laiko jau nebebu
vo ilgiau tartis, nes rusai ultimatyviai pa
reikalavo juos abu suimti ir pristatyti Mas
kvos NKVD žiniai ir sunaikinimui. Abu, 
vidaus r. ministras Kazys Skučas ir saugu

mo dep. direktorius A. Povilaitis 1940 m. 
birželio 1 d. buvo iš pareigų (dar Lietuvos 
vyriausybės) atleisti ir birželio 15 d. buvo 
suimti ir laikomi Maskvos NKVD žinioje 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, o 1940 
m. liepos mėn. išvežti į Maskvos Butirkos 
kalėjimą ir tą patį mėnesi “nuteisti” mir
ties bausme. Jie buvo visiškai nekalti ir jų 
nužudymas įvykdytas pagal sovietų kons
titucijos reikalavimus — grynai bolševi
kiškos kraujo politikos sumetimais pa
teisinti savo grobuoniškus tikslus — Lietu
vos okupaciją. Skučo ir Povilaičio gyvybių 
aukos Maskvos nepatenkino, — Stalinas 
pareikalavo komunistinės vyriausybės su
darymo.

1940 m.birželio 10 d., hitlerinei nacių 
vyriausybei spaudžiant, į II pas. karą įsi
jungė Mussolinio valdoma fašistinė Italija. 
Tuoj po šio įvykio Amerika paskelbė karą 
nacių Vokietijai ir Mussolinio valdomai 
Italijai. Italija jau buvo paskelbusi karą 
Prancūzijai ir Anglijai. Tuo būdu sulieps
nojo II pas. karas.

Stalino Valdoma Sovietija nutarė oku
puoti Lietuvą. Juk 1939 m. tik tani ir buvo 
Į Lietuvą įvestas nelehitasis “Trojos Ark
lys” — 20,000 raudonarmiečių, kurie ap
tarnavo šarvuotas lankų divizijas.

Tuo metu Maskvoj tarėsi Lietuvos vy
riausybės delegacija. Tačiau Stalinas ne
laukė, kol baigsis tarp Lietuvos ir Krem
liaus pasitarimai. 1910 m. birželio 1 4 d. 
Molotovas skubos keliu pranešė, jog jau 

per vėlu tartis, nes jau duotas Įsakjmas 
raudonajai armijai žygiuoti

LIETUVOS VYRIAUSYBE NUTARĖ 
NESIPRIEŠINTI

1940 Ui. birželio 15 d. Lietuvos vyriau
sybės ministrų kabinėtas,- su prez. Antanu 
Smetona priešaky, antrą valandą ryto, 
tarėsi prezidentūroje — priešintis, ar ne? 
Posėdyje dalyvavusių ministrų kabineto 
narių dauguma pasisakė — nesipriešinti, 
juo labiau, kad šios nūombnės užsispyru
siai laikėsi ir kariuomenės vadas gen. Vit- 

- kauskas. Esą, mūsų kariuomenė visiškai 
tokiam pasipriešinimui neparuošta, ne
tinkama dislokacija, tai būtų tik savižu
dybė. Tik, berods, vienas prezidentas A. 
Smetona buvo įsitikinęs, jbg reikia prie
šintis ir su ginkluotom jėgom trauktis Vo
kietijos link... Tokiai padėčiai esantį pre
zidentui neliko kito kelio, o tik trauktis 
Vokietijos. Prezidento pareigos buvo lai
kinai pavestos Merkiui; gi pats preziden
tas su savo šeima ir keliais žvmesniais vv- 
riausybės nariais nusprendė siekti ėgzilės.

Tuoj po ministerių kablheto posėdžio, 
įdiendjus, jau visi Katino gyvelitojai žino- 
j°- j°g raudonosios armijos tankai barš
kėdami šliaužė per Lietuvos sieną ir Lie
tuvos teritorijoj yra susijungę su Lietuvoj 
jau buvusiomis įgulomis. Dideli, kaip var
lės lėtai, lėtai skeryčiojo dangumi rusiški 
transportiniai lėktuvai. Tankai , barškė
dami geležiniais vikšrais, rėpliojo Lietuvos 
keliais ir traukė Kauno link, pakely užim

dami visos provincijos centrus ir Įsitvirtin
dami svarbesniuose punktuose.

Ta baisi žinia žaibo greičiu, aplėkė visą 
Lietuvą ir visur sutriko normalus kasdie
ninis gyvenimas. Pajutome, kad gyveni
mas pasidarė beprasmiu ir beverčiu. Ypač 
tai galima buvo stebėti miestų ir miestelių 
gyvenime. Kiekvienas, kuris jautė sau 
pavojų nuo Įsibrovėlių, skubėjo gelbėti 
savo ir savo šeimos gyvybes: lietuviams 
buvo gerai žinoma ką reiškia raudonoji 
armija, ir kuo kvepia MdskVos bolševikiĮ 
Lietuvos okupacija. Visi apleido darbą, 
tarnybas ir kas kaip išniabė, kaip galėjo 
bandė pasiekti Vokietijos pasieni, kol nar
vo durys dar neužsklęstos.

KAS BUS?... KAS BUS? — 
SKLIDO AIMANOS

Žinojome, kad prasidės nekaltų žmo
nių suiminčjimai, įkalinimai, o vėliau'— 
šaudymai... Dideli ir maži verkė kruvi
nomis ašaromis: būvo gaila laisvos Lifetii- 
vos valstybės, buvo gaila šviesių svajonių 
ir savęs... savo taupaus, prasmingo ir gra
žaus gyvenimo. “Kas bus?” “Kas btis?” — 
aplinkui sklidę klausimai liko be atsaky
mo. Jautėmės, jog toji diena — Lietuvos 
ir laisvės laidojimo diena. O juodi varnai, 
kaip niekad, masėmis kažkur skrido ir 
dengė lyg juoda marška dangų. Dieve, 
neduok niekam daugiau išgyventi tokios 
siaubingos dienos! Argi gali būti dar di
desnė masinė, visos tautos tragedija?

Man besižvalgant po Kauną, nepajutau, 

kaip pėsčiomis pasiekiau prezidentūros 
rūmus, žvalgausi. Prezidentas su savo 
šeima ir keliais, kariški&is — palydovais 
skubėjo: prie prezidentūros stovėjo kelio
nei paruošti keli automobiliai... Bet ne
laukiau mūsų vyriausybės galvos pajudė
jimo valandos.

Nerimsta. Tartum sirgčiau ir degčidU 
aukštos temperatūros ugnyje. Apie 3 vai. 
p. p., eidamas Donelaičio gatve, visUi 
prie pat Kultūros ir Karo muziejaus rūmlį, 
sutikdii Lietuvos Banko vyresnį kasiniH- 
ką V., kuris buvo iššauktas į LietuvOs 
Banką. Aš paklausiau, kokiu bėikalu? Jis 
man atsakė, kad nedaug težihąs. Tfelefti- 
nu jam buvę liepta paimti viską, kas rėi- 
kalinga, kad būtų galima pdrtiosti iškfe- 
liaUjantieitis Užsienio valiutos - kelionėi. 
Klausiau, gal ir mane kas kvietė. Atsakė, 
kad nežinąs.

(Bus daūriant

Jau pasir&de knygų rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU 
Į VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į "Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

Čekius arba Money ordėrhis reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolaf.; P R aspect 8-3229

Razid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta.

Pasivaikščiojimas Meno Parodose

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
4449 So. Pul*«k| Rd. (Crawford 

Medical Buildinfl). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
ralaf.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Roz.: 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. 8. B. SEITON
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

*ox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 at STREET 
Ofiaaa: HEmlock 4-5849 

Rozidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad tiktai susitarus.

Chicagoje paskutiniu metu 
turėjome gana daug meno pa
rodų. Noriu apie jas pakalbė
ti ne kaip meno žinovė, kriti
kė, bet kaip paprasta žiūrovė, 
meno mėgėja, kuri tik savo 
akimis ir savo skoniu vado
vaujasi.

Turiu džiaugtis, kad mūsų 
tauta apdovanota dideliu skai
čiumi menininkų. Lietuvos 
pakelėse buvę kryžiai su smui
keliais, išaustos juostos ir 
staltiesės, išdrožinėtos klum
pės, pypkės, lazdelės, velniu
kai visi mums byloja, kad lie
tuvio sieloje nuo senų laikų 
slėpėsi kąrybingumo ugnelė. 
Nereikėjo mūsų seneliams nei 
mokyklos nei jokio ypatingo 
pripažinimo meno srityje. Jie 
sau liejo sielos jausmą j tą. 
juostą ar medžio kelmą ir ne
laukė, kad juos kritikai pre
mijomis ar pagyrimo pažymė
jimais apdovanotų.

Taigi ir mėgėjai ateina į pa
rodas ir žiūri į kūrinius tuo 
paprastu ne kritiko, ne spe
cialisto žvilgsniu, bet žiūri, ar 
jam patinka ar — ne tas ar ki
tas kūrinys, ar tos spalvos ir 
jų suderinimas, gražios ar ne. 
Žiūri ar norėtų tą ar kitą pa
veikslą matyti savo bute. Mė
gėjui nerūpi ar paveikslas turi 
kompoziciją ar koloritą. Mė
gėjui nesvarbūs aukšti techni
niai žodžiai:, impresionizmas, 
simbolizmas ir kitokie “izmai”.

Rez.: GI 84873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

'GRADLNSKAS
Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo '9 iki 11 vaL ryto, tik 
SHffltarus.—
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71$t 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

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

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

j . PATI NAUJOJI j 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. 47 ST. — FR S-19M 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

fe ■ -■ r ■

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
■■ R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

! MOVING
Apdraustas parkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRontiar 6-1882

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Band n praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tai.: 925-2296

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

uždaryta.
Rez. telu WA 5-3099

.SOPHIE BARČUS'
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

• ' įVisos programos iš W0PA, į 
1490 kiL A. M.

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

Tai.: HEmlock 4-2413
7’.5'9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 50629 1
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Jis grynai pagal savo skonį kū
rinį išskiria ir, jei labai pa
tinka, nusiperka.

Vienas dailininkas išsireiš
kė: man nesvarbu, ką kiti apie 
mano meną galvoja, aš išlie
ju į drobę savo jausmus. Visi 
dailininkai yra kūrėjai, tik ne 
visi tie dailininkų išlieti jaus
mai meno mėgėjams patinka.

Kažkas pasakė, kad dakta
rų klaidos užkastos žemėje, o 
dailininkų kabo ant sienos, šis 
posakis, žinoma, tinka tik me
no žinovams ■— kritikams, nes 
tik jie temato tas klaidas. Tik 
gaila, kad kritikų tarpe daž
nai pasitaiko keisčiausių, ver
tinimų ir nuomonių. Dažnai 
kritikų straipsniuose jaučia
mas noras pataikauti ir gero
kai pasaldinti. Skaitome apie 
vieną dailininką šitaip: “Jis 
nuolat veržiasi į aukštumas ir 
gilumas, pasiekdamas žmo
gaus dvasios gelmes, iškelda
mas į aukštybes. Kai sustoji 
prie X. Y. paveikslų, pajunti 
ramybę, tylą, bet tuoj kyli į 
erdvę ir žvaigždžių žėrėjimą”.

Šitokie gražūs žodžiai tiktų 
dar ir kompozitoriui ir poetui, 
bet mėgėjas dažnai galvoja 
sau, kad čia tik tuščių žodžių 
svaidymas, nieko bendro ne
turįs su nuoširdžiu kūrybos 
vertinimu. Vienoje parodoje 
neseniai mačiau, kad dailinin
kas tikrai “išliejo” savo jaus
mus. Paveiksluose mačiau pyk
tį, tulžies išsiliejimą, skausmą 
ir pornografiją, nors tai buvo 
iškilus ir žinomas dailininkas. 
Panašią nuomonę turėjo ir 
daugelis meno mėgėjų, kurie 
tą parodą aplankė. Tačiau 
skaičiau viename laikraštyje 
kritiką, kurioje visai kitaip ši 
paroda apšviesta. Kritikė ma
tė ten švelnią nuotaiką, ra-mi- 
nančias spalvas ir pan.

Sugrįžtant dar prie kitos pa
rodos, kurios paveikslai kriti
ko buvo labai išpeikti (kaip 
tik tie paveikslai, kuriais dau
gelis meno mėgėjų daugiausia 
gėrėjosi), taip mėgėjams ir ne 
suprantama, kas čia dabar 
darosi. Prisimena pasaka apie 
karalių, kurio “rūbus’’ dvariš 
kiai kiek Įmanydami gyrė, o 
mžas berniukas, pamatęs ka
ralių sušuko: “Karalius nuo
gas”. Ar nėra kartais taip ir 
su meno kritikais ir mėgėjais?

Žinau dailininką, kuris sa
ko, kad jis tapo žmonėms, o ne 
kritikams. Jis žiūri į meną 
grynai iš biznieriškos pusės ir, 
tur būt, daugiausia savo dar
bų parduoda, nes duoda tą, 
ko tie mėgėjai reikalauja. 
“Kai jie pamatys, kad žmonės 
perka, tai ir apie mane gražiai 
rašys”, kalbėjo tas dailinin
kas. Ir jis greičiausiai teisin
gas.

Gerai būtu, kad meno kri
tikai, rašą Į spaudą, net neži
notų dailininkų pavardžių ar 
atvažiuotų į meno parodas iš 
kitų miestų. Tuomet jiems gal

Marquette Parke 
užpuldinėja moteris

Vladas Zinkevičius susirgo ir 
buvo nugabentas į šv. Kryžiaus 
logoninę.

Jo žmona, eidama lankyti va
kare buvo užpulta 68 gatvėje 
tarp Talman ir Washtenaw. Bu
vo parmuŠta žemėn ir krisdama 
ant cemento labai skaudžiai su
sižeidė kojas, pečius ir nugarą. 
Ji buvo paimta ir nuvežta į šv.

būtų lengviau rašyti apie ne
pažįstamų dailininkų kūrinius. 
Jie tada gal išdrįstų pasakyti 
teisybę? Tuo atveju, gal, jų 
nuomonės dažniau sutaptų su 
paprastų meno mėgėjų skoniu. 
Dabar labai dažnai kyla meno 
mėgėjui įtarimas: arba aš 
nieko apie meną nesuprantu 
arba tas kritikas meluoja.

Meno Mėgėja

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

M nd re praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.* HEmlock 4-2123 
Razid. teI«L« Gibson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
R* Aparatai • Protezai. Med. Bae 

datai Speciali pagalba kojoms.
* (Arch Supporta) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1-
2850 West 63rd St., Chicago, Hl. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

help your <*> 
HEART FUND” 

help your HEART
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POEZIJOS VEIKALAI
Poezija —,^aiP pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
erginiais, kaip konfetėnus ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scennvaizd7.1 uose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vinos Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 psL $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL S2.00.

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OP ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psL $2.00.

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

J5 psL $1.00.
24. Adomas J asas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienr 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halrted SU Chicago, Ilk 60608

Kryžiaus ligoiunę, kur gub 
vyras. Ten jai sutvarkė, suka
bino žaizdas ir parvežė namo. 
Ji kelinta diena dar negali atsi
kelti iš lovos.

Iš jos atėmė $100. Ji turi da
bar mokėti gydymo išlaidas. 
Vyrui grįžus iš ligoninės ji savo 
nelaimę jam papasakojo, kurs 
iki tol nieko nežinojo.

Zinkevičius yra gerokai susti
prėjęs, bet po operacijos dar 
truks laiko, kol visiškai susti
prės.

jo* 'kai prie iv. Kryžiaus ligoninės ir 
bažnyčios įvyksta po du apiplė
šimus.

Negerai daro, moterys, kad su
savim nešiojasi rankinukus ir 
daug pinigų, tai vagiliams labai 
lengva atimti.

Zinkevičiams linkiu sveikatos 
ir nugalėti visas sunkenybes.

M. Tiškevičius

GZLININKAJt (PUTRAMENTAB) 
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai anco 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMBMT/1} 
5525 So. Hsrhm Ave. — 58M22D

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GEL1NYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 8-M34
— ė

Kitas apiplėšimas įvyko 69 ir 
Washtenaw gatvių kampe. Mo
teris ėjo šaligatviu, kai privažia
vo automobilis ir iš jo iššokęs 
banditas atėmė $80 pinigų. Mo
teris išgąstyje bėgo nuo vienų 
durų prie kitų rėkdama, bet nie
kas jai durų neatidarė. Tokie 
dabar žmonės. Gali žmogų už
mušti, bet pagalbos nėra.

Dabar per savaitę vidutiniš-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamoms, kad 1972 metų 
kovo mėn. 18 dieną, 2:00 vai. ryte mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas

DOMAS VELIČKA
Gyv. 5941 So. Maplewood Avenue

Mirė sulaukęs 65 m. amžiaus. Gimęs Čikagoje, Illinois.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 

Street.
Laidotuvės Įvyks antradieni, kovo mėn. 21 dieną 9:00 vai. ryte 

iš koplyčios bus atlydėtas į Panelės šv. Gimimo parapijos bažnyčią, 
o po geduliiigų pamaldų bus nulydėtas Į Lietuvių šv. Kazimiero ka
pines. ' , ■; .

Vietoj gėlių prašome aukoti Jaunimo Centrui arba Pedagoginiam 
Lituanistikos Institutui.

Visi a. a. DOMO VELIČKOS giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona Elena, duktė Asta, žentas Albertas.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

VLADAS LIUBARTAS
Mūsų mylimas vyras ir brolis netikėtai mirė širdies liga 1972 m. 

vasario mėn. 21 dieną ir palaidotas vasario 25 dieną Phoenix’e šv. 
Pranciškaus kapinėse.

Mūsų gilią ir nuoširdžią padėką reiškiam visiems pagerbusiems 
Velionį savo dalyvavimu koplyčioje, dalyvavimu pamaldose ir paly dė
jusiems jį į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms draugams ir pažįstamiems, kurie 
mūsų sunkioj valandoj pareiškė užuojautą žodžiu, laiškais ar per 
spaudą, prisiuntė gėles, aukavo mišioms, Lietuvių Fondui. Vasario 16 
Gimnazijai ar kitoms organizacijoms.

Išskirtina musų padėka priklauso Pavergtų Tautų Phoenixo sky
riaus pirmininkui p. W. Chopinskyj ir Ukrainiečių klubo (UA.YJL 
Hali) atstovams už pareikštą užuojautą ir palvdėjimą į kapines, o taip 
pat Kongresmanui John L Rhodes už jo malonų dėmėsi ir pareikštą 
užuojautą raštu iš Washingtono.

Ypatingai dėkojame kun. A. Valiuškai už aplankymą Velionio 
ligoninėje, už sukalbėtas maldas koplyčioje, gedulingas pamaldas 
bažnyčioj, jpalydėjusiam velionį į kapines, tarusiam atsisveikinimo 
žodį koplyčioje ir prasmingą pamokslą bažnyčioj.

širdingai dėkojame muzikei Onai Metrikienei ir jos vadovauja
mam Lietuvių Chorui už grojimą vargonais ir giedojimą koplyčioj, 
bažnyčioj ir kapinėse.

Nuoširdus mūsų ačiū p. V. Mieželiui, tarusiam atsisveikinimo žo
dį koplyčioj, plačiau apibūdinant Velionio nuei^ kelią, o taip pat ta
rusiems atsisveikinimo žodžius p. Vytui Mozartui ir p. Antanui Ignotui.

Dėkojame grabnešiams už paskutinį patrnavimą Velioniui ir Lai
dotuvių Direktoriui Joseph Propeti už rūpestingą patarnavimą.

Dar kartą ačiū visiems, visiems.
Nuliūdę:

Žmona Sofija Ir brolis Karolis.

14 Metų Mirties Sukaktis

AUGUSTAS M. BARČUS
Velionės Sophie Barčus vyras

Gyv. 7159 So. Maplewood Ave.
Mirė 1958 metų kovo mėn. 20 dieną, 6:45 vai. vakaro, sulaukęs 

70 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kretingos aps., Gargždų mie
stelyje.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Aldona Daukus, žentas Feliksas Daukus, 

3 anūkai: Terry? Michael ir Sophia; sesers sūnus Anthony Steeples, 
jo žmona den ir jų šeima; sesers dukterys: Valeria Sebastian, jo® 
vyras Edward ir jų Aeima, mirusio švogerio William Lawrence žmo
na Connie: švogeris Chester Lawrence, jo žmona Elizabeth ir jų šei
ma ir daug draugų bei pažįstamų.

Lietuvoje liko sesuo ir daug kitų giminių.
Priklausė Dariaus-Girėno Postui 271 American Legion.
Mūsų brangiajam tėveliui pagerbti buvo laikomos Sv. Mišios ši 

g rytą 8:00 vai., kovo 20 d., Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
* Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
I mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.
I Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
į Duktė ir kiti giminės, |

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

>?ignnnn:inniHii:niiinmnHnn!itHnn!nuinnim!»Kmnt'niaunE:nT ..grĮi.niu^u.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: TArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Aasociaeijos

AMBULANCE 
PATARNAV- 
MAS CIENa

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, I1L Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1(38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
19821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
'South Holland, nitnois
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paminėta Lietuvos nepriklausomybės paskelbimoŠių metų vasario 27 dieną Balzeko muziejuje buvo gražiai
sukaktis. Paveiksle matome dalį šventės dalyvių. Iš kairės į dešinę sėdi: Teodora Kuzienė, muziejaus pre
zidentas Stanley Balzekas Jr.4 solistė Genovaitė Mažeikienė, prof. Stasys Dirmantas, Dr. Chris. Gudaitis, Kon

stantinas Petrauskas; stovi iš kairės: Andrius Juškevičius, Juozas Rapšys, Jonas Švedas, Juozas Gaižutis, Ali- 
* sija Rūgytė, L. Peseckas, Stasė Cecevičienė ir Vladas Išganaitis.

Nuotrauka J. Kasakaičio

KUR JAUNIEJI ŽURNALISTAI?
Lituanistinės mokyklos i 

lietuviai tėvai jau daug metų 
stengiasi išmokyti jaunuosius 
lietuvių kalbos ir rašto. Ne vie
nas Amerikoje užaugęs lietu
vis šiandien jau dirba ameri
kiečių spaudoje, tačiau lietu
vių spauda tokio lietuviško 
prieauglio lyg ir nesusilaukė. 
Tiesa, leidžiami jaunimo laik
raštėliai, pasitaiko vienas ki
tas jauno autoriaus straipsnis 
mūsų žurnaluose ar laikraš
čiuose, tačiau to — per maža.

Lietuvių žurnalistų .Sąjun
gos centro valdyba, steigdama 
Daužvardžio fondą, kaip tik ir 
norėjo visą dėmėsi nukreipti j 
juanųjų žurnalistų paruošimą. 
Netrukus Čikagoje bus pradėti

ir Į kursai jauniems laikraščių ben 
tų dradarbiams. Sąjunga palaiko

tuviškos Knygos Klubo lei
dinys. Chicago, 1971 m. 
Kaina — $5.000 211 pusi, 
neiliustruota.

Įsigykite M. Aukštuolio

Amžinus dėsnius lietuvių tautos gy 
vybei išlaikyti.

32 psl. Kaina $1.50.
Rašykite ir pinigus siųskite tokiu 

adresu:
Mr. M. AUKŠTUOLIS

4 Elizabeth Ave., Springdale,
* Conn. 06907

glaudų ryšį su Pedagoginio in
stituto lektoriais ir vadovybe. 
Jauniems spaudos bendradar
biams žadamos premijos, sim
bolinės žurnalizmo stipendijos 
ir visa galima moralinė padrą
sinimo parama.

Toliau čia spausdinami dvie 
jų jaunų lituanistikos studen
tų rašinėliai apie jų perskaity
tas lietuvių autorių knygas. 
Tos knygos kritikų jau buvo 
vertintos, kitos jau senokai 
pasirodžiusios. Svarbiausia šių 
rašinių prasmė — parodyti 
jaunųjų autorių sugebėjimą ir 
juos padrąsinti, parodant jų 
darbus “didžiojoje spaudoje”. 
Reikia tikėtis, kad abu auto
riai: Rima Janulevičiūtė ir 
Algirdas Avižienis lietuviškos 
plunksnos nepadės į sali, bet 
sieks aukštumu- ir lietuviu kal
bos srityje ir žurnaliznie. A. P.

platus ir pilnas aprašymas vię 
no j>abėgelio pergyvenimų.

Rašytojo stilius man padarė 
<l džiausią įspūdį. Nors roma
nas ilgas, tačiau negaliu saky- 
lli, kad kada nors pasidarė 
nuobodus. Autoriaus rašymo 
būdas gyvas ir originalus. 
Daug tam padėjo jo labai pla
tus ir didžiulis žodvnas. Bet į •! .daugiausia man patiko rašyto
jo ironijos vartojimas. Gerus 
pa vyzdys yra šis: kareivis tris 
dienas nevalgęs užtinka virtu
vę. o autorius rašo “Niekas ne
nesipriešino. Tegul jau būna 
ir vakarienė” Tokiu būdu au
torius perduoda gan dažnai 
humoro, nors tema rimta ir 
tragiška.

Knyga stambi, bet todėl yra 
daug vietos smulkiau aprašyti 
įdomesniems reiškiniams. To
dėl yra daugybė originalių ir 
vaizdingi] palyginimų. Pavyz
džiui autorius rašo, kad gai
džio jo viršūnėje negali atskir
ti nuo žvirblio”. Kitur du pa
kinkyti arkliai atrodė* jam... 
“lyg tikri Siamo dvyniai, šo
nais suaugę’’.

Todėl turiu tarti, kad ro
manas bendrai padarė labai 
gerą įspūdį. Perskaitęs šią kny
gą, 
k u

nutariau daugiau lietuviš- 
kūrinių perskaityti.

DVIDEŠIMT VIENA
VERONIKA

VIENA PASAULYJE
Danutė Brazvtė Bindokie- 
nė. Viena Pasaulyje. Lie-

—— -------į
ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki-
•as tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago. Ulinob $0608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. * Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

I AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

| SIUNTINIAI Į LIETUVA
i COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69th St„ Chicago, JIl. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 6060S. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigni ir sąžiningai patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«L WA 5-920*

| ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50

Nei vienai žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antino 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimu Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį paistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veikla.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti Į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJItNM, CHICAGO t, ILL. — MONDAY, MARCH 20, 1072

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkly R«.ikia

MIAMI, FLORIDA
Companion needed.: 
Room and board.

Call 737-1691

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Perdavimui

110 AKRŲ — du gabalai žemės prie 
kelio. 5 mylios nuo įvažiavimo į greit
kelį, prie Chain of Lakes. 30 ir 50 
akrų žemės plotai su 10 ir 50 akrų at

viro lauko.
A. J. HANSEN.

Route 3. CHETEK, WIS; 54728. 
Tel. 715 — 237-2196

net puspenkto 
bet aš ją grei- 
Sakiniai, žo-

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemi — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774)

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

A. i L. INSURANCE &. REALTY
Romaną “Viena pasaulyje” 

parašė Danutė Brazvtė - Bin- 
dokienė. Knygoje yra vaizduo
jamas jaunos lietuvaitės Vitos 
vienišas gvveniinas. Vita, ne
sutikdama su tėvų norais bei 
pasakymais, palieka juos ir iš
važiuoja i New Yorką “laimės 
ieškoti”. Apsigyvena moterų 
bendrabutyje iki susiranda 
kambarį, kuriuo dalijasi su 
žydaite Sara, žydaitė turi my
limąjį Tonių, už kurio ji mie
lai tekėtų. Tonius apie vedy
bas su ja visai negalvoja, nes 
jis lietuvis ir nenori svetimtau
tės žmonos, o beto, jo motina 
nepakenčia žydų.

Vita, apsigyvenusi su Sara, 
darbą gavo naktiniame klube, 
kuriame susipažino su ameri
kiečiu daktaru. Aišku, ji nei 
daktarui, nei kitiems nesisakė1 
esanti lietuvaitė, net rūpestin
gai slėpė savo tautybę. Vita 
žinojo, kad daktaras yra ve
dęs, bet draugystės nenutrau
kė. Po kiek laiko jis nutaria 
skirtis su žmona ir pasiperša 
Vitai. Mergina sutinka, o apie 
tai sužinojęs Tonius, labai nu
liūsta: mat, ir tas vaikinas spė
jo pamilti Vitą.

Staiga Vita gauna iš namų 
telegramą, kad motina sun
kiai susirgusi ir prašo ją par
važiuoti namo. Vita nieko ne- : 
laukdama, skambina Toniui, < 
kad palydėtų Į aerodromą. Tuo 
tarpu nusimauna jai daktaro 
dovanotą sužieduotuvių žiedą ' 
ir įmeta į stalčių. Toniui atva
žiavus, Vita puola jo glėbin.

Šį romaną skaičiau be dide- i 
lio susidomėjimo. Sunku man 
jį ir atpasakoti: viskas susi
raizgė, lyg didžiausias mazgas, i 
Visiškai nesuprantu Vitos: 
man ji atrodo visai be charak
terio, šalta lyg robotas.

Rima Janulevičiūtė

Algirdas Avižienis

ĮSPŪDŽIAI iš romano 
“IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI”
Turiu prisipažinti, kad ne

skaičiau daug lietuviškos gro
žinės literatūros. Todėl ma
nau, kad tai apriboja mano 
pajėgumą tą Mariaus Katiliš
kio romaną tinkamai Įvertinti.

Turinio atžvilgiu veikalas 
yra gana įdomus. Veiksmas iš 
ryškėja karo metu. Jaunas lie
tuvis traukiasi vis tolyn nuo 
savo tėvvnės. Tai savaime ido- 
mi tema, nes karas — tai ne kas 
dieninis ivvkis. Visokiausiu 
nuotykių ir atsitikimų jame 
yra daugybė, kadangi norma
lus gyvenimas sunaikintas, jo 
vietoj — netvarka ir beprotys
tė. Katiliškis tų Įdomiųjų ka
ro Įvykių perdavė nemažai. 
Herojus ikliūna daug kartų ne
laimėn ir vos pasprunka gyvas. 
Visa tai suteikia romanui ju
dėjimo ir gyvybiškumo. Au
torius tačiau neužsiima tiktai 
kautynėmis ir mūšiais. Jam 
rūpi pilnas karo padėties vaiz
das. Daug turi bendro su karu 
ir nekariai. Jų vargai, skurdas 
ir chaosas taip pat aprašomas. 
Trumpai tariant turinyj* yra

Kazimieras Barėnaš Dvi
dešimt viena Veronika, 
Londonas. 1971 Nidos Kny 
gų klubo leidinys. Nr. 83, 
1871, 458 psl., Knygos kai
na minkštais viršeliais — 
$4.50, kietais — $5.00.

“Dvidešimt viena 
aprašomas dviejų 

mokytojų (\wro ir 
naujai įsikūrusių 
gyvenimas.

ir Kostas Šventa-

nai ima su Kostu kalbėtis, ar 
kurį pažįstamą savo mirusio 
vvro vardu vadinti. Gyvena 
sau Veronika, visai apie ryto
jų negalvodama, visai juo ne
sirūpindama. Anot jos: “Kas 
bus, tas bus. 1”
Knyga storoka, 
šimto puslapių, 
tai perskaičiau,
džiai lengvi kasdieniniai. Įdo
miausia buvo skaityti Veroni
kos atsiminimai apie seną, su
krypusią tėvų trobelę, apie 
peštynes su vyresniąja seseri
mi, apie komunistą brolį, mo
kytojavimą Klevalapių kaime, 
susitikima su Kostu ir t t. Ta
čiau ypatingą įspūdį paliko ne
apsakomai nuoširdi meilė “ka 
ralienei” Motinai. Tai nuosta
bus skyrius! \

Rima Janulevičiūtė

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-3775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

M* A.ŠIMKUS
Raal Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

J—
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer

Chicago, HI. 60632. TeL YA 7-5980

Knygoje 
Veronika” 
lietuviu 
žmonos) 
Anglijoje,

Veronika 
riai, pabėgę per antrąjį pasau
linį karą nuo komunistų, ke
lerius metus pagyvenę Vokie
tijoje, persikelia į Intrighamą, 
Anglijoje. Abu dirba fabrike, 
susitaupę kiek pinigų, nusi
perka namą.

Veronika, nebejauna mote
ris, buvusi mokytoja. Ji yra 
darbšti, geros širdies, vis pa
siruošusi kuo nors kitiems pa
dėti ar geru žodžiu suraminti. 
Veronika dažnai sapnuoja Lie
tuvą, gimines, mokyklą, ku- 
noje dirbo. Tie sapnai įvairus: 
tarpais malonūs, tarpais pilni 
baimės, bet pabudusią Veroni- 
kąvienodai jaudina, o Kostas 
ją suramina

Ramiai sau gyvena Veroni
ka su Kostu, niekur neišeida
mi, net atostogų ji viena teva
žiuoja į ’’Lietuvių Sodybą”. 
Kostas lieka dirbti, o Verutė, 
paatostogavusi tik savaitę, par 
skuba namo.

Bet štai jie jau pensininkai, 
suseno, ir vieną dieną Kostas 
miršta. Verutė lieka viena, lyg 
ir suvaikėja. Užsimiršusi daž-

— Naujienose galima gauti 
paskutinį “Plieno Sparnų” nu
merį. 152 dideli puslapiai, daug 
fotografijų. Kaina $3.50.

— Naujai atėjusi Kipro Bieli
nio knyga “Gana to jungo” no
riai perkamą. Veik keturi šim
tai didelių puslapių, o kainuoja 
tiktai $5.00. Ją galima gauti 
Naujienose.

— Melagingas Mikasės laiškas 
taip pat gaunamas Naujienose. 
Jašinskas plačiai komentuoja 
apie Mikasės Meškauskienės 
Bimbai parašytą -suktą laišką. 
70 psl. Kaina $1.50.- :

— Kelly aukštesnioji mokykla 
Brighton Parke bus atdara ap-

9:00 vai. vak. propaguojant su
augusių kursus šioje mokykloje. 
Kursuose galima išmokti įvai
rių specialybių. Laikė apžiūrė
jimo bus meninės programos 
ir konkursai. Į paklausimus at
sakys kursų ir parko pareigūnai, 
bus dabartinių kursantų darbų 
paroda, taip pat parodomieji 
pratimai parke prie 42-ros ir 
California Ave.

— Carol Zalatoris projektavo 
ir piešė dekoracijas Kennedy 
aukšt. mokyklos mokinių muzi
kiniam vaidinimui “The King

New Yorke atidaryta Kinijos vaizdy foto paroda, kuri turi nemažu 
pasisekimu. Mažas parodos lankytojas Tsun Sum Chin apžiūri milži- 
niikc Budoa atovyl*. i statyta Tang dinastijos. Parodos pavadink 

nimas — "Four Cameras in China".

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, kilimai, įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
S35.000.

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

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

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

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

and F’. Pastatymai bus kovo 
23—25 d. 8 vai. vak. mokyklos 
auditorijoje.

— Vengrų rezistencinė orga
nizacija Mindszenty Foundation 
savo susirinkime kovo 21 d. 
7 vai. vak. Ford City Prekybos 
centro Green salėje, 76-ta ir Ci
cero Avė., jrodys filmą “The 
Advance of Communism”. Sve
čiai kviečiami.

— Dail. Telesforas Valius su 
ponia atvyks iš Toronto į Chi- 
cagą dalyvauti“ Jūratės ir Kas
tyčio” operos premjeroje.

— Illinois Technologijos Insti
tute studijuoja 71 tautybės 771 
studentai, jų tarpe lietuviai. 265 
studentai yra iš Indijos.

— Šv. Jurgio parapijos mo
kyklos kieme, Bridgeporto apy
linkėje, kovo 21—23 d. !nuo 9 
ryto iki 5 vai. vak. stovės spe
cialus sunkvežimis tikslu su
rinkti iš gyventojų nenaudoja
mus ir negrąžinamus stiklinius 
indus bei bonkas. Akciją orga
nizuoja tos mokyklos 8-to sky
riaus mokiniai. Jos tikslas — 
švarinti apylinkę ir tuo pat telk
ti lėšas mokyklai.

— Dalia Lukošiūnaitė, Le
mont, Ill., vadovauja Jaunimo 
kongreso Parodų komisijai. 
Baigiamos paruošti parodoms 
bei konkursams taisyklės.

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

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

6 KAME. 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. —__ :__

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan 
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar- 
auette Parke. $52.000.

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namy Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condftioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas 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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32O8W W. 95th St.

GA 44654

.•u rre ano Casualty Comply i

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

tune-ups Ir t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

Fedaraliniy Ir valstijos pajamy 
mokėti i y apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas . 
pardavimas

REAL ESTATE 
Paraly paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878




