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POMPIDOU PRIES SOCIALISTU SUVAZIAVIMAtį

Sovietu Uzbeke išauginama daug medvilnės, čia ii aw'oma sukrauta lauke į dideles stirtas, kurios iš tolo pri- 
- - mena duonos kepalus.

GINČIJAMAS ŽEMdo INDIJAI
MASKVO. — Kremliaus pozicijos kaimyninių ar tolesnių vals

tybių atžvilgiu dažnai kaitaliojamos pagal reikalą. Iki šiol Maskva 
visada rėmė Kiniją jos ginče dėl sienų su Indija. Kinijos reikala
vimai Aksai Chin srityje, tarp Kašmiro ir Tibeto ir jos pretenzijos 
į šiaurinį Assamą visada būdavo paremiami Maskvos. Dėl to In
dija dažnai reikšdavo Kreinliui savo protestus. Tik pernai Indijos 
parlamente buvo karšti debatai dėl Sovietų Sąjungos išleisto “Ma- 
žajo Pasaulinio Atlaso”, kuriame Aksai Chin ir Asamo teritorijos 
buvo priskirtos Kinijai. Gegužės mėn. Indijos parlamentas parei
kalavo, kad vyriausybė pareikštų Kremliui griežtą protestą.

ŠEŠIŲ PREMJERŲ ATVYKIMAS - 
KIŠIMASIS Į VIDAUS REIKALUS
PARYŽIUS. — Prancūzijos degolininkai rimtai susirūpino 

ateinančiais kovo mėn. parlamento rinkimais. Viešosios opinijos 
apklausinėjimai rodo, kad komunistų ir socialistų koalicija gali 

bį laimėti parlamente daugumą. Paskutinis apklausinėjimas parodė, 
kad kairiųjų frontas pralenkia degolininkus 3'<. Į rinkimų kam
paniją netiesioginiai įsijungė ir prezidentas Pompidou, nors rin
kimų rezultatai jo neliečia. Jis buvo išrinktas 1969 metais 7-iems 
metams. ‘

Prieš savaitę sovietų spaudo
je pasirodė mažai žinomos indų 
rašytojo Jaram vi r Singh Tyagi 
knygos “Kiniečių mandariniz- 
mas” kritika. Joje pabrėžta, kad 
knyga aprašo Kinijos pretenzi
jas į savo kaimynų, įskaitant So
vietų Sąjungą ir Indiją, žemes. 
Knygos ^ertintojas pažymi, kad 
tokios pretenzijos skiriamos ati
traukti kinų gyventojų dėmesį 
nuo vidinių sunkumų.

Sovietų žurnalas “Problemy 
Dalnego Vostoka” paskutiniame, 
gruodžio mėn. numeryje pla
čiau negrinėja Indijos-Kinijos 
ginčijamų žemių klausimą. Pats 
Matjevo straipsnis pavadintas 
“Politinės Pekino machinacijos 
Indijos subkontinente”. Čia ra
šoma, kad kinai pradėjo pasie
nio ginčus su Indija, pradėdami 
statyti Indijos teritorijoje Aksai 
Chin karinį vieškelį, kuris su
jungia Tibetą su Sinkiangu. Pa
sinaudodami proga, kad tame 
kalnuotame rajone nebuvo In-

AUSTRALŲ DARBININKAI ATŠAUKĖ 
AMERIKOS LAIVŲ BOtKOTĄ

CANBERRA. — Australijos premjeras, darbiečių partijos

Trudeau laimėjo 
pirmą balsavimą

OTTAWA. — Kanados parla
mentas davė premjero Trudeau 
vyriausybei pirmą laimėjimą, 
atmesdamas konservatorių par
tijos pasiūlymą atidėti debatus vadas, Gough Whittlam apsižiūrėjo, kad jo vyriausybės pareiški- 
dėl vyriausybės programos. Jei 
Trudeau būtų šį pirmą po rin
kimų balsavimą pralaimėjęs, 
opozicija būtų reikalavusi pasi
traukti. Vyriausybę parėmė abi 
mažosios parlamento partijos: 
naujieji demokratai ir sociali
nio kredito partija.

šiandien parlamentas vėl tu- pareiškė premjeras, 
ri balsuoti dėl konservatorių j Jjs kartu įspėjo, kad ateityje, 
siūlymo išbandyti parlamento jej Amerika vėl pradės bombar- 
pasitikėjimą vyriausybe. Tru- duoti šiaurės Vietnamą, jis ir 
deau pasmerkė opozicijos siūly-’ 
mą kaip bandymą suskaldyti 
Kanadą.

dijos kariuomenės įgulų, kinie
čiai, be Indijos vyriausybės lei
dimo, pradėjo statyti strateginį 
kelią, rašo straipsnis. Kinijos 
vyriausybė ne tik atsisakė pripa
žinti buvusias sienas, bet ji dar 
reikalavo nemažų teritorijų, iš 
viso 12,020 kvadratinių mylių 
kitose pasienio vietose.

Straipsnyje ginčijamos terito
rijos visur vadinamos “Indijos 
žemėmis”. Nors Kinija atitrau
kusi savo kareivius iš Indijos že
mių, įtempimai ten likę. Kinija 
tyčia provokuojanti įtempimus 
tarp Indijos, Pakistano ir Ben
galijos.

Straipsnio tikslas—ne tik pri
pažinti Indijai Kinijos preten
duojamas žemes, bet kartu sie
kiama parodyti Kiniją kaip ne
pagrįstų reikalavimų kėlėją vi
suose pasieniuose, neišskiriant 
ir sienos su Sovietų Sąjunga.

užėmusį banditą

Kinija skubiai 
stato raketas

WASHINGTONAS. — Getrą-1 
linės Žvalgybos agentūros (ČIA) 
direktorius Richard Helms, kaip

Prezidentas Pompidou antra
dienio spaudos konferencijoje 
pasmerkė šešių socialistinių vy
riausybių galvų vizitą Prancūzi
joje, pavadindamas tą vizitą “įsi
kišimu į Prancūzijos vidaus rei- 

įkalus”. Jo ]>astabos nesančios 
•Į nukreiptos vien prieš Izraelio 

1 premjerę Goldą Meir. Kitų vals
tybių svečiai irgi nepageidauja
mi esamose sąlygose.

Paryžiuje šį savaitgalį įvyks- 
(ta Socialistų Internacionalas, 
kuriame, prancūzų socialistų 
partijos kviečiami, atvyksta da
lyvauti Švedijos premjeras Olof 
Palme, Danijos — Anker Joer- 
gensen, Suomijos — Kalevi Sor- 
sa, Norvegijos — Trygve BratCe- 
li ir Austrijos kancleris Bruno 
Kreisky. Svečiai gali sustiprinti 
socialistų partiją.

Prezidentas Pompidou pareiš
kė esąs naivus, galvodamas, jei 
vyriausybės galva važiuoja į už
sienį, tai jis veikia ten kaip sa
vo valstybės atstovas, šiuo atve
ju, atrodo, jie atvažiuoja ne kaip 
vyriausybių atstovai, bet kaip 
partijos radikalai. Kadangi jie 
StvyRsta kaip partijos radikalai, 
mes juos tokiais ir laikysime ir 
jie neturės jokių oficialių kon
taktų su Prancūzijos vyriausy
bės žmonėmis, pareiškė Pran
cūzijos prezidentas Pompidou.

šitoks viešas nevaisingumo 
pareiškimas rodo degolininkų 
partijos ir jos vadų nervuotunią. 
Pompidou paaiškino, kad vyriau
sybė vengia kontaktų ir su to
kiais užsienio valstybių atsto
vais, kurie atvyksta į prancūzų 
komunistų suvažiavimus.

Korespondentams paklausus, 
ar Pompidou kelionė į Maskvą 
prieš pat rinkimus neturi kokio 
ryšio su būsimais rinkimais, 
Pompidou atsakė, kad jo vizi
tas buvo sumanytas Sovietų Są
jungos ir data parinkta pato
giausia abiem pusėm.

Daugiausia prancūzų vyriau
sybę piktina Izraelio premjerės 
Meir atvykimas. Ji yra Socia
listų Internacionalo vicepirmi
ninkė. Izraelio santykiai su 
Prancūzija nėra labai geri ir jai 
nebaisu padaryti Pompidou vy
riausybei nemalonumu arabų 
valstybėse.

Izraelio uostai 
pabaigė streiką

TEL AVIVAS. — Izraelio uos
tų darbininkai baigė savo ketu
rių dienų streiką, vyriausybei 
pagrasinus griebtis griežtų veik
smų prieš streikuojančius. Strei
kas pakenkė citrininių vaisių iš
vežimui, nes 74 laivai stovėjo 
nepakrauti, vien Haifoje tušti 
stovėjo 40 laivų.

Uostų darbininkai baigė strei
ką ne tiek dėl valdžios grasini
mų, bet todėl, kad valdžia pakė
lė atlyginimus 40 T.

Atšventė 60 metų 
gimtadieni

WASHINGTONAS. — Prezi-j 
dentas Nixonas savo 60 metų * 
gimtadienį atšventė ramiai, ar
timų draugų ir šeimos tarpe. Ta 
proga jis dviem koresponden

tam pareiškė, kad jis tik kas 10 
metų giliau pagalvoja apie sa
vo amžių. Jis prisimena, kad bū
damas 20 metų jis buvo jaunas 
Whittier Kolegijos studentas, ne
sėkmingai bandęs patekti į fut
bolo komandą, 30 metų Nixonas 
sulaukė Antrojo Pasaulinio karo 
metu, būdamas jūrų laivyno lei- 
.tenantas, 40 metų jis tik buvo 
■ išrinktas viceprezidentu, o 50 
m. amžiaus — tik ką pralaimė- 

gu-

mai Amerikos adresu jau per toli nuėjo ir gali pakenkti pačiai direktorius Richard Helms, kaip 
Australijai. Spaudos konferencijoje jis labai nuolaidžiai pareiškė, kongreso nariai pasakoja, pra- 
kad tarp Amerikos ir Australijos yra tik vienai debesėlis, — tai nešė senato ginkluotų jėgų ko- 
Hanojaus bombardavimas. Jei ne tie bombardavimai, santykiai mitetui, kad Kinija greitu tem- 
tarp Australijos ir Amerikos būtų geriausi, kokie tik kada buvo, pu eina į supergalybių eiles, nes 
Dabartinė vyriausybė pritarianti Amerikos santykių sušvelnini- ji daro didelę, greitą pažanga 

atominių ginklų ir raketų tech
nologijoje.

Sen. Symingtonas pareiškė 
spaudai kad Helms atidengimas £ į Kllifomifos
JI išgąsdinęs. Sen. Thurmond bernatOriaus vieta, 
irgi pasisakė buvęs nustebintas, 
tokios greitos Kinijos pažangos.! Prezidentas Nixonas sulaukė 
Iš pareigų išeinąs gynybos sek- 60 metŲ pradedamas antrąjį ter- 
retorius Laird irgi pareiškė At- miną Baltuose Rūmuose. Rinki- 
stovų Rūmų ginkluotų jėgų ko- mus Jis laimėjo didele persvara, 
mitele,, kad Kinija skubiai ruo- J-ą'ią^ Vietnaino_ karas, narni j

mui su Kinija, kada buvusioji Australijos vyriausybė žiūrėjo į 
i prezidento Nixono kelionę į Pekiną su nepasitikėjimu ir susirau-

NEW ORLEANS. — Policija 
išaiškino, kad New Orleans vieš
butį okupavęs šaulys buvo 23 
metų negras Mark Essex iš Em
poria, Kansas. Jo .44 kalibro 
šautuvas buvo tas pats, kuriuo 
buvo nušautas jaunas policijos 
kadetas Naujųjų Metų naktį ir 
kuris sužeidė kitą policininką 
New Orleans mieste. Nušautas 
nusikaltėlis policijos buvo seka
mas už savo ankstyvesnius nu
sikaltimus.

šiame apšaudyme iš viešbu
čio buvo nušauti trys policinin
kai, du viešbučio gyventojai ir 
viešbučio tarnautojas, 10 polici
ninkų ir du ugniagesiai buvo su
žeisti.

Ant viešbučio stogo nušautas 
banditas buvo šūvių iš helikopte
rio privarytas kulkų. Negro kū
ne buvo apie lOOkulkų, jo šau
tuvas suskaldytas j kelias dalis.

Rodezija uždarė 
Zambijos sieną

SALISBURY. — Rodezija už
darė savo sieną su Zambija, nors 
tarptautiniai keleiviai ir Zambi
jos vario traukiniai bus pralei
džiami per sieną. Varis iš Zam
bijos keliauja į Mozambikos uos-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦ Švedijos radijas paskelbė, 

kad Hanojus tikisi taikos dery
bų iširimo ir naujų Amerikos 

Hanojus pa-

vėl karštai ir stipriai reaguos. 
Tuo tarpu jis pareiškė, kad atei
tyje jo vyriausybės ministerial" 
nedarys pareiškimų užsienio po- bombardavimų, 
litikos reikalais. Tokius pareik kvietė ledija* komisiją atvyk- 
kimus darysiąs tik jis vienas,

» užsienio reikalų ministeris.

Australijos premjeras pasmer
kė ir australų kairiųjų boikotą 
Amerikos laivams Australijos 
uostuose. Australų unijos nuta
rė nuo šios dienos tą boikotą 
atšaukti. Tą atšaukimą paskati
no pačios Australijos unijų cen
tro spaudimas ir Amerikos uos
tų unijos paskelbtas boikotas 
Australijoms prekėms.

Valstybės departamentas su 
pasitenkinimu priėmė žinią apie 
australų boikoto atšaukimą. De
partamentas atsisakė komentuo
ti premjero Whitlam pareiški-

darbi- 
boiko-

savo

Du ukrainiečiai 
nuteisti mirti

MASKVA. — Sovietų spauda 
pranešė, kad du ukrainiečiai Ko- 
valčuk ir čaika buvo nuteisti 
mirti už kolaboravimą su nacių 
okupacinėm jėgom paskutinio 
karo metu. Trečias — Kucha- 
ruk teisme gavo. 15 metų kalėji
mo ir dar 5 metus ištrėmimo į’tą Beirą per Rodezijos teritori- 
Sibirą už panašius nusikaltimus.

Užsienio korespondentai ste
bisi, kad šalia bendradarbiavi
mo su naciais, spauda prikiša 
nuteistiems “įsijungimą į po
grindžio nacionalistines gaujas, 
kurios kovojo prieš sovietinės 
sistemos atstatymą ITcrainoje”. 
Visi trys kaltinamieji nuteisti už 
žydų šaudymą ir kitus karo nu
sikaltimus.

Per paskutinius dvejis metus 
sovietų spauda paskelbė apie 34 
sovietų piliečių nuteisimą su
šaudyti už karo meto nusikalti
mus.

Pirmadienį netoli Zambijos 
žuvo du Rodezijos policininkai, 
kai jų automobilis susprogo už
važiavęs ant kelyje paslėptos mi
nos. Penki asmenys buvo su
žeisti. Jau nuo pernai rugpiūčio 
mėn. Rodezijoje sustiprėjo juo-

mus. Amerikos uostų 
ninkai irgi atšaukė savo 
tą.

Premjeras Whitlam
spaudos konferencijoje prane
šė, kad Australija painformavo 
Prancūziją, jog ji laiko pran
cūzų atominių bombų bandy
mus Ramiajame vandenyne “ne
legaliais”. Jei Prancūzija to
liau sprogdinimus vykdys, Aus
tralija kreipsis į Tarptautinį 
Teismą.

Whitlam paskelbė, kad pir
mas Australijos ambasadorius 
Kinijoje bus 34 m. dr. Stephen 
Fitzgerald, kuris studijavo Ki- 

jnijos klausimus ir kalbą. Jis 
lydėjo 1971 m. Whitlamo va
dovaujamą australų darbiečių 
delegaciją į Pekiną, kaip vertė
jas ir delegacijos patarėjas.

Brazilija uždraudė 
Picasso piešinius
BIO DE JANEIRO. — Brazi-

ti i Hanojų stebėti Amerikos lėk
tuvų puolimų.

♦ Paryžiaus korespondentai 
susitikimus tarp Kissingerio ir 
Le Due Tho vadina “mažuoju 
šaltuoju karu". Nėra jokių šyp
senų ar draugiškumo ženklų.

♦ Frankfurte, V. Vokietijoje 
buvo padegtas “Amerika Haus” 
— JAV kultūros centras. Nuo
stolių padaryta virš 30,000 dol.

♦ Kanados Apeliacinis teis
mas palaikė žemesnio teismo 
sprendimą, kad Karieton Lewis 
Armstrong, amerikietis, kuris 
1970 m. susprogdino Wisconsi- 
no universiteto pastatą, būtų per
duotas Amerikos teisingumo or
ganams.

♦ Vyriausybės šaltiniais, pre
zidentas Nixonas įves naują kai
nų kontrolę balandžio 30 d., ka
da pasibaigia dabartinių kontro
lių veikimas.

♦ Nuo gripo ir jo komplikaci
jų Kalifornijoje jau mirė 57 as
menys.

♦ Washington Star-News ra
šo, kad Saigono vyriausybė ban
do įtikinti Washingtoną, kad jis 
tęstų Hanojaus bombardavimus, 
tik tuo keliu komunistai pada
rysią nuolaidų.

♦ Čikagoje vakar streiką pra
dėjo 5,000 viešųjų mokyklų mo
kytojų, darbas sustojo 568 mo
kyklose, pamokų neturėjo 558,- 
000 vaikų. Čikagos mokytojų 
pradinė alga yra 9,571 dol. me
tams — daugiau negu kitų Ame
rikos miestų mokytojų algos.

JAUURll I UU“

šia raketų sistemą, kurioje rake- "rirondimmSf reikalai, knti^-
tos varomos skysto kuro energi
ja.

NEW YORKAS. — Manhat
tan© kolegijoje politinius moks
lus dėstys buvęs sen. McCarthy. 
Jo paskaitos pavadintos: “Poli
tika ir literatūra”.

ka namie ir užsieniuose sudarė 
nelabai jaukią gimtadienio nuo- 
aika.

Sulaikė Čilės 
vario krovini

HAMBURGAS.
, Vokietijos teismas nusprendė su

muštas dar vienas JAV lėktuvas, laikyti Čilės vario krovinį, ku- 
Vienas helikopteris nukrito P. ris atplaukė į uosta su sovietu 

laivu. Krantinėje sukrauta 3,500 
tonų vario, kurio kaina siekia 
3.5 mil. dol. Teū-mas nusprendė 
Kennecott Copper Co. naudai. 
Bendrovė padavė Čilę į teismą 
už vario kasyklų ir kitų bendro
vės turtų konfiskavimą be jo
kios kompensacijos.

Vokiečių teismas nusprendė, 
kad pats bendrovės turtų suvals- 
tybinimas gali būti nelegalus, 
todėl Čilės vyriausybė nelega
liai pardavinėja varį, kuris jai 
nepriklauso.

Čilės vyriausybė pareiškė, kad 
Hamburgo teismo sprendimas 
neturės įtakos į čilės-V. Vokie
tijos prekybos ryšius, tačiau Či
lės vyriausybė kovos per teis
mus.

♦ šiaurės Vietname buvo nu-
Vakaru

dųjų partizanų veikla. Negrai Ji jos teisingumo ministerija už- 
apšaudė kelis baltųjų ūkius. Bo-draudė pardavinėti dailininko 
dezijos vyriausybė turintį stip-Į Picasso kūrinių rinkinį, nes ja- 
rių įrodymų, kad partizanai 
ateina iš Zambijos teritorijos.
Siena bus tol uždaryta, kol Zam
bijos vyriausybė negarantuos, 
jog ji sutvarkys užpuolikų veiklą 
savo šalyje.

me esą nemoralių ir pomogra- 
fiškų piešinių.

Brazilijos karinė valdžia jau 
ne kartą panaudojo cenzūrą 
prieš užsienio leidinius ar fil
mus. Pastarieji dažnai iškarpo

mi, išimant valdžiai nepriimti
nas nuogybes, smurto ar politi
nių komentarų vietas. Per 1971 
metus Brazilija uždraudė rody
ti 22 užsienio gamybos ir 13 Bra
zilijos filmų. Žurnalai kaip Play
boy dažnai konfiskuojami. Cen
zūros valdininkai ieško tokių lei
dinių. kurie “netinka viešai mo
ralei ir padoriam elgesiui”. To
kie cenzūrai pasirodė ir Picasso 
kūriniai.

Vietname. Dingo 8 amerikiečiai.

kuni-Nainiai iš kalėjimo palaista* 
gas Philip Berrigon, 49 m., jau se
niai agituoja prioš Vietnamo kar#. 
Jis 39 mėn. pralaido kalėjime ui ka
rinė* prievolė* įstaigai padarytus 

nuostoliu*

Kainų kontrolės 
maisto gaminiams?
WASHINGTON AS. — Prezi

dento patarėjas ekonominiams 
reikalams George Schultz pa
reiškė. kad jis nepritaria siū
lomoms ūkininkų kainų kontro
lėms. Nors maisto produktai 
brangia ir maisto produktų kai
nas reikia kontroliuoti, tos kon
trolės turėtų neliesti maisto pa
grindinių gamintojų — ūkinin
kų. I*>ecialistai galvoja, kad bus 
nelengva išaiškinti, kur produk
tai pabrangsta kelyje iš žemės 
ūkio į vartotojų stalą.

Ekonomistas Schultz anks
čiau būdavo priešingas bet ku
rioms kontrolėms, tačiau dabar

jis pamatė, kad kainų kontrolia
vimas Amerikoje sumažino in
fliacijos augimą ir jis siūlo pre
zidentui kai kurias kontroles oa- 
likti toliau.



*

Gydytojų korporacija įteikė 
poetei premiją

Gruodžio Inėn. 21 d. dr. Ba
lio ir Liucijos Matulioniu bute 
gydytojų korp! “Ffaternitas 
Lithuania” įteikė poetei Bi
rutei Pūkelevičiūtei 500 dol. 
premiją už eilėraštį - giesmę — 
“Paskutipis birželis“. Konkur
są buvo paskelbęs korporaci
jos New Yorko skyrius. Daly
vavo poetai iš kurių verti
nimo komisija: dr V. Paproc- 
kas, poetas kun. L. Andriekus, 
rašytojas P. Jurkus, kritikas 
P. Naujokaitis ir muzikas A. 
Kačanauskas pirmąją premija 
skvrė B. Pūkelevičiūtei.

riaus pirm., centrinės valdybos 
nariai: dr. Vytautas Tauras ir 
dr. A. Garūnas, Karp! “Patria 
atstovė dr. A. Tauriem?

gydytojai 
metiniame 
pasirašė poetei 

kuriame sako-

ir JO 
šuva-

prade- 
mėne-

tautos

New Yorko 
šeimos savo 
žiavime visi 
skirtą laišką, 
nia:

“Mūsų Miela Sese,
Lietuvos istorijoje lietuvių 

tauta, tur būt, niekad nėra pa
kėlusi tiek kruvinų kančių, pa
žeminimo ir pačios tautos nie
kinimo, kaip dabar, 
dant 1911 metų birželio 
siu.

Lietuvių kenčiančios
smauglys rusas, kai kieno da
bar vadinamas Lietuvos oku
pantu, naikina lietuvių tautą 
ekonomiškai, kultūriškai, dva
siškai ir fiziškai, be jokių sąži
nės krūptelėjimų, neatsižvel
giant net į mažyčius vaikus ir 
paliegusius senelius.

Mes, JAV rytinio pakraščio 
fraternitiečiai, norėdami atžy
mėti mūsų tautos sūnų ir duk
rų kančias, buvome paskelta“ 
giesmei — dainai sukurti kon
kursą. Jury komisija visais ternitas Lithuanica 
balsais nusprendė, kad Tams
ta esi to konkurso laimėtoja”.

New Yorko kolegos prašė sa- maloniai 
vo korporacijos narių Čikago
je, kad jie’įteiktų poetei Pūke
levičiūtei jos laimėtą čekį. Su
sirinko dr. Matulionis, buvęs 
“Fraternitas Lithuanica“ New 
Yorko skyriaus pirmininkas,
dr. M. Vygandas — Illinois sky- Kalbose paaiškėjo, kad Pūke-

Susirinkusieji turėjo 
progą išgirsti, kaip tą eilėraštį 
“Paskutinis Birželis” reikia 
skaityti. Poetė, kaip žinoma, 
yra ne tik rašytoja, bet ir sce
nos bei filmų meno žinovė. Jos 
perskaitytas kūrinys nuskam
bėjo tikrai puikiai.

Dr. B. Matulionis papasako
jo, kaip gimė mintis konkur
są skelbti. Norėta lietuvių tau
tos kančias įamžinti populiariu, 
dažnai naudojamu, kūriniu. 
Bus skelbiamas atskiras kon
kursas premijuotam eilėraščiui 
sukurti muziką.

Pradžioje korporacija gal
vojo skelbti konkursą dailės 
kūrėjams Simo Kudirkos tra
gedijai atvaizduoti. Vėliau bu
vo nutarta į konkursą įtraukti 
ir Romo Kalantos susidegini
mo temą. Dr. M. Vygandas pa
pasakojo, kad toks konkursas 
bus skelbiamas Illinois sky
riaus. Tema pasirinkta bend
ra — “Laisvės siekimas”. Dai
lininkai kai kur susidomėję 
laukia šio patriotinio konkur
so, tačiau New Yorko daili
ninkų simpoziume buvo pa
reikšta nuomonė, kad premija 
— $1,500 dol., esanti per maža. 
“Daktarai galėtų skirti 10,000“, 
pareiškęs kaž kuris dailinin
kas. Nežiūrint tokių atsiliepi
mų. korporacija konkursą 
paskelbs dar prieš gegužės 
mėn., kada įvyksta Korp! "Fra- 

65 metų 
sukakties suvažiavimas.

Šeimininkams Matulioniams 
vaišinant susirinku

sius, jų tarpe spaudos atsto
vus, iškilo kasdieniniai mūsų 
buities klausimai: priešo ban
dymai skaldyti išeiviją, ryšių 
su kraštu palaikymas, lietuvy
bės išlaikymas svetur ir kt.

Indijoje labai mėgiamas styginis muzikos instrumentas— sitar. Jam padaryti reikia net keterių mėty, ypatin
gai ilgai užtrunka arbūzo žievės tinkamas išdžiovi n imas. Reikia daug sugebėjimo ir kantrybės, nes sitar — ne tik 

muzikos instrumentas, bet ir meno kūrinys.

DETROITO NAUJIENOS
Jūros šaulių veikla

Detroito jūrų šaulių švyturio 
kp. valdybos posėdis įvyko pe
reitų metų gruodžio 31 d. Posė
dį pradėjo kp. pirm. Mykolas 
Vitkus, kurs perskaitė šaulių 
Centro Valdybos sveikinimą su 
šventėmis ir linkėjimą darbin
gų 1973 metų. Sveikinimo raš
te paminėta, kad 1973 metai yra 
Šaulių Sąjungos įkūrėjo Vlado 
Putvio metai.

Kuopos valdyba numato ba
landžio 29 d. pakviesti iš Ha
miltono mergaičių “Aidų” cho
rą, kurio vadovas yra muzikas 
V. Verikaitis. Tuo reikalu ma
noma išleisti programą iš astuo
nių lapų. Numatoma rudenį iš
važiavimas sykiu su čikagiečiais 
šauliais į Union Pier, Jūros šau
lių tradicinę dieną. Huvo aptar
ti šaulių stovyklos įrengimo dar
bai. Tam reikalui paskirta 2,500 
dolerių. Piskirti administrato
riai: pirm. Mykolas Vitkus, Al-
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levičiūtė šventai tiki savo iš 
širdies parašytiems žodžiams 
“Paskutiniame birželyje”, kad 
lietuvis turi “būti kaip plienas, 
kaip plienas”

Pasinaudodamas poetės lei
dimu, i
pabaigoje pridėsiu mintis iš jos 
laiško “Fratemitas Lithuanica” 
vadovybei. Birutė Pūkelevi- 
čiūtė rašo:

“Man buvo didelė garbė 
Tamstų skelbtame konkurse 
dalyvauti ir didelė garbė jį lai
mėti. Jūsų šauni korporacija 
per 65-rius metus telkė aplink 
save lietuvių šviesuomenę ir 
yra tikrai užsigrūdinusi orga
nizacija kovoje su rusiškuoju 
imperializmu. Okupantas ne
liko Tamstoms skolingas: daug 
šviesios atminties gydytojų iš 
Jūsų tarpo buvo išplėšta, palie
kant Jūsų brolijai gilias skau
džias žaizdas.

“Idant nepamirštumėni 
lest we forget": dažnai rašo
ma ant vainikų žuvusioms už 
tėvynę, perpinant juos fioleti-

fas Šukys, Stepas Lungys, Jonas 
Balsys ir Stasys Račiukaitis. į 
Organizacijų Centrą išrinkti at
stovai: Vincas Lorensas ir Juo
zas Kinčius. St. Lungis stovyk
los įrengimui paaukojo 100 dol.

Aidučių koncertas Detroite

Vasario 16-sios iškilmingame 
minėjime vasario mėn. 18 die
ną 3 vai. popiet Mercy College 
auditorijoje, 8200 W. Outer 
Drive, prie Southfield greitkeliu 
"Aidučių” ansamblis su vadove 
muzike Stephens atliks meninę 
programą. Bus dainuojamos pa
triotinės ir liaudies dainos. Vi
siems žinoma, kad “Aldutės” 
yra aukšto lygio dainininkės, vi
sos yra baigusios koncervatoriją. 
Tikrai bus malonu išgirsti mie
las ir seniai girdėtas “Aidutes”.*

— švyturio Jūrų šauliai vasa
rio 21 d. 7 vai. vakare, šeštadie
nį, ruošia konkursinį šokių va
karą. šokėjai, kurie nori kon
kurse dalyvauti, jau gali pradė
ti treniruotis.

Šaulys Antanas Kriščiūnas 
serga, yra paguldytas Linken li
goninėje, 25 gatvė, kambarys 
146. lankymo valandos nenusta
tytos. i .

dingų dainų. Detroito visuome
nė kviečiama nepamiršti datos 
ir atsilankyti Mercy College Au
ditorijoje, 8200 W. Outer Drive. 
Savo atsilankymu paremsime 
LB pastangas.

— Sausio 14 d. 12:30 vai. L. 
namuose Klaipėdos krašto atva
davimo sukakties minėjimas, 
Ruošia abi šaulių kuopos.

— Sausio 21 d. Radijo Klubo 
parengimas su užkandžiais L. 
namuose.

— Sausio 21 d. 12:15 Lietuvių 
Namų Draugijos metinis susi
rinkimas.

— Sausio28 d. 12:15 Dariaus- 
Girėno Klubo metinis susirinki
mas L. namuose.

— Sausio 28 d. 12:15 vai. Bal- 
fo skyriaus metinis narių susi
rinkimas Liet, namuose.

— Vasario 10 d. Tautinės Są
jungos skyriaus parengimas su 
programa L. namuose.

— Vasario 11 d. 12:15 vai. 
LB apylinkės metinis susirinki
mas L namuose. A. Miežis

šios korespondencijos* \asario mėn. 1 d. 3 vai.
p. p. L. B. Detroito Apylinkės 
V-ba ruošia Toronto Lietuvių 
choro “Varpas” koncertą. Cho
ras seniai Detroite koncertavo, 
tikrai bus miela išgirsti melo

of the nativity scene placed m>t- 
doors amidst the huge rock for- 
mationa cf the attraction.

Hock City is located atop 
lookout Mountain near Chatta- 
•ooga. Tenn., and is visited by 
•tor than a half million people 
each year.

For its annual Christmas rnle- 
Brat ton which lasts several weeks 
prior to the holiday. Rock City

donatea thousands of tickets to 
local Boy Scout troops. The tick- 

• cts (worth $5 each and admitting 
tWo children and an adult) are 
sold by the Scouta for $1 each, 
with aH proceeds going to Scout 
troop service programs.

Further information about 
Christmas in Fairyland, or Rock i 
CBV. mav be obtained by writing ' 
P.O. Box 173, Chattanooga, Tenth 
37401.

Santa’s Caught In Fat Man’s Squeeze^ 
Someone Ought .. . To Help Him, Please!

LOOKOUT MOUNTAIN. 
Tennessee—A lot of youngsters 
might have been disappointed 
Christmas morning if Mrs. Claus 
hadn't been around to help pull 
Santa through the narrow “'Fat 
Man’s Squeeze” rock formation 
at world-famous Rock City Gar
dens recently.

The jolly old elf visited Rock 
City to look over the settings for 
his annual “Christmas in Fairy
land” pageant. The spectacular 
event, a non-profit venture at
tracted 22.000 people last year 
and benefited Boy Scout public 
Scrx ice projects.

This year, after being rescued 
from Fat Man's Squeeze. Santa 
announ. cd plans for an even 
more eventful (>ageant to feature 
live while deer and decoration 
of Rock City's Fairyland Overns 
and Mother Goose Village.

Children will be greeted per
sonally by Santa and Mrs. Claus, 
will see a splendid array of fanci 
ful storybook scenes illuminated 

iby magical Wack Tight and will 
select candy from a colorful 
Candy Tree in Rock City’s res 
teinant.

An outstanding highlight of 
last year's jtageant. which will 
be repeated, is a life size display

niais kaspinais :» raudonom 
aguonom. Todėl giliai jaudi
nanti yra ir Jūsų pastanga — 
kalbėti apie mūsų tautos skriau
das. idant niekas jų nepamirš
tu. ,į.

Lietuvių tauta, jos liaudis, 
kaimas — visados buvo savo 
žemei ištikimi. Lietuvos ne
laimė yra jos “neva šviesuo
liai". anot poeto Pranciškaus 
Vaičaičio, “vyrai puse apšvies
ti". Kaip Vaičaičio laikais, ly
giai kaip ir dabar okupantas 
stengiasi palenkti savo pusėn 
šviesuomene. Ir dažnai pasi
taiko. kad “puse apšviestam" 
— neberūpi Lietuvos vargai, 
nors jis būtų —
... tikras mūs tėvynės vaikas. 
Pabaigęs atilsius mokslus, jau 

nepaikas.
Išreiškiantis kosmopolitizmus.

Stačiai paradoksalu, kad ru
sai ir tais laikais, ir dabar skel
bia. .. kosmopolitizmą. Nes. 
tur būt. nėra pasaulyje tautos, 
mažiau kosmopolitiškai nusi
teikusios už msus...

Mano supratimu, tikras švie
suolis negali nesuprasti, kas 
vyko Vaičaičio laikais ir kas 
vyksta nūnai Lietuvoje. Tiktai 
“puse apšviestas*. tiktai pusin
teligentis" pasimeta ruso 
pinkliu raizginėje.

Tad Tamstų tikrų lietuvių 
šviesuolių, žodžiai — man yra 
ypatingai brangūs“

Stebint įvairių, “tiltų staty
tojų" darbus išeivijoje, reikia 
sutikti, kad liktai poetė ne
klysta. sakydama, kad švie
suomenė pirtna išgirdo oku
panto ir jo agentų sirenų bai

laus. AP.

PRANCCZUOS LB VALDYBA 
IR GARBĖS TEISMAS

Pagal paskutinius Prancūzi
jos Lietuvių Bendruomenės rin
kimus, į Tarybą buvo išrinkti 
šie asmenys (eilės tvarka pagal 
gautų balsų skaičių):

Kun. Jonas Petrošius, lietu
vių Katalikų Misijos Direkto
rius Prancūzijoje; ekonomistas 
Ričardas Hat'kis; profesorius dr. 
Algirdas Greimas; skulptorius 
Antanas Mončys; gen. št. pulk. 
Juozas 1-anskoronskis; žibutė 
Klimienė, mokytoja; Jonas 
Tomkus, intendentas, kariuo
menėje; Petras Klimas, parei
gūnas Interpretų Mokykloje; 
žurnalistė Monika Lanskorons- 
ky tė - Toussaint; mechanikas 
Eduardas Vaicekauskas; grafi
kas Mikšys.

Tarybos pirmininku išrinktas 
Ričardas Bačkis, o valdybą su

daro — kun. Jonas Petrošius, 
pirmininkas; nariai — Antanas 
Mončys ir Petras Klimas.

Garbės teisman išrinkti — 
profesorius dr. Georges Mantore; 
advokatas Pierre Ch. L. Japy 
ir Ona B. Bagdonaitė-Greimienė.
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LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETU VOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608
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Jonas Molokas 80 metų sukaktuvininkas
Ligi šibl liko nė kieno nepa

stebėta ir spaudoj tinkamai ne
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės kūrimosi, metų veterano, 
kuklaus vyro, Jono Moloko 80- 
ties metų garbinga sukaktis, ku
rios jis sulaukė 1972 m. vasario 
8 d. Jis nepaminėtas ir L. en
ciklopedijoje. Buvę jo bičiuliui 
gal kada aprašys sukaktuvinin
ko platų gyvenimo kelią, bet čia 
tegul bus leista pasidalinti tik
tai mažomis to jo kelio nuotru
pomis.

Sukaktuvininkas Jonas Mul<>- 
kas kilimu yra rokiškėnas. Jis 
gimė ir augo Virškupėnų k., 
Kvetkų valsčiaus, bet Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo me
tais, o vėliau ir visuomeniniu 
veikimu, pasižymėjo Biržų ap
skrityje, o ne Rokiškio.

1918 m. pabaigoje, vokiečių 
okupacinei kariuomenei iš Lie
tuvos išsikraustant, J* Mulokt-s 
visa energija ėmėsi organizuoti 
vietos komitetus, kad apsigy
nus nuo atsiradusių plėšikauto- 
jų, o taipgi ir nuo bolševikų, ku
rie slinko paskui - besitraukian
čią vokiečių kariuomenę. Jis 
drauge su papiliečiu Martynu 
Mažuika suorganizavo Papilio 
valsčiaus komitetą. Savo veik
loje jie laikė autoritetu Vilniaus 
Lietuvių Tarybą.

1919 m. pabaigoje jau ma
tome Joną Muloką Biržų mies
te. Čia jis jau buvo Ž. U. ir V. T. 
Ministerijos Įgaliotinio Igno Šid
lausko padėjėjas. Už poros me
tų Įgaliotinio įstaigai buvo duo
tas naujas pavadinimas, būtent 
Biržų Apskrities Žemės Tvarky
tojas. Tada Jonas Mulokas bu
vo paskirtas šios įstaigos virši
ninku — Apskrities Žemės Tvar
kytoju.

Žemės Tvarkytojo įstaigos 
darbas buvo labai plačios apim
ties. Kun. Mykolui Krupavičiui 
būnant žemės Ūkio Ministeriu 
ėjo labai skubus žemės refor
mos vykdymas, paliekant dva
rų savininkams tiktai po 80 ha 
nenusavinamos žemės. Fondo 
žemės matininkai nesuspėjo tuo
jau išmatuoti sklypais, kurie bū
tų galima paskirti atitinka
miems kandidatams, todėl rei
kėjo tokias žemes išnuomoti,

kad nedirvonuotų. Reikėjo pa
sėlius likviduoti ir trobėsius 
naujakuriams pavesti, be to ir 
paskolomis reikėjo juos aprū
pinti. Kartu buvo daromas at
siskaitymas su dvarininkais už 
nusavintą iš jų turtą. Ėjo ir kai
mų skirstymas vienasėdžiais. 
Čia dirbo ir privatūs matinin
kai, bet Žemės Tvarkytojo prie
žiūroje. Buvo grąžinamos že
mės 1863 m. tremtiniams arba 
jų įpėdiniams.

Žemės Ūkio Ministeris kun. 
M. Krupavičius 1925 m. tikri
no Žemės Tvarkytojo įstaigos 
veikimą ir buvo patenkintas J. 
Muloko vadovavimu.

Įstaigos darbas buvo intensy
vus, bet J. Mulokas savo demo
kratiškumu ir taktu mokėjo su
daryti įstaigoj lengvą darbingą, 
neslegiančią, nuotaiką. Nuo Lie
tuvoj buvusios išsiplėtusios re
formacijos laikų Biržų krašte 
yra nemažai reformatų tikybos 
žmonių. Jie raštingi, mokyklas 
lankę, kultūringi. Ir J. Mulo
ko vadovaujamoj Įstaigoj dir
bo nemažas skaičius reformatų. 
Jų atžvilgiu J. Mulokas buvo ti
kras tolerantas. Į tarnautojus 
jis žiūrėjo, kad tik būtų geri ir 
sumanūs įstaigos darbininkai.

J. Mulokas, kaipo kilęs iš ka
talikų tikybos rimto ūkininko 
kiemo, buvo artimas Krikščio
nių demokratų ideologijai. Dėl to 
1926 m. Krikščionių demokra
tų partijai pralaimėjus seimo 
rinkimus, susidariusi nauja vy
riausybė J. Muloką iš Apskrities 
Žemės Tvarkytojo pareigų at
leido. Netrukus J. Mulokas už
ėmė Biržų apskrities valdyboje 
nario vietą. Jam atiteko atsto
vauti Apskrities Valdybą pra
vedant plentą Biržai-Parovėja. 
Tai buvo-pirmas toks bandymas 
Lietuvoje. Pravesto plento ati
darymo ceremonijose susirinku
siai žmonių miniai ir oficialiems 
valdžios pareigūnams J. Mulo
kas pasakė turiningą kalbą. Iš 
viso jis yra geras kalbėtojas, žo
džių iš kur nors neieško. Reikia
ma tema mintis dėsto sklandžiai 
ir suprantmaai.

J. Mulokas pastovių principų 
žmogus, dėl kurių jam teko net 
labai skaudžiai nukentėti. Mat,

PANEVĖŽIO KLUBO VALDYBA CHICAGO.’E: Sėdi iš k. į dešinę: S. Kaulėnienė sekretorė, A. Stakėna* — 
pirm., P. Masilionienė —parengimu vadovė. Stovi iš k. į d.: M. Ostrauskas — reikalu vadovas, V. Stuogi* — 

iždininkas ir Juoxas Masilionis,

didelių “imkiimų. Puvo paprs-j Mockaitienė, .Ant. Miškinis, tė- 
šyta pasilikti buvusi valdyba. Vi-Į vas ir sfinus L?urina;GaL 
si sutiko, išskyrus vicepirm.Į
Juozą Jurkšaitį. Jo vieton vien
balsiai išrinktas Antanas Sen
jora itis.

Dabar vaidybos sąstatas yra: 
Adomas Didžbalis — pirm.; An
tanas Bendoraitis -- vicepirm.; 
"ranas Sideravičius — kasim; 
Juozas Vasiukevičius — proto
kolų sekr.; Janina Skama — 
fin. sekretorė; Juozas Jurkšai- 
tis — valdybos narys. Revizijos 
komisija pasiliko ta pati — Ant. 
Paznekas, Ad. Kamonis ir St. 
Lukoševičius. Parengimų komi
sija išrinkta visam metui — K. 
Krikščiūnas, M. Bendoraitienė,

Sumanymuose buvo iškelta 
mintis, kad norintieji įstoti į 
klubą nariu įstojantis asmuo 
būtinai turi dalyvauti susirin
kime. Sumanymui pritarta vien
balsiai. Buvo ir daugiau iškel
tų naujų minčių, kurioms na
riai pritarė vienbalsiai.

Baigus susirinkimą buvo lai
ko linksmai pabendrauti prie 
vaišių stalo. Visi nariai dėkojo 
salės šeimininkei Petronėlei už 
malonų priėmimą bei Įteiktą do
vaną — didelę bonką skanaus 
gėrimo. Adomas Didžbalis

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėja* J. L I E P O N I S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
■įba g pn zi onu sreruaipeuntas t[ba ’{Ba g np ą

jis nevengė atvirai pasakyti, tei
singą žodį apie tautininkų val
dymą, kur ir kas negerai buvo 
daroma. Dėl to jis buvo ištrem
tas į priverčiamų darbų stovyk
lą. Šitas įvykis labai sukrėtė pa
tį J. Muloką ir visą jo šeimą.

Grįžęs iš ištrėmimo J. Mu
lokas dirbo Žemės Banke Kau
ne. Čia jis buvo administrato
rium žemės ūkių, kurie įvai
riais būdais, daugiausia už sko
las, buvo perimti Žemės Banko 
žinioje. Jam prisiėjo daug va
žinėti po apskričius ir patvarky
ti kaip tokie ūkiai turi būti ve
dami ligi jie buvo perleidžiami 
atitinkamiems savininkams.

Sukaktuvininkas J. Mulokas 
savo laiku Biržų kraštą nuošir
džiai pamėgo ir pasidarė nuo
latiniu istorinio Biržų miesto 
gyventoju. Ten gražioj vietoj, 
netoli nuo Biržų ežero, įsigijo 
sodybinį žemės sklypą ir pasi
statydino jame patogų gyvena
mą namą. Biržuose gyvendamas 
ir šeimą sukūrė, vesdamas Bir
žų krašto puikią mergaitę — 
mokytoją. Susilaukė naujos 
kartos. Augino du sūnų ir duk
terį. II-jo Pasaulinio karo pa
sekmėje J. Mulokas tapo nu
blokštas į tolimąją Australiją 
ir gyvena Kensington, Victoria, 
su dviem sūnumis, o žmona su 
dukterimi liko tėvynėje. J. Mu
lokas turi didelį pasitenkinimą, 
kad jo abu sūnūs sukūrė lietu
viškas šeimas, vesdami lietuvai
tes. Dabar jį, sukaktuvininką, 
jau vadina seneliu trys anūkės 
ir vienas anūkas. Tai jo ilgo 
gyvenimo džiaugsmas.

Sukaktuvininkas gyvendamas 
tolimoj Australijoj savo minti
mis ir jausmais nėra nutolęs

nuo savo tėvynės Lietuvos. Jos 
reikalais rūpinasi visa savo sie
la. Jis yra parašęs ir projektą: 
“Išsilaisvinusios Lietuvos ūkio 
atstatymas”. Tai 3-jų puslapių, 
14x21 cm didžio, leidinys su vir
šeliais. atspausdintas Melbourne,! 
Australijoje. Jame trumpai ir j 
vaizdžiai apimamos visos laisvo 
gyvenimo sritys. Tai asmuo, 
kuris ne tuščiai kalba: Laisvės 
Lietuvai!, bet ir mąsto kaip ji 
būdama laisva turės tvarkytis.

Gerbiamam sukaktuvininkui 
— ilgiausių metų!

Stasys Palšis

Šakių apskrities 
klubo veikla

Gruodžio 17 d. buvo sušauk
tas narių susirinkimas Petronė
lės užeigos salėje, 4500 S. Tal- 
man Avė. Dalyvavo viršaus 60 
narių bei svečių. •

Susirinkimą atidarė pirminin
kas Adomas Didžbalis, padėko
damas gausiai susirinkusiems 
nariams bei svečiams, pateikė 
tos dienos dariiotvarkę, kuri pri
imta be papildymų, ir pranešė! 
nariams, kad maždaug šešių mė-' 
nėšių laikotarpyje niekas iš na
rių nemirė ir kad tikimės su 
džiaugsmu sutikti Kalėdų šven
tę, bei Naujuosius 1973 metus.

Į klubą įstojo keturi nauji na-

Uetuvai visiems po $20; radijo 
programoms — Margučiui, So
phia Barčus šeimos abiem po 
$40; Lietuviai Televizijoj $30; 
Daužvardžio fondui $25; Jauni
mo kongresui Š25; šokių šven
tei $25; Lietuvių Tarybai $20; 
Ralfui $20; Sveikinimas Jauni
mo Centro atidarymui $15. Vi
so išdalinta $420. Buvo pasiūly
ta nario mokestį pakelti iki $2 
ir balsuojant pasisakė narių 
dauguma už $2. Nuo sausio mėn. 
I dienos nario mokestis metams 
$2.

Revizijos Kom. nariui Ant. 
Paznekui susirgus, jis paguldy
tas Šv. Kryžiaus ligoninėje. Jam 
palinkėta greitai pasveikti.

Valdybos rinkimai praėjo be

Juozas G. Gudinskas, 21 m. amžiaus, gyv. Hamilton 
Ont., 1968 metu birželio mėn. baigęs Šv. Antano gim
naziją Kennebunkport, Maine, gavo stipendiją Wis
consin State University Eau Claire, Wisconsin, ketu
riems metams.

Šių metu gegužės mėnesį baigė meną (Bachelor 
of Fine Arts) cum Laude pažymiu, Wisconsin Univer
sity Eau Claire, Wisconsin.

Dalinę stipendiją gavęs, studijas tęsia toliau, siek
damas magistro (M. F. A.) Washington University 
St. Louis, Missouri.

Pasiektais laimėjimais džiaugiasi tėve'iai, broliai, 
tėvukas, tetos, dėdės ir pusbroliai, l’nkėdami iš
tvermės tolimesnėse studijose. D. T. E.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.. Chicago, Ill. 60608

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President 

TEL.: GR 6-7575

Chicago Savings 
tad Uta Aiiociatioa

INSURED
UP TO

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

PER ANNUM

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000

PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

riai — Vincas ir Antanina Suo
piai, Juozas Laurinaitis Sr. ir 
Jacintas Suveizdis. Visi priim
ti vienbalsiai.

Praeito sustrinkimo protokolą 
skaitė Juozas Vasiukevičius. 
Priimtas be pataisų. Parengimų 
Kom. pirm. K. Krikščiūnas pa
darė pranešima iš buvusios der
liaus šventės vakarienės apyska-i 
tos. kad susidarė nemažai pelno; 
padėkoio talkininkams, ir vi
siems kitiems prisidėjtįsiems va
karienės metu. k

Valdybos pirm. Adomas Didž
balis sunažindino narius iš visų 
metų veiklos. Turėta du pikni
kai, ir derliaus šventės vakarie
nė. Visi parengimai praėjo su 
geru pasisekimu. Padėkojo vi
siems parengimu kom. nariams 
— K. Kasperui. K. Repšiui ir Ja
ninai Skamai. kuri turėjo dvi 
sunkias pareigas. Valdyboje ir 
parengimų komisijoje. Josios 
sumanumu, ir darbštumu buvo 
puikiai papuošti stalai pritaikin
tai derliaus šventės vakarienės
metui.

■ 

>

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokly 
|Osy namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 Ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl k i toki y 
reikaly? Ar (ei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukitas nuomas, Įsigykite nuosavus namu*.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

B«t kokiai* finansiniai* reikalais kreipkitės |:

Padėkota visiems talkinin
kams, visiems aukojusiems ver
tingas dovanas laimėjimams, vi
siems biznieriams, kurie visai 
nėra klubo nariai, bet daug au
kojo, ir Vincui Suopiui, kuris ne
buvo klubo narys, tačiau aukojo 
savo meno medžio drožinį — 
Geležini vilką, ir visiems atsi
lankiusiems nariams bdi sve-

Kasininkas Pranas Sideravi
čius supažindino su kasos sto
viu, kas rodo susidariusį pelną. 
Pelnas paskirstytas sekančiai: 
Lietuvių Fondui papildyti $100 
(tai jau įneštas ketvirtas šimtas 
dol.), spaudai — Draugui, Nau
jienoms, Sandarai ir Laisvajai

;>

;>

;>

;>

'Ja.« mus taupomi jūsų pinigai atlieka d> 
lietelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
lie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė- 

’»<■ nirmoa.

%
UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėli*!
Apdrausti iki $20,000.

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

«
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UNIVERSAL
, ( S A VINGS & L O A N A SSO CIA TI ON

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

1 1 Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti 
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Rusai davė medalį Antanui Sniečkui
Šių metų sausio 7 dieną aukščiausio sovieto pirminin

kas, Sovietų Sąjungos prezidentas Nikolai Podgorny, pa
sirašė jsakymą, kuriuo Antanas Sniečkus pripažįstamas 

-“socialistinio darbo didvyriu” ir įteikiamas medalis, šis 
aukščiausio Sovietų Sąjungos tarybos nutarimas paskelb
tas Maskvoje leidžiamam oficialiame Sovietų Sąjungos 
dienraštyje ir skelbiamas visoje komunistinėje spaudoje.

Antanas Sniečkus yra Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto pirmasis sekretorius. Jis gimė 1903 metų 
sausio 7 dieną šakių apskr., Rublelių kaime, stambaus 
ūkininko šeimoje. 1914 metais tėvas išvežė sūnų mokytis 
į Vilnių, o karo metu jis kartu su kitais mokiniais pateko 
į Voronežą, kur baigė keturias tos gimnazijos klases. Vė
liau Sniečkus lankė kelis komunistų partijos kursus, bet 
formaliai jis yra tiktai keturias klases baigęs vyras Vo
roneže jis susižavėjo rusų revoliucija ir palinko bolševikų 
pusėn. Visą savo gyvenimą jis dirbo bolševikų partijai, 
todėl komunistas Podgorny ir rado reikalo paminėti 
Sniečkaus 70 metų sukaktį h* pasidžiaugti jo atliktais 
darbais.

Vargu Lietuvoje rasi kitą lietuvį komunistą, kuris 
rusams būtų tiek pasidarbavęs, kiek jiems visą savo gy
venimą dirbo Antanas Sniečkus. Rusams įtikti visi komu
nistai stengėsi, bet ne visi pajėgė. Vieniems atrodė, kad 
rusai nori perdaug, kitiems atrodė, kad apie komunizmą 
rusai neturi jokios nuovokos, treti pamažu priėjo įsitiki
nimo, kad rusams komunizmas visai nerūpi, todėl jie 
palaipsniui nuo rusų atšalo, rusiškas komunizmas jų ne
žavėjo ir jie pamažu pradėjo nuo rusų trauktis. Tuo tar
pu Antanas Sniečkus niekad neabejojo rusais. Ką rusai 
bedarytų, jis pritarė jų politikai. Jis pritarė net ir tuo 
atveju, kai Ježovo čekistai šaudė Sniečkaus draugus ko
munistus.

Voronežo lietuvių gimnazijos mokinį į partiją įtrau
kė Zigmas Aleksa Angarietis. Jaunam Sniečkui patiko 
Angariečio redaguoti atsišaukimai, jis atidžiai skaitė An- 
gariečio dėstomą Lenino ir Plechanovo teoriją, vienu lai
ku jis buvo net Angariečio pa vaduotoju, kai šis Smolens
ke leido lietuviškiems proletarams “Darbininkų balsą”. 
Bet kai 1939 metais Angarietis pateko į čekos pogrin
džius, kai jis nepajėgė išsipainioti iš trockininkų ir kitų 
komunistų paleistų pinklių ir rusai Angarietį sušaudė, 
Xai Sniečkus neprotestavo. Sniečkus tada ėjo su rusais če
kistais, bet ne su jo mėgtu komunistų partijos “teoriku”.

1918 metų vasarą Sniečkus grįžo į Lietuvą, baigė 
paštininkų kursus ir kurį laiką dirbo Alytau® pašte. Tik 
jis jau buvo komunistų partijos narys ir dirbo ne Lietuvos 
pašto įstaigai, bet rusų diriguojamai komunistų partijai. 
Lietuvos policija tuojau išaiškino jo darbelius ir buvo be- 
čiumpanti, bet Sniečkus laiku pabėgo į Rusiją. Pasimo
kinęs ir padirbėjęs Maskvoje ir Smolenske, Sniečkus bu
vo kooptuotas į Lietuvos komunistų partijos centro komi
tetą ir pasiųstas į Lietuvą. Neilgai jam teko dirbti nepri
klausomoje Lietuvoje, nes policija jį čiupo ir atidavė teis
mui. Teismas paskyrė Sniečkui 15 metų kalėjimo už dar
bą svetimai valstybei. Bet Sniečkus neilgai tupėjo kalėji
me. 1933 metais Lietuva ir Sovietų Sąjunga pasikeitė po
litiniais kaliniais. Sniečkus ir vėl buvo išleistas į Rusiją, 
kur, pagilinęs savo žinias, vėl slaptai grįžo į Kauną. Bet 
ir vėl Lietuvos policija jį sučiupo ir ruošė naują bylą.

Šį kartą iš kalėjimo jį išlaisvino raudonieji tankai. 
1940 metų birželio viduryje Dekanozovo jis jau buvo pa- į 
skirtas vidaus reikalų ministerijos saugumo departamen- 
to direktorium. Ne vienas Lietuvos policijos pareigūnas i 
buvo suimtas pagal Sniečkaus įsakymą. Dekanozovo su- j 
darytoje Paleckio vyriausybėje Sniečkus nevaldė jokios 
ministerijos, bet iš saugumo departamento jis valdė visą 
Lietuvą. Vėliau valdžia jis dalinosi su Aleksandru Guze-1 
vičium, rusams ištikimai tarnavusiu čekos generolu. Vo
kiečiams pradėjus žygiuoti į rytus, Sniečkų čekistai išsi-! 
vežė į Rusiją. Lietuvon jis vėl grįžo tiktai kartu su rau- j 
donąja armija. Karo metu kartu su partizanais buvo nu-1 
sileidęs Motiejus šumauskas, Honanas Zimanas, Adomas! 

I Meskupas ir kiti partijos pareigūnai, bet Sniečkus bijojo ‘ 
rizikuoti. Į Vilnių jis grįžo, kai sovietų tankai jau buvo j 
nuginklavę karius ir civilius.

Sovietų Sąjungoj buvo ne viena komunistų partijos' 
krizė, sprendžiama pačiomis radikališkiausiomis priemo- j 
nėmis. Sovietų maršalų, centro komiteto narių, įtakingų | 
veikėjų galvos ritosi kaip kertami kopūstai. Visi Snieč
kaus viršininkai, glaudūs bendradarbiai gavo kulką į pa
kaušį, tuo tarpu Sniečkus liko gyvas ne tik. prie Ježovo, 
bet prie Beri jos, šelepino ir net Andropovo. Jis sugebėjo 
įtikinti sovietų policijos vadus, kad gyvas rusams jis bus 
naudingesnis, negu palaidotas. Rusai džiaugiasi Snieč
kaus paslaugomis, o lietuvai komunistai sveikina jį išti
są savaitę.

Amerikoje veikiantieji lietuviai komunistai iki šio 
meto kratėsi ryšių su Lietuvos komunistų partija. Jie va
dina savo “pažangiaisiais”, “demokratais”, “balno klubo 
nariais”, “angliakasiais”, bet jokiu būdu ne komunistais. 
Andriulis buvo Chicagos komunistų federacijos sekreto
rius 1920 metais, bet vėliau visą gyvenimą to vardo kra
tėsi. Jokubka kitaip į šį klausimą žiūri. Sniečkaus 70 
metų sukaktį Vilnyje jis šitaip paskelbė:

Mieli laikraščio “Vilnis” skaitytojai, leiskite jū
sų vardu pasveikinti Lietuvos komunistų partijos CK 
pirmąjį sekretorių Antaną Sniečkų. Sekmadienį,4 
sausio 7 d., jam sukako 70 metų amžiaus. Leiskite 
jam palinkėti dar didesnio ryžto ir geriaf&šios sėkmės 
dideliame ir atsakomingame komunizmo statybos 
darbe Lietuvoje. (“Vilnis” 1973 m. sausio 9 d., Ipsl.). 
Skaitome šiuos Jokubkos žodžius Vilnyje, bet įga

liojimo jam sveikinti Sniečkų nedavėme, nes manome, 
kad Jokubka, lygiai kaip ir Sniečkus, tarnauja sovietų 
imperializui, lietuvių išnaudojimui, o ne nesamai “komu
nizmo statybai” Lietuvoje.

SKELBKITĖS NAUJIENOSE
SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA

Amerikoj išeinančioj mūsų 
spaudoj tenka dažnai pastebėti 
aprašymus apie pasireiškiančius 
mūsų žmonių (lietuvių) nutau
tėjimus Ypač tas nutautėjimas 
pastebimas mūsų jaunuome- 

i nės tarpe. Tie jaunuoliai, kurie 
moka kalbėti lietuviškai, dažnai 
tarpusavy kalba angliškai, ir be
augdami beveik pamiršta savo 
gimtąją kalbą; tokiu būdu jau 
nebeskaito lietuviškąją spaudą. 
Todėl daug kam iškyla klausi
mas : kokių priemonių reikia im
tis, kad mūsų jaunoji karta ne- 
nutautėtų. Tokiam pasireiškian
čiam trūkumui pašalinti nėra 
lengva surasti tinkamų priemo
nių.

Bet vis dėlto dabar tenka pa
stebėti, kad tam trūkumui paša
linti susidarė šiokios tokios prie
monės. Būtent, įvairiose Jung-

Af
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Studijuojančias dainos, muzikos ir scenos meną Chicagos lietuvaites muzikė ir pedagogė Alice Stephens suorga
nizavo į aukšto meninio lygio vienetą "Aldutės", dailiai išmokė dainuoti ir elgtis, gražias pažiūrėti, malonias pa
klausyti dainuojant ir kalbant, šį šeštadienį, sausio 13 d. 7 vai. vakaro Lietuviu Tautiniuose namuose muz. Alice 
Stephens ir "Aidutės" ruošia Lmksmavakarį, dalyvau-įanf akt. Vitaliui Žukauskui.

PRIEMONĖS LIETUVYBEI IŠLAIKYTI

būdu visi užpuolikai buvo nuga
lėti. šaulių Sąjunga susitvarkė 
kaipo nepartinė karinio pobūdžio 
organizacija, kurios veikla bu
vo gana plati. Kultūrinėje vei
kloje šauliai plačiai pasireiškė, 
nes vienur kitur atlikdavo tea
trinius vaidinimus, dainininkai 
vienur kitur gražiai padainuoda
vo, kruopščiai prisidėdavo prie 
įvairių sukaktuvinių minėjimų, 
taip pat dalyvaudavo visokiuo
se sportuose. Vienu žodžiu, ir 
seniems ir jauniems žiūrovams 
būdavo malonu pamatyti viso-

(Nukelta į 5 psL)

kuriems mūsą žmonėms iškilo 
klausimas suorganizuot patvares 

tinių Amerikos Valstybių vieto- organizaciją, kun galėtą vi
se susikūrė šauliu Sąjungos sky- sus tokius užpuolikus nugalėti, 
risi, kurie energingai pradeda i lr tas darbas greit pasisekė. Bū- 
veikti, pritraukdami prie savęs t fcent’ buvo suorganizuota vadi- 
visokio amžiaus vyrus ir mote- narnoj i šauliu Sąjunga, kuri bu
ris. Vadinamoji šauliu- Sąjunga vo geriausia lietuvių savanorią 
savo pradmenį yra įgijusi Lie- kariuomenės talkininkė ir tokiu 
tuvoje 1919 metais.

Aš čia trumpai šį tą pasaky
siu apie tą Lietuvoje susikūru
sią Šaulią Sąjungą. 1919 metu 
pradžioj, kai dar nebuvo kaip 
reikiant susitvarkiusi Lietuvos 
kariuomenė, tad įvairiose vieto
se buvo atsiradę visokie plėši
kai, bermontininkai, komunisti
niai būreliai, taip pat ir ginkluo
ti lenkai, kurie norėjo prijungti 
Lietuvą prie Lenkijos. Tokiu at
veju įvairiose vietose susidarė 
lietuviai partizanai, pasiryžę to
kius priešus likviduoti, bet jiems 
tas darbas nesisekė. Tada kai

JUOZAS KARIBUTAS

E KELIONĖ APLINK PASAULĮ
2 (Tęsinys)
“ Mažas lėktuvas, iškėlęs spar
čius tolumoje, laukia mūsų iš 
■io krašto išvežti. Mes su ran- 
kiniais lagaminais pasipilame 
visu būriu lėktuvo link, kur 
jau stovi ir laukia patarnauto
jai. Ir vėl Bulgarijos lėktuvas.
S MOROKO — KASABLANKA

čia 1969 metais jau esu bu
vęs. Taigi, žinau, skrendu į 
jau man dalinai pažįstamą 
kraštą. Tais 1969 metais važi
nėjau po visą Europą ir iš Is
panijos. Gibraltaro sąsiaurį 
laivu perskrodęs, atsidūriau 
Moroko nemažame mieste Ten- 
džire, kur buvo labai daug 
vasarotojų. Menu, tada labai 
patiko. I Kasablanką skrendu 
pirmą kartą, bet į Moroko jaui 
antrasis apsilankymas. Turiu 
vilties tenai kiek po varginan
čios kelionės pasilsėti ir pasi- 
murkdinti Atlanto vandenyje. 
Žodžiu, papoilsiauti.

Lėktuvas garsiai plerpda
mas ima kilti iš nelabai svetin
go uždaro krašto. Su kiekvie
nu jo tolimu, jausmas gerėja 
ir savaime pati junti, kad nuo

taika vėl grįžta. Netoli manęs 
sėdi Moroko valdininkas. Pra
sideda pašnekesys ir pažintis. 
Kitoje pusėje tako dar pora jo 
bendradarbių, su kuriais jis 
supažindina, žmonės malo
nūs, atviri ir labai draugiški. 
Vienas visai gerai kalba angliš
kai. kiti silpniau. Arčiau susi
pažinus ir išsišnekus, pasirodo, 
kad vienas iš jų per Antrąjį 
Pasaulinį Karą buvęs Vokieti
joje ir riet girdėjęs vieną, kaip 
jis išsireiškė, labai spalvin
gais rūbais lietuvių ansamblį 
— koncertuojant. Tai buvę 
prancūzų zonoje. Spėju, kad 
tai buvo Čiurlionio, p. Mikuls
kio vadovaujamas ansamblis.

Jis prisako daug gražaus lie
tuvių adresu ir pataria iš Ka
sablankos nuvykti į Morokeš, 
kur kaip tik šiomis dienomis 
veik visą mėnesį tęsis folklori
nis jų festivalis. Tai esąs tra
dicinis ir vykstąs kiekvienais 
metais. Jis tą ansamblį lygina 
su lietuviškuoju. tiek rūbų 
gražiu margumu, tiek vokali
niu išpildymu. Aš. žinoma, 
labai susidomiu ii vėliau teko

tą jų garsiųjų profesionalų an
samblį girdėti.

Lėktuvas zvimbia ir neria vi
su greičiu. Naktis gaubia, visą 
gamtos grožį. Mes vis be poil
sio šnekame, nes mano bendra
keleiviai labai domisi Lietuvos 
gyvenimu. Aš netingiu jiems 
pasakoti ir jų smalsumą paten
kinti. Jie perjuokus prisime
na ir tai, kad lietuvaitės labai 
gražios. Žinoma, kad tai tie
sa, patvirtinu aš jiems, iškel
damas kai kurias mūsų tautos 
būdo savybes bei lietuvaičių 
buvusį kuklumą.

Kai jau skridimo laikas eina 
į pabaigą, jie man palieka ad
resą ir prašo juos aplankyti. 
Prižadu. Iš viso netrumpo 
mūsų pasišnekėjimo, supra
tau, kad mano kompanijonai 
vra išprusę Žmonės. Tad su 
jais tikrai dar norėtųs susitikti 
ir pasižiūrėti, kaip ir koks jų 
privatus gyvenimas Moroke.

Toks netikėtas susitikimas 
man buvo labai įdomus. Kai 
jau mikrofonas pranešė apie 
nusileidimą, atsisveikinau juos, 
pažadėdamas susitikti Kasa
blankoje.

čia niekas nekreipia dėme
sio kiek tu pinigų vežiosi, ar- 

iba kiek laiko būsi, ką veiksi ir

knr tu lankysies,' Viši valdinin
kai labai draugiškai šypšosi ir 
kontrolė net lagaminų neati
darė, tik krė:da kryžių padė
jo — keliauki !rsvečiuokis kiek 
tik nori. Turistų pilnas aero
dromas. tarp jų daug didelių 
ekskursijų iš įvairių pasaulio 
kraštų. Nuot ikM iš karto pa
gerėja.

Keleivius į mieštą veža au
tobusu. Važiuojame apšviestu 
keliu, kuris per laukus veda į 
Kasablankos i nfestą. žinoma, 
tai ne sostinė, tik uosto išgar
sėtas miestas, bet už tai savo 
vardu pralenkia sostinę Rabat, 
kur karalius \iešpatauja, lai
kydamas didcliaihe skurde vi
są kraštą.

Skaidriai 'įžėri Kasablan
kos miesto žiburiai ir mes į ta» 
šviesas vis artėjame. Įvažiue- 
ja į priemiesj, kuris atrodo 
kiek neįprasta?:* slankioja H- 
gšis. juodais, baltais ir viso
kio margumo rūbais arabai’. 
Jie atrodo, kaip naktinės šmėk
los. Kiti dar ir galvhs kapišo
nais apmovę. Ivg jiems lietus 
įpiltų iš kibiro. Moterys veidus 
prisidengusio^, dažna iš jį
prisirišusi ant kupros mažytį 
o rankose su i kilis nešulius ne
ša..

mas sukelia manyje pasigailė
jimą.

Važiuojame per patį centrą, 
kuris grįstas dideliais akme
nimis, be ypatingesnio išpla
navimo bei statybos. Kai įva
žiuojame į centrinę autobusų 
stotį, apspinta nešėjai ir ant 
poros ratų žmogaus stumiamų 
vežimėlių vežėjai. Visi garsiai 
šaukdami siūlo savo patarna
vimus ir nieko nelaukdami 
griebia lagaminus, meta į ve
žimukus. Jie jau žino, kad tu
ristai visada važiuoja į pirmos 
klasės viešbučius, o jų esama 
visai arti. Taigi, dėl tos prie
žasties taksiai čia nelaukia tu
ristų.

Bėgu kuo ne ristele paskui 
žmogų, kuris prisikrovęs pil
ną vežimėlį taip sparčiai jį stu
mia. kad vargiai galima spėti 
bėgti ir nepasilikti. Paskui tą 

įvežimėlį sekame visas būrys 
turistų, ir man staiga prisime
na. kaip kadaise, būnant Ha
inau stovykloje dažnai tekdavo 
matyti, kaip dipukai sekdavo 
tokius ‘ vokiečių vežimėlius, 
kurie nuo stoties prikrovę bul
vių. obuolių ir kitokių įvairių 
daržovių kiek baimingai sku
biai stumdavo vežimėlius, o 
visas būrys irgi neramiais veiToks moterų aptisunkim-
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dais paskui subėdavo. Skirtu
mas toks, kad mes skubame, 
nieko nebijome. I policiją nie
kas nevarys, mūsų turimų daik 
tų nekonfiskuos.

Princesės Turandot vardo 
viešbutis žvilgėte žvilga. Mus 
prie laukinių durų pasitinka 
raudonose uniformose jauni 
vyrai, kurių plačios kelnės lyg 
sijonai ir kepurės su ilgais di
deliais kutais. Jie suneša mū
sų lagaminus prie registraci
jos stalo. Laimei, kai mano atė
jo eilė, paskutinį kambarį ga
vau, kiti stovėję už manęs, tu
rėjo vėl imti vežimėlį ir va- 
žiuo į kitus viešbučius laimės 
ieškoti.

Jei Alžyre buvo tuščia, tai 
čia priešingai, turistą kimšte 
prisikimšę. Kas Juos čia taip 
traukia, aš ir pats dar nesu
prantu. Viešbutis labai bran
gus: 25 dol. vienam kambariu
kas. žinoma jis ištaigingas, 
kaip ir pats aptarnavimas, čia 
labai daug vokiečių ir prancū
zų. Jie savo skaičiumi ameri
kiečius pralenkia.

Apsitvarkęs nusileidžiu kel
tu į “labį”, kuris turi ir barą, 
už stiklų prabangus restora
nas. svyruoja palmės po lan
gais ir po fvenkiouką vikriai

nardo auksinės žuvytės. Visur 
groja švelni europietiška, kla
sikinė muzika, prie kurios 
gurkšnoti alų arba kitokį gėri
mą vienas malonumas.

Atsistoju prie durų, kurios 
pačios atsivėrė ir prašyte pra
šo išeiti į gatvę apsidairyti. 
Nevėlu: tik devinta valanda 
vakaro. Judėjimas gatvėje ap
miręs. Gaivinančiai vėsu. Vė- 
jūkštis, atklydęs filio marių 
gainioja smėlį po aikštę, apie 
kurią dar matosi atidarytų ka
vinių, bei vėlybesnių krautu
vių. Aš. neturėdamas ką veik
ti. apeinu visą aikštę, pastovi
niuoju prie krautuvių langų, 
įkišu nosį į vieną naktinį kla
bą. kur žviegia, klykia mergos 
ir muzika erzina nervus. Bėg
te bėgu vėl atgal iš kur atėjęs...

Grįžtu link viešbučio. Susi
tinku turbanuotų vietinių, ku
rie ilgomis vilnonėmis rudinė
mis, labai abejotino švarumo, 
nesiskutę. ir nuo jų vėjas neša 
nelabai malonų kvapą. Žinau, 
esu Afrikoje. Kai vėl užsive
ria viešbučio durys ir aš atsi
randu jo viduje, per labai pra
bangų vestibiulį nueinu vaka
rieniauti. Ne kokia ten vaka
rienė mane vilioja, tai tik imu 
mažą užkandėlį ir arbatą.
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M. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIU 

IK •UUU.U LIKOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STRUT 
Ofiso tetof.: PROSPBCT 84229 
RM4. tetof.: WAMook $-5876

KasdiM nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
Mo 7 1*1 9 v«L vak. Tree, uždaryta.

Rara. teL 239-4683

ML K. G. BALUKAS 
AKMORRUA IK MOT1KŲ LIGOS 
ginkkologina chhiurgua 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Buiidmgj. TeL LU 54446
Pruma ligoniu* pagal susitarimą. 

jei neatamepug lųtauuuuų 374-SU12 

roM^ PRospoct 8-1717

GYDYlwJA* |R ChikuKOAS 
3148 WUT 63rd STREIT 

VaL; kas dieną W> pietų 14; tek. 7-8 
ūkiai antradieniai* ir pexMctubemais. 
Lreciad. ir sekmąri, ofisas uždarytas.

PADANGAS 
APSIMOKA 
PRIŽIŪRĖTI .

AutomobiMų padangą dabar 
yra visokių rūšių ir kokybės. 
Modernios padangos ilgiau lai
ko, negu prieš 40 ar daugiau 
metų. Kai tada padangos nusi
dėvėdavo per 30,000 mylių, tai 
dabar jos tarnauja 50,000 — 
60,000 mylių ar daugiau, jeigu 
gerai prižiūrimos. Padangos 
amžius daug priklauso nuo to, 
kiek oro joje turi būti. Padan
gų pakraščiai nusidėvi, kai per 
mažai oro pripūsta. Kai padan
goje permažai oro, tai guma 
lankstosi, įkaista ir gadina siū
lus, kurie yra vidoje po gu
mos rantų.

Yra pastebėta, kad jeigu pa-

dangoje yra U evarŲ ttrte vie
toj 25 Iv, tokia padanga per
pus trumpiau telaikys. Bet kai

pasireikšti, ir au jais dalyvau
dami InteŲ Į»bgH tiek jauni, 
tiek seni, pajunta savo širdyse PRANT MAI

nvmmnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

INKSTŲ IR ŠLAPUMO 1AK.Ų
CHIRURGIJA 

Tetof. 6954533 
Fes Veltoy Medical Coater

CRAD1NSKAS
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN AND SURGEON 
24*4 WUT 71tt STREET 

Ofisas: Hfcmieck 44849 
Razida 388-2233

OFISO VALANDOS; 
nrmadiemais ir ketvirtai. 1—7 vaL. 
antrai. penktadieni nuo 1-4. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 IT. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
» "7 1 - .................................. .................T

padangoje būna perdaug oro, sustiprintų meilę lietuvybei ir 
tada greičiau nusidėvi padan- savo tėvynei Lietuvai.
go. vidurinė ju»ta. | w Um jdwBU
P Yra labai svarbu dažnai pa- į sužinoti apie šaulių buvusių vei- 
tikrinti padangų oro spaudi- klą Lietuvoje ir dabartinę jų 

veiklų Amerikoje, aš patarčiau

SVMTO RASTO PAMOKYMAI ■ PAABKMMAI, 
KBMBIA DMA BŪTIM KRKSDOMUI

mą. Kai temperatūra nukrinta, 
padangoje oro spaudimas su
mažėja bent vienu svaru ar 
daugiau, kas, žinoma, nesuda
ro didelio skirtumo. Geriausia 
padangas patikrinti, kai jos 
būna šaltos. Važiuojant oro 
spaudimas savaime padidėja. 
Nepatartina iš padangų nuleisti

įsigyti knygų pavadintą “Nepri
klausomai Lietuvai”, išleistą Či
kagoje 1965 metais, kurioje yra 
taip pat įdėtos įdomios iliustra
cijos. A. Kelmutis

— ZsrecHtių Ktebe metini* Ba
rių susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį. sausio mėn. 14 d. 12:80 V. 
popiet. Hollywood salėje. 2417 West 
43rd St, Nariai malonėkite skaitlin
gai atsilankyti, nes bus 1973 metų 
valdybas rinkimai bei svarstomi ak
tualūs klubo reikalai. Po susirinki
mo bus vaišės. Klubo Valdyba

— Chicago* Lietuviu SwaAMiy 
Draugijos šokių vakaras įvyks sausio 
13 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro Hol
lywood salėje. 2317 W. 43rd St. Bus

RRKITI JAV TAUPYMO BONUS

gėrimų, užkandžių, dovanų. J. Joni
ko orkestras gros šokiams. Kviečiam 
visus. Valdybe ir K«nM|a

Jo iorfio feovo n^Oo^o ii Icoio hmi^bo IcocjIvoo® ir bvvM
nusilpaėįęc jų užloikydamos. Ir —palšį** Išlaikyti. Jer.

8V. RAITO TYRmtTOJAI
■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Rol: GI *4873

OR. W. EISiN - EISIMAS 
akušerija ir moterų Ligos 
GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA

6132 So. Kedzte Ave, WA 5-2670

DR. NINA KRAUCEL-
KR1AUCEU0NA1TE

akušerija ir Moterų ligos
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2170.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MESKAUSKAS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

G I L I N I N K A S 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdfesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui , ir sezoninės 
Kapams gėlės.

roy r. Petro (putkamentasj
5525 Se. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GaLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

orą, kai jos būna šiltos, todėl, 
kad kai jos atvės, bus perma
žai oro.

“Moderniosios” padangos ne 
turi vidurinės “žarnos” (ca
sing), yra “tubeless”, todėl rei
kia vengti, kad neužgautam 
padangos šono į šaligatvio ce
mentinį pakraštį. Atsitrenkiant 
į kietą daiktą arba į duobę, ga
li trūkti padangos viduje siū
lų audinys, kuriais įstrižai iš
austas padangos vidus. Padan
gų amžių trumpina greitai pra
dedant važiuot ir staigus pasu
kimas bei staigus stabdymas 
mašinos. Be to, yra kitas padan
gos nusidėvėjimo priešas, tai 
ratų sukilnosi ne lygus svoris 
— ratai, ypač priekiniai, neiš
balansuoti. šituo atveju padan
gose atsiranda klaneliai, ypač 
pakraščiuose.

Paskutiniais metais pradėjo 
gaminti stipresnes padangas, 
negu “4-ply fabric” standarti
nės. Į vidų deda metalinius dir
žus, kurie apsaugo nuo vinių 
ar stiklų, bet tokios padangos 
kol kas brangios, o vis dėlto 
kai praduriamas padangos šo
nas (sienelė), tai pataisyti ne
galima.

Atidi padangų priežiūra ne 
tik sutaupo pinigų, bet gali iš
gelbėti ir tavo gyvybę.

M. Šileikis

NATALIJA BALANDA
Gyveno Webb City, Missouri

Mirė 1973 m. sausio 10 <L rytą, sulaukusi 83 metų amžiaus. Gimu
si Lietuvoje, šakių apskr., Griškabūdžio valsč., Bliuviškių kaime

Amerikoje išgyven:© 83 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Jonas, marti Birutė, duktė Aldona Jaco

ba, 3 anūkai — Brenda. Bonnie Makaiwi ir Beny, sesuo Marcijona 
Schmid, švogeris Herman, sesers sūnus Antanas Stelmokas, sesers 
dukterys — Gladys Stelmokas su šeima, Helen Varačinskas su šei
ma, Bernice Klimaitis su šeima, brolienės — Viktoria Balanda ir 
FYanceą Balanda, giminės — dr. A. K. Rugis, Baeinskų, Girdauskų, 
Alma IT Mel Kay ir S. Ankštinaičių šeimos. Dalia ir Vytautas Aukšti- 
naitis, Jonas Aukštinaitis, S. Girdauskių ir S. Gagmer šeimos, taip pat 
kiti giminės, draugai ir pažįstamL

šeštadienį, 6 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas S. Lack (Lacka- 
wicz) koplyčioje, 2424 W. 89th St.

HrmadienĮ, sausio 15 d. 9:00 vai. ryto buą lydima iš koplyčios į 
šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi ė. a. Natalijos Balanda giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnus, duktė, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TėL 737-1213.

PETKUS
TĖVAS R SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Td<f.: GRovehlll (-23454

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

TRYS MODSUUSKOS KOPtYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DU FRANK PifCKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTK
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

dfiso telef.: 776-2880
Naujas rez. tolef.; 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tol.: 925-8296

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

y Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tek WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iŠ W0PA, 
1498 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:38 iki 9:38 vaL 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 S6. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 00829

(L— , . ------------- -- į

PRIEMONĖS LIETUVYBEI...

(Atkelta iš 4-to 0šl.)
kias iškilmes, suruoštas šaulių 
Sąjungos. Tenka čia-pasakyti, 
kad daugelis žmonių, matydami 
visokius šaulių Sąjungos paren
gimus pajusdavo savo širdyše 
didesnę meilę savo kraštui. Su
kurtoje šaulių Sąjungoje savo 
gražią veiklą parodė taip pat ir 
moterys. Jaunos merginos, įsto
jusios į šaulių eilės, stengdavo
si įsigyti tautinius rūbėlbis, vie
nu žodžiu — visi žthOrtės buvo 
labai pamilę visokius šauliu pa
sirodymus.

Kai atėjo karas ir kai daug 
kam teko nuo tų visų nelaimių 
atsidurti kituose kraštuose, tad 
kai kurie mūsų veiklūs šauliai
pasistengė atkurti Siūlių Sąjun
gą tremtyje. Ir tie šauliai įvai
riose JAV vietose moka gražiai

JOHN KAVALIAUSKAS
Gyveno 1501 So. 56th Cicero, III.

Mirė 1973 m. sausio 10 dieną, 5.00 vai. ryto, sulaukęs 78 metu* 
amžiaui. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Bernice (čiapaitė), sūnus Algirdas, marti 

Joanne, anūkas Tommy ir kiti -giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko du broliai.

Priklausė Cicero Eagles klubuL

Ketvirtadieni, 6 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas J. Vanee kop
lyčioje, 1424 So. 50 Ave., Cicero.

šeštadienį, sausio 13 dieną 11:00 vai. ryto bus lydinus iŠ koplyčios 
i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. John Kavaliausko giminės, draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveifanimą.

Nuliūdę lieka:
, , . žmona, sūnus, marti, gtmhrts.

LaMoTUvię Direktorė Jean Vance. TeL 652-5245. 4

AM ktris IMkte stspausdiMk Br galima gauti knygų rinkoje

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

irsTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS A GAIDAS GERALDAS F. DAMD
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Tėfefonas: LAfayėttė 3-0440

AfODEKN4BKO8 AIK-UONDiTIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm, antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir &8 vai. vik. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kito laiku 

pagal susitarimą

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso teieĮ: HEmlock 4-2123 

Rezld. telof.: Glbeon 84195
Pkiima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 42123. 
JįH neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

_■* P. ŠILEIKIS, 0. P.
mS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Tolef.: PRoopect 6-5084

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate 
J. B. KONČIAUS knyga 

ATSLMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli poslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago, fllinots 60G08 

in i ——A——

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių M (1889-1959) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 pah Kaina 
$8.110. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavę* lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiaL kurių viso buvo 12L 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikilkų, socialistinių, laisvamaniškų fr 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji iią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monsr 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu fr PMIVMI:

|7JV So HAlSYED tt, CHICAGO. N.L. *O6O»
- '■ . ................. .... • - ----------- --------------------

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
•NAUJONOST*. — TURI GERIAUSIA 

PASUKSIMA BIZNYJk

............

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vianiio žmogau* Gyvonimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas JĮ itsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duo* 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antante Rūkas, VTEN18O ŽMOGAUS GYVENIMĄ*, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 208 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJ K

J. AUGUSTAtTlb

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noru nepriklausomos Lietuvos ir Antano
Smetonos valdymo laiko ;alės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si kny_ kiekvrenam. norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį purtantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaltis teisingiau

siai tr tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
darko ndandomi*. 
arsiųsti 81.50 čekį 
aštu. toki* adresu:

naujienos
1739 So. HA1XTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60008 VISI UETUVIAI BIZNIERIAI 

GARSINKITfiS NAUJIENOSE
t, KL— THURSDAY, JANUARY 11, 1W3
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DETROITO JAUNIMO SAVAITGALIS

BALTIJOS gražusis studentų penketukas: Vilius Lemk»s, 
Helmutas Bertulaitis, Erikas Rotkis, Juozas Jasulaitis ir Stasys 
Jasulaitis. Jų koncertai įvyks sausio 20 ir 21 dienomis Marijos 
aukšt. mok. Auditorijoje.

Kvintetas su didžiausiu pasisekimu yra koncertavęs Vokie
tijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje ir kitur.

Koncertus rengia Grandies šokių išvykai Į Pietų Ameriką 
Globoti Komitetas. Bilietai gaunami Marginiuose.

Nebenoriu aušinti burnos, 
kur nėra ypatingo reikalo. Bet 
kai reikalas liečia didelius įvy
kius, tai negaliu ir tylėti.

Dideli įvykiai bus Lietuvių na
muose sausio 13 ir 11 dienomis, 

įtaigi šį savaitgalį. Lietuvių stu
dentų sąjungos Detroito skyrius 
jau seniai užsisakė visus lietuvių 
namus, kad ir vėl galėtų užmeg- 
sti dialogą su sava visuomene, su 
senimu, kad galėtų kaleriopai 
prabilti į senųjų širdis, kad ga
lėtų išreikšti senimui meilę ir 
padėką, bet kad galėtų ir iš se
nimo moralinės ir kitokios pa
ramos sulaukti. Kokia Lietuvių 
namuose numatyta programa, 
va, čia trumpai ir išdėsiu:

šeštadienį, sausio 13, didžio
joje salėje bus jaunų daininin
kų koncertas. Kad ir jauni, bet 
tie dainininkai jau su vardu, jau 
ne kartą koncertavę, teigiamų 
muzikos kritikų įvertinimų su
laukę. Kas jie? Ogi Nerija Lin
kevičiūtė (Detroite dainavusi ir
gi nebe kartą), Bernardas Pra
puolenis ir Vytautas Nakas. Vi
si jie yra Chicago* Civic operos 
dainininkai. Visi jie baigę kon
servatorijas, du turi magistro

Cicero lietuviai už Lietuvos laisvę
L. B. Cicero apylinkės metinis, visuotinas narių 
susirinkimas — kietos, neatlaidžios kovos frontas.

Laimėjo — aplinkės vadovybę, perėmė daugumos atstovai
L. B. Cicero apylinkės meti

nis visuotinas narių susirinki
mas, buvo tikrai neįprastas, 
karštas, it savitas kovos fron
tas, kur susitiko ir susikirto 
nuosaikieji lietuviai su fronti
ninkais ir bendradarbiautojais. 
sudariusiais koaliciją. Atsime
nant praeitos vasaros įvykį, 
vaikų ekskursiją į Lietuvą, į 
pionieriii stovyklą, suorgani
zuotą prieš daugumos valią ir 
vietos kunigų įspėjimą, tokios 
nuotaikos susirinkimo galima 
buvo laukti... Nuosaikieji 
patriotai sudarė daugumą, bet 
jiems teko kietai ir neatlaidžiai 
kovoti, kol pravedė principi
nius siūlymus, pastatė savo 
žmones į susirinkimo prezidi

umą ir teisėtu keliu perėmė 
apylinkės vadovybę į savo ran
kas. Daugumos pusėje stovėjo, 
reta kovos dvasia drąsiai ir ne
atlaidžiai gynė organizacinį, 
tautinį prinzipą, it būtų gynę 
pačią okupanto pavergtą, te
rorizuojamą Lietuvą, tai šie 
asmenys ir šeimos: Griaudžių, 
Kašubų, Palionių. Tauginų, Za- 
ilskų, Zumarų šeimos, giminės. 
Dr. Br. Motušienė, Al. Bruso- 
kienė, J. Norkus, J. švedas, 
Breivė, Mišauskas ir kiti tau
rūs lietuviai. Na. o siekiant su
sirinkimo eigą parodyti visą ir 
paties vidudienio šviesoje, rei
kėtų ir daug vietos ir daug as
menų nurengti, o nauda, iš 
to, atrodo, būtų tik okupan-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

{Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

tui... Tenka pateikti tik ryš
kesnius faktus.

CICERO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMO EIGA

Vadovaujantis įprastine su
sirinkimo tvarka, skyriaus pir
mininkas V. Zalatorius trum
pai pasveikino susirinkimą ir 
nedelsdamas pakvietė pirmi
ninkauti Gediminą Galvą ir se
kretoriauti R. Balutytę, vieną 
iš praeitos vasaros vaikų eks
kursijos dalyvę, čia susirinki
mas užčiuopė suokalbį, — pa
sijuto apeitas, įžeistas ir už
protestavo, kad mažumos va
lia yra primetama daugumai. 
Susirinkimas griežtai ir neat
laidžiai pareikalavo pirminin
ką V. Zalatorių gerbti organi
zacinį, demokratinį principą: 
leisti pačiam susirinkimui išsi
rinkti prezidiumą ir primygti
nai reikalavo pravesti balsavi
mą. Kilo piktas ir neatlaidus 
ginčas tarp pirmininko ir susi
rinkimo daugumos. Zalatorius 
spyrėsi, gynėsi, vadovauda
masis tradicija, kviesti prezi
diumą. Keletai minučių susi
darė tikrai rimta grėsminga 
įtampa.

Padėtį šoko gelbėti Jul. Nor
kus, stambios kompleksijos 
vyras. Jis. kaip mat, atsirado 
prieš pirmininką ir griežtai pa
reikalavo paklusti daugumos 
valiai, — pravesti rinkimus — 
balsavimą į prezidiumą, kas 
pagaliau ir buvo padaryta — 
balsavimas buvo pravestas 
Kandidatus išstatė abi pusės: 
mažuma ir dauguma. G. Gal
vą gavo 35 balsus, J. švedas — 
23, , o A. Juškevičius 125 ir lai
mėjusiųjų , daugumos grupei 
ovacijas keliant užėmė pirmi
ninko vietą.

Susirinkimo dalytus 
(Bus daugiau)

i laipsnius. Jie atliks girdėtų ir 
negirdėtų operų arijas, dainuos 
ir lietuvių koippozitorių kūri
nius. Po koncerto bus šokiai ii 
veiks pačių studentų aptarnau
jamas bufetas. Koncerto pradžia 
— 7 vai. vakaro.

Sausio 14 d., sekmadienį, 12 
; vai. bus atidaryta jaunųjų daili
ninkų meno paroda žemutinėje 
(parodų) salėje, čia minimas 
laikas, tai oficialus parodos ati
darymas. Tikrumoje paroda 
jau veiks ir šeštadienį, tad atėję 
į koncertą, bet nenumatą Lietu
vių namus sekančią dieną pa
siekti, galės ir šeštadienį parodą 
apžiūrėti.

čia turėčiau pastatyti tašką, 
nes informacija jau suteikta. Bet 
priimkite dar ir keliolikos žo- 
džių pamokslėlį. Studentų turė
jome daug visais laikais, bet to
kio prolietuviško elemento, fo- 
kio renesanso mūsų studentijo
je seniai neregėjome. Paskuti
nius pora metų jų veikla ir en
tuziazmas trykšta per visus kraš
tus. Jeigu mes, senieji, jų veik
lai pritarsime, ji ir liks gyva il
gesniam laikui. Jeigu gi mes 
šaltai numosime ranka ir nuo jų 
nusigręšime, jaunimo energija 
gali nukrypti kita linkme. Neap
vilkime savo jaunimo. Ateiki
me, kaip atėjome pereitais me
tais. Dalyvaukime ir bendrauki
me su jaunimu. Juoba, kad jie 
ir programą ne eilinę parūpino. 
Tik tiek benorėjau pasakyti.

Alfonsas Nakas

—- 
HELP WANTED — MALE 

Darbininkų Reikia

JANITOR WANTED 
for medium size printing plant 

and offices. 40 hour week. 
Permanent.

276-1600

FLAT FORM 

O. D. GRINDER
Full Time Steady Job 

Some overtime. All company 
benefits
463-14X8

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATS FOR SALS 

Namai, žemė — Pardavimu*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS -
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, UI. 60628. • TeL WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

m——>
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose perduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigu* pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

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

------ -
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REIKALINGAS prityręs auto me
chanikas. California Super Service, 
4824 So. California Ave. Skambinti 
Eringiui VI 7-9327.

~CEMETERY LOTS FOR SALE
_______ Kapinių sklypai pard.

ACACIA PARK — BLOCK 
OF 4 LOTS. OFF DRIVE NEAR 

ENTRANCE.
$1,200 SINGLE $290

RO3 - 7659

RENTINGINGENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vieno 
asmens bute Marquette Parko apylin
kėje. Pageidaujama moteris. Tele
fonas RE 7-5969.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BARBER SHOP su 2 kėdėm ir vi
sais įrengimais parduodama 69-je 
gatvėje.

Telefonas 434-7933

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIĄTAS — VERTIMAI 

rvišŲTtCSlŲ Draudimo agentūra]
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 

šeštadienį ir sekmadieni 1 — 5 vai.1 DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO-
Savininkas parduoda 
kambarius mūrini su pilnu beis 
mantų, karšto vandens šilima gazu, 
2 mašinų garažu. $33,000.

7014 So. Rockwell St.

2 butų po 5 JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVTMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
SAVININKAS PARDUODA 9 kam
barių mūrinį namą su 4 vaniom kam
bariais, įrengtu pušų lentomis beis- 
mantu, gazo šilima, centriniu vėsini
mu, 2 mašinų garažu netoli 65-tos ir 
Spaulding. Tel. 434-4322.

4369 ARCHER AVE., CHICAGO
TEL. — 254-5554

Stotyje
Geležinkelio stotyje atbėgusi 

kaimietė klausia stoties sargą:
— Ar čia didžioji jūsų stotis?
— Taip, — atsako sargas.
— 0 kur ponia nori važiuoti?

— Kvaily! Gal ir tu nori su 
manim važiuoti?

— Ne. bet į koki miestą tam
sta nori?

— O kokius miestus tu čia 
turi?

— Aš klausiu, Į kokį miestą 
tamsta nori bilietą pirkti.

— Tai ne tavo reikalas. Ar 
tu manai, kad aš atėjau tau 
pasisakyt, kur ąŠ važiuoju? 
Kiek kaštuoja į Chicagą?

— Penkiasdešimt dolerių.
— Penkiasdešimt! O kiek 

kainuos, jeigu sumokėsiu iš 
sykio? Aš tau duosiu dvylika 
dolerių.

— Ne, tamsta, čia ne koji
nių krautuvė. Pirmos klasės 
bilietas į Chicagą penkiasde
šimt dolerių.

— O kiek už trečią klasę?
— Ekskursijos?
— Ne, šermenys.
— Aš klausiu, ar tamsta no

ri ekskursijos bilieto?
— Oo kas tai yra tas ekskur

sijos?
— Tai reiškia, bilietas į abu 

galu — nuvažiuot ir sugrįžt.
— o kam man grįžt, kad aš 

ir dabar čia?

— Baltijos Kvinteto, pagar
sėjusio vakarų Europoje ir ra
šytojo Antano Gustaičio saty
rinės kūrybos VAKARAI-KON- 
CERTAI įvyks Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje, Chica- 
goje, sausio 20 d., šeštadienį, 8 
vai. vakaro ir 21 d., sekmadie
nį, 3 vai. po pietų. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 
69th St., Chicago, Ill., telef.: 
(312) PB 8-4585. Jaunimui ir 
studentams tik 2 dol. Koncer
tus - vakarus rengia Grandies 
šokių išvykai į Pietų Ameriką 
globoti komitetas. (Pr.)

’ " ■" 1 — ■■
A. * L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
____ INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

—— ----------
DR. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knyga galima 
nusipirkti "Naujienose’ už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, G0608

»----------------------------------------------------

GEROS DOVANOS
ŽIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELtMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik $3.00
Minkštais viršeliais tik ........  ' ’’ $2 00

Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONOS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2 00 dabar 
tik ............... ......._.........._.................. „......     $130
Galim* taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus šekj arba 

money orderį. 1

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Į Aidučių LinksmavakarĮ, 
sausio 13 d. 7 v. v-.-Tautiniuose 
namuose bilietus galima įsigy
ti Marginiuose. (Pr.)

— AIDUTĖS kviečia atvykti 
į LINKSMAVAKARĮ, sausio 13 
d. 7 vai. vak. Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Avė. 
Programoje akt. Vitalis Žu
kauskas su scenos aktualijo
mis, Aidučių dainos, vaišės ir 
šokiai grojant Neo-Lithuanų 
orkestrui. Kaina 6 dol. Stalai 
po 10 asmenų. Rezervacijoms 
tel. 376-5446. (Pr.)

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBGS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tol.: REpublic 7-1541
~.............. ......

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS* Alumin, langai, naujas ga
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas dervbas.

ERDVUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22.000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84.000.

6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me
dinis. Nauias gazu šildymas. Gara
žas. Marauette Parke. Arti Western 
buso. $14.400.

6 KAMBARIU kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas. platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28.500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD. 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26.000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Nauias gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už 29.000.

m AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernu* 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas’2-me aukšte. Du Įėji
mai. gazu šiidvmas. garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

R KAMBARIU 114 aukšto 18 metų 
mūras 2 vonios. įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
<32 000

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla- 
his lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
<22onn __ _

Valdis Peal Estate
■’051 So. Washtenaw Ave RE 7-7200

----- ---------
MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 

Moderni virtuvė Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklypas. Tuoj sa
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brandus. 64 ir Artesian

MŪRINIS BUNGALOW. 6 kamba-
A. ČEPULIS. NOTARY 

PUBLIC
INCOME TAX SERVICE

3548 SO. EMERALD 
LA 3-1387

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos. nilietvbės popieriai, įvairių 
valstybės formų pildymas. Intere
santų reikalais lankosi valdžios ir 
savivaldybės ištaigose. Padeda su
tvarkyti oensijos ir bedarbių pašal
pos reikalus.

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

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

kitokį blankai.

riai. Dideli miegami. Moderni vonia 
ir virtuvė. Mūrinis garažas. Platus 
sklypas. Daug priedų. 64-ta ir Cali
fornia. $26,900.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878
BUILDERSAND CONTRACTORS

Namų Statyba Ir Remontas

Every yeafwefaff 
to educate thousand* 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

A. G. AUTO REBULDERS 
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 ____
Anicete* Garbažiauskas, sav.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu tinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60809. Tel.: VI 7-3447

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST, CHICAGO

Telef. 434-4660

DtL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui ikainavimas Skambinkite dabar

Al nm.WXRTTR TNL 2WUKMAnd we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

Menas
UatMVM taipgi peria t parduak 

t protas esme tirtai prr
M***t«ir*'* *

Federaliniu Ir valstllo* pajamų 
mokesnių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnelamo turto pirkimas • 
pardavimai

REAL ESTATE
Persiu paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudime Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

• ei. 436-7878

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI ' 
NAUJI F N A ~

SKAITYK PATS IR P A RAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




