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SUGRĮŽTA PIRMIEJI JAV KARO BELAISVIAI
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A. L SOCIALDEMOKRATU SĄJUNGOS
PAREIŠKIMAS VISUOMENEI

Nuo pirmosios Lietuvos okupacijos dienos, per daugiau, kaip 
30 metų, Amerikos lietuvi^ veda kovą už savo tėvų ir protėvių 
krašto — Lietuvos išlaisvinimą iš bolševikų Rusijos vergijos. Tai 
kovai konsoliduoti visų patriotinių Amerikos lietuvių politinių ir 
labdaros organizacijų buvo sudaryta Amerikos Lietuvių Taryba.

Per tuos kelis dešimtmečius 
Amerikos Lietuvių Taryba at
liko visų eilę labai svarbių dar
bų, kaip pavyzdžiui išgavimą 
iš JAV prezidento Roosevelto 
Lietuvos okupacijos nepripa
žinimo ir to nepripažinimo pa
kartojimą po jo sekusių prezi
dentų; Vokietijoje, po II-jo 
Pasaulinio karo atsiradusių 
lietuvių tremtinių grąžinimo 
sustabdymą, tiems tremtiniams 
šelpti organiz^ijų sudarymą 
bei jų į JA7 įsileidimą; JAV 
Kongreso Lietuvos okupacijos 
ištyrimą ir pan.

Veikdama JAV-se, Ameri-

Urugvajaus valdžia 
nusileido armijai

MONTEVIDEO. — Urugva
juje prezidentas Bordaberry ( 
buvo priverstas nusileisti ar
mijos ir aviacijos viršininkams' 
ir priimti naujai paskirto gy-' 
nybos ministerio atsistatydini-’ 
mą. Kartu su gynybos ministe
riu pasitraukė ir visa vyriau
sybė. *

Montevideo gatvėse per visą 
krizės laiką patruliavo karo 

kos Lietuvių Taryba, kaip Lie- laivyno ginkluoti vyrai. Lai- 
tuvos piliečių organizacija, va- vYnas išliko prezidentui ištiki- 
dovauja visai Lietuvos laisvi-;mas.
nimo veiklai šiame krašte, re-1 Karinių jėgij

.... . . 1aguodama į politinius įvykius 
liečiančius Lietuvos reikalus.

Visą savo veiklos laiką Ame
rikos Lietuvių Taryba glaudžiai 
bendradarbiavo su Vyriausiu 
Lietuvos Išlaisvinimo komite
tu, finansiniai ir kitomis prie
monėmis remdama jo veiklą.

Lietuvos laisvinimo darbas 
artimįąusioj -ateity ggįi įeiti į 
naują fazę ir įgauti kitokio* 
formos. JAV ir kitų vakarų 
kraštų santykių su Sovietų Są
junga vystimasis, Europos Sau
gumo konferencijos šaukimas, 
verčia mus ir toliau nemažes
niu budrumu sekti besikeičian
čių sąlygų linkmę ir, kiek jė
gos leidžia, stengtis užkirsti' 
kelią Lietuvos okupacijai. įtei
sinti. Nereikia nei aiškinti, kad 
tai iš mūsų pareikalaus visų 
jėgų konsolidacijos.

Savo veiklai, taip pat Vliko 
piniginei paramai lėšų Ameri
kos Lietuvių Taryba sukaup
davo Vasario 16 dienos Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mu metu surinktomis aukomis. 
Tai yra per dešimtmečius nu
sistovėjusi tradicija. Tačiau 
paskutiniu metu atsirado ir 
daugiau organizacijų, kurios 
dažnai dtfplikuodamos Ameri
kos Lietuvių Tarybos darbą, 
sengiasi Vasario 16 d. minėji
mų proga pasirinkti aukų savo 
reikalams. Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjunga lai
ko kad kol nėra sudaryta bet 
kokia tobulesnė Lietuvos lais
vinimo organizacija, visas Lie
tuvos laisvinimo darbas AV turi 
būti ir toliau vadovaujamas Ame 
rikos Lietuvių Tarybos; bet 
koks su Amerikos Lietuvių Ta
rybos darbu pa'ralelizmas yra 
mūsų vedamai laisvės kovai 
žalingas ir jėgų bereikalingas 
skaldymas. Dėl to, Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų Są
junga kreipiasi į visus geros 
valios lietuvius, ragindama ir 
toliau skaitlingai dalyvauti Va
sario 16 d. Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimuose ir dar
bu bei . piniginėmis aukomis 
remti Amerikos Lietuvių Tary
bos Lietuvos laisvinimo veda
mą darbą.

Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjunga

į konfliktas su 
prezidentu įvyko kai minėtų, 
ginklų rūšių vadai pareiškė 
prezidentui, kad jiems nepa
tinka naujai paskirtas gynybos 
ministeris Antonio Francese ir 
jie jo įsakymų neklausysią. 
Naujas ministeris, išgirdęs' 
apie tai, pareikalavo, kad avi- 
acijos ir armijos viršininkai 1 
pasitrauktų iš pareigų, tačiau

Bridgeporto, Conn, kalėjimas daugiau panašus i mokyklą ar mies
to rotušę, čia kaliniai mokęsi pagal naujausius švietimo principus.

' žinoma* Paryžiaus lenkų kalba žurnalas “J&tfura”. -sttvb 1972 
rugsėjo laidoje, atspausdino E. žagiel’io straipsnį, pavadintą 
“Litwini” (Lietuviai). Straipsnis pradedamas taip:

* “Kai pirmaujantieji moksli
ninkai kompiuterių pagalba, 
šiandien priėjo išvados, kad 
prie katastrofos žengiančio pa
saulio vienintelis išganymas 
yra nauja “nulinio vystymosi” 
programa, siekianti sulaikyti 
gaivališką išsiplėtimą ir gyven- 

jtojų skaičiaus augimą, lietu
viai patriotai jau kuris laikas 
patylomis vykdo tą teorija prak 
tikoje, suprasdami, kad per 
'staigi industrializacija. kai 
trūksta vietos darbo rankų 

, (tiksliau galvų) antplūdį iš 
Rusijos kartu su tuo ateina ru
sifikacija, kaip kad tai atsiti
ko Latvijoje, kur latvių tėra 
50%, tuo tarpu kai Lietuvoje 
lietuviai dar sudaro 80%”. No
rėdami užkirsti kelią rusų ant
plūdžiui, lietuviai masiniai ei
na dirbti fabrikuose, todėl 
žemės ūkyje jaučiamas aštrus 
darbo jėgo trūkumas.

Reikia prisiminti sako auto- 
nėlį, kurį parašyti apsiėmė sek- rius. kad prieškarinė Lietuva- 
retorius Stasys Dzikas. Mano- be didelių dvarų, be fabrikų, 
ma. kad leidinėlis galės patar- net ir be didelių kaimų — bū
nanti visuomenei ir lituanisti- vo mažų “sau ponų” kraštas, 
nėms mokykloms kur yra ei- kur tik kas ketvirtas žmogus 
namas visuomenės mokslas. (įskaitant ir valdininkus) buvo 
(Dvidešimtmečio sukakčiai bu- samdinys, tuo tarpu kai da- 
vo išleista anglų kalba knyga bar visi virtę samdiniais. Per- 
— Tw’enthy Years’ Struggle for eitame šimtmetye kas ketvir- 
Freedom of Lithuania — ku- tas lietuvis išemigravęs į Ame- 
rią tada paruošė Juozas Audė- riką. Tamprūs ryšiai 
nas). z ’ (E.)

HOLLYWOODAS. — Tele
vizijos konservatorius “Ar
chie Ranker”, kurį vaidina 
Carrol O’Connor, paskutiniuo
se rinkimuose palaikė demo
kratus ir paaukojo sen. McGo
vern kampanijai 1,090 dol.

BELFASTAS. — Aštuoni pro
testantai A. Airijos teisme ap-

Artėja Vliko 
30 m. sukaktis

šių metų lapkričio 25 d. 
kanka 30 metų kai vokiečiu 
okupacijos metu (1941 — 1944) 
Lietuvos politiniu grupių ir ko
vos sąjūdžių vadovybės įsteigė 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą.

Okupantams keičiantis Ko
mitetas. kurio dauguma narių 
buvo Gestapo įkali tų, negalė
damas beišsilaikyti Lietuvos 
pogrindy, karui baigiantis at
sidūrė užsienyje. Jis, vado
vaudamasis aukščiausiais tau
tos idealais — Padėti Tautai at
kurti savo Valstybinę Nepri
klausomybę — darbą tęsia to
liau. Karts nuo karto atsinau
jindamas jaunomis pajėgomis, 
Komitetas viliasi ryžtingai veik
ti toliau. — kol bus galutinai 
pasiektas tikslas.

šios sukakties proga, Mikas 
nutarė išleisti apie save leidi-

su-

brazas“ pašalintas”, kaip ne
patogus bylos liudininkas.

Paminėdamas Kalantos ir kt. 
susideginimus bei gegužės ne
ramumus Kaune, nuaidėjusius 
po visą pasaulį, p. Žagiel rašo, 
kad Australijos spauda ilgai 
tylėjusi apie Kauno įvykius. 
Tada lietuviai viename laikraš
tyje užpirko didelį nekrologą 
Kalantai, paminėdami jo mir
ties aplinkybes, o kitame laik
raštyje įdėjo skelbimą apie 
rengiamą protesto mitingą, o 
taip pat kodėl jis šaukiamas. 
Tai sukėlė tokį skaitytojų susi
domėjimą. kad Australijos 
spauda buvo priversta nutrauk
ti tvlą ir įvvkius aprašyti.

(E)

♦ Viceprezidentas Agnew bai
gė vizituoti septynias Azijos ša
lis ir grįžta namo.

Maskva nenori CLARK BAZĖJ BELAISVIAI BUS
įsileisti dvasiškių
WASHINGTON AS. — Atsto

vų Rūmų narys, jėzuitas kuni
gas Robert Drinan planavo su

PARUOŠTI SKRIDIMUI NAMO
SAIGON AS. — Clark aviacijos bazė Filipinuose vakar buvo 

pasirengusi amerikiečių belaisvių priėmimui. Pasirengimai šiam 
uždaviniui vyko jau prieš 7 metus, šimtai medicinos, žvalgybos

Amerikos dvasiškiu delegacija sP«ciaIistW laukė dviejų specialių evakuacijos lėktuvų, kurie iš
važiuoti į Sovietu Sąjungą, pa- skrido i Hanojų parvežti belaisvių. Clark bazėje belaisvių Jaukė 
tyrinėti, kaip ten gyvena ž’vdai. ir admiroIas Noel Gayler, Amerikos karo jėgų Ramiajame van- 
Pradžioje Kremlius sutiko įsi- denyne vadas- atvykęs jų pasveikinti, šioje bazėje bebusviai pereis 
leisti 10 žmonių delegaciją ,1 >vairius medicinos patikrinimus. Į Hanojų išskrido 18 žmonių 
Purioje be Drinan dar turėjo' daktarais ’f aviac?<>s mechanikais. Ta grupė liks Hano-
būti žinomas protestantų teo-. JUje’ ko1 bUS paleistas amerikietis belaisvis,
logas Reingold Niebuhr, žydų, 
rabinas Marc Tannenbaum ir 
kiti. Delegacija turėjo išvykti 
į Maskvą sekmadienį, tačiau 
paskutiniu metu sovietų Intu- 
rist agentūra pranešė, kad de
legatai nebegaus anksčiau ža
dėtų viešbučio kambarių ir to
dėl jiems nėra ko į Maskvą va
žiuoti.

Kun. Drinan pareiškė, kad 
viešbučio rezervacijų atšauki
mas yra tas pat, kaip vizų at
ėmimas.

Clark bazės uždavinys yra 
kuo greičiausiai ir kuo švel
niausiai belaisvius parengti 
skridimui namo. Tie kurie dėl 
sveikatos skristi į Ameriką ne
galės, sulauks savo artimųjų 
Filipinuose,- kur juos valdžia 
nuveš savo lėšomis.

Nauja dolerio 
krizė Europoje

PARYŽIUS. — Praėjusi penk
tadienį Vokietijos, Britanijos 
ir Prancūzijos finansų minis- 

I teriai svarstė . nepaprastame 
posėdvje, ką darvti su Ameri
kos dolerio krizė. Didieji Euro
pos ir Japonijos spekuliantai, 

j nepasitikėdami dolerio ateiti- laisvių 
. mi ir galvodami, kad jo vertėj belaisviui paskirtas palydovas, n j L J* Al* 1 bus suniažinta, bando dolerių kiek galima, parenkar OUStabuČ Aliaskos |atsikratyti ir supirkinėti kitas .......................

e j valiutas. Finansinės transak-;

linijos statvma "i™ Eu,o!>os “rž°“ ro<10’ka<l J J c labai gaudomos vokiečių mar-
WASHINGTONAS. — Fede- kės ir japonų jenos, 

relinis Apeliacijos teismas at
šaukė leidimą žibalo bendro
vėms statyti per Aliaską žiba
lo vamzdžių liniją. Pritarda
mas gamtos draugų organiza-

Belaisviams bus tuojau iš
duotos naujos uniformos, su 
jų laipsniais,, pritaikant jas, 
kur reikia, sublogusiems be- 

i kūnams. Kiekvienam

kad žibalo

t šeštadienį Tokijo 
buvo uždaryti, nes 
tą savaitę Japonijos 
teko supirkti šimtus 
Amerikos doleriu.

bankai 
anksčiau 
bankams 
milijonu

>* -'>V)O- 
jnes, kurie belaisvius pažįsta ar 
lyra iš tos pačios vietos Ameri
koje. šie palydovai buvo smul
kiai supažindinti su belaisvio 
asmeniniu gyvenimu, jo praei
timi. Tas žinias kariuomenei 
suteikė belaisvių šeimos ir 
draugai. Belaisviai iš palydo
vų sužinos visas geras ir blogas 
naujienas apie juos liečiančius

V X'okietijos- kancleris Bnrndlinija gali pakenkti Aliaskos 
gyvūnijai, teismas nurodė, kad 
linijai leistas 146 pėdų žemės 
ruožas yra per didelis. Jis turi 
būti ne didesnis kaip 25 pėdos 
iš abiejų linijos pusių.

Nežiūrint šio <
kuriuo džiaugiasi gamtos im- jr siekdamas išlaikvti pastovia 
lėtojai, bendrovė žada išrūpin- doRrio ir ,narkės vertę.

tas kalbėjo telefonu su prezi
dentu Nixonu, Prancūzijos pre- 
zidentuPmnpidov ir Britanijos 
prerfijeru Heath. Vokietijos 
centrinis bankas praėjusią ša

rvai tę supirko 6 bil. dolerių, no- 
sprendimo. ėdamas sumažinti spaudimą

ti kitą leidimą, o jei reikės iš
gauti specialų kongreso įstaty
mą, kuris leistų statyti taip 
svarbią liniją, kurios pagei
dauja ir Aliaskos valdžia.

Kanada pripažino.
Siaurės Vietnamą
OTTAWA. — Kanada paskel

bė formaliai pripažįstanti šiau- 
’’ rėš Vietnamo vyriausybę, tuo

WASHINGTONAS. — B - 52, 
lėktuvo pilotas, kuris atsisakė 
skristi bombarduoti Hanojaus, 
buvo paleistas is kariuomenes su|ejkdama šiaurės Vietnamu! 
“mažiau kaip garbingomis są- . patį sfalusa kaip pietų Vie|. 
lygomis”. ’ — - - -- -

NASHVILLE. — Tennessee 
kalėjime 27 kaliniai baigė 
Aukštesniąją mokyklą ir gavo 
diplomus. Kalėjimo vadovybė 
sako, kad 73% kalinių išlaikė 
egzaminus.

pan.

Clark bazės virtuvės pasi- 
rtngusios gaminti ir vietnamie- 
tiškus patiekalus, ryžius su 
su žuvimis tiems belaisviams, 
kurie eilę metų prie šitokio 
maisto priprato. Iš Clark ba
zės ligoninės belaisviai bus 
perkelti į karo ligonines netoli 
jų namų. Ligoninėse psicholo
gai ir kiti specialistai patikrins 
belaisvių sveikatą, čia kariai 
sužinos apie pasaulio įvykius, 
kurių jie tiek metų negalėjo 
sekti. Kiekvienas gaus po 
dol. smulkioms išlaidoms, 
kurie per nelaisvės metus 
si taupė kariuomenės ižde 
mažas sumas pinigų,
pravers jiems sugrįžtant į se
niai lauktą normalų gyvenimą.

Prezidento patarėjas Kissin- 
geris jau Hanojuje^ kur jis ta
riasi su savo oponentu derybo
se Le Due Tho, su premjeru 
Van Dong ir užsienio reikalų 
ministeriu Co Thach.

250
Kai
su— 
ne-

kurie

♦ Sen. Stennis, kurį plėšikai 
Washingtone peršovė, ligoni
nėje stiprėja ir sveiksta.

su ta 
[emigracija išugdė jausmą, kad 
'civilizacijos atžvilgiu lietuviai 
priklausą Vakarams. Todėl, 
sako, autorius, visų dabarti
nių neramumų Lietuvoje prie
žastis esanti ta,‘ kad lietuviai 
žūtbūt nori išlaikyti savo lietu- 

I viškąjį “way of life”, taip skir
tingą nuo sovietiškojo.

Išvardindamas dingusius be
kaitinti riaušių organizavimu, tuvių mokslininkus (Jurgis 
Ketvirtadienį 7 asmenys buvo Lebedys. Jonas Kazlauskas, 
sužeisti, įvyko 35 gaisrai. 8 Kazys Umbrazas. Juozas Sen- 
sprogimai ir 68 žmonės buvo kus, Stasys Budrys), rašo: kad 
suimti. į Kazlauskas nužudytas, o Um

Naujausi atafctroniniai aparatai naudajam! Bridgeport®, Cona. ka
lėjimo jaunu kaliniu mokymui. Sakoma, kad kalėjimo programa 
padeda kaliniame prMderinti prie madomeue, įtempto gyvenime.

i namas. Užsienio reikalų mini- 
steris Sharp pareiškė, kad Ha
nojaus vyriausybės pripažini
mas padės Kanadai geriau eiti 
pareigas paliaubų priežiūros ko
misijoje.

Kanada tapo vienintele tos ko
misijos nare, pripažįstančia abi 

i Vietnamo dalis. Vengrija, Len
kija ir Indonezija, trys kitos ko- 

' misijos narės, pripažįsta tik 
nojaus vyriausybę.

Ha-

Vliko seimas 
bus Kanadoje

Kanados Lietuvių Bendruo- 
: menės 
ši u metų 
gruodžio 1 
paminėta ir 30-ji sukaktis. Pra
verstų. kad šiemet savo gy

venvietėse susibūrę lietuviai 
I pasistengtų šią sukaktį pami- 
jnėti kuo plačiau, per ką būtų 
įvisuotiniau išryškintos Lietuvos 
j laisvinimo pastangos ir prie
monės. Juk tai mūsų visu rei
kalas. nes bolševikams Vlikas 

,yra pagrindinis taikinys griau- 
jti. Eltos redakcija lauks iš 
mūsų spaudos daugiau dėme
sio sukaktuvininkui.

vadovybei pakvietus.
i Vliko Seimas įvvks

2 d. Seime bus

Prancūzų spaudoj
Paryžiaus leidinėlis “Sachez 

que a l’Est” 1972 m. gruodžio 
laidoje atspausdino straipsnį 
pavadintą “Persekiojimai Lietu
voje”. Paminėtas Vilniaus dio- 
cezijos 124 kunigų pareiškimas 
Kosyginui; 17.000 Lietuvos ka
talikų memorandumas Brežne
vui ir Waldheimui, Romos Ka
lantos susideginimas ir po to se
ku rios demonstracijos 
ti.

ir ki-

— Do- 
sostinė-

SANTO DOMINGO, 
minikonų respublikos 
je budi tankai ir šarvuoti auto
mobiliai. valdžia bijo komu
nistų sukilimo. Neseniai iš Ku
bos atplaukė laivas su 10 ko
munistų vadų. Susišaudyme 
jau žuvo 3 kareiviai ir 3 buvo 
sužeisti.



KODĖL LIETUVIU VISUOMENĖ TURI 
REMTI LITUANISTIKOS INSTITUTĄ 

Pasikalbėjimas su Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto direktoriumi Aleksandru Dunduliu

Aleksandras Dundulis (dešinėje) su Aleksandru Pakalniškiu svarsto įvai
rias Pedagoginio Lituanistikos Instituto problemas.

mo reikalam* nė piritu nebu- priimtas. Suvo malonu stebė- 
vo pajudinta. Išeitų, kad j«- ti, kai nariai, užsimokėję na- 
nimo lituanistinio švietimo ttr- rio mokesčius, pasiliko susi- 
tė lietuvybės išlaikymui akai- rinkime įr rimtai svarstė klu- 

Klubo sekantis 
vasa

rio 18 d. E. M. Mc Name e

!'a skaičiau laikraščiuose, kad 
Vrsrrio mėnesio 17-tą dieną Jau- 
n m o Centre Čikagoje bus Pė
da?. ginio Lituanistikos Insti
tuto vakaras. Ne literatūrinis 
va’zras, ne koks mokslinis, o 
t kr is pasilinksminimas, su šo
kia s ir visais kitais linksmybių įr j vakarą nueiti? Kodėl tu- 
pra dais. Taip ir pagalvojau, ,-ėtų jai institutas rūpėti? 
kad reikia daugiau sužinoti apie _ ylan atrotio, kad kiekvie- 
tai, r apie patį Pedagoginį Li- iiam sąmoningam tautiečiui yra 
tuamstikos Institutą. Sužinoti, .a,§ku, kad institutas įsteigtas ne 
ir t .mūs žiniomis su Naujienų j kieno nors pramogai ar kokiam 
ska tytojais pasidalinti. Nes ueaiškiam asmeniškam malo- 
je g.i jau ruošia vakarą, tai ruo- ;nuinu, patenkinti, bet jaunosios 
šia ;į mums, lietuviškajai visuo- kartos lituanistiniam švietimui, 
menei, ir norės, kad į tą vakarą 
nueitume. Todėl vieną'gražų 
Šeštadienį nuvykau į Jaunimo kad įvairiomis progomis mūsų 
Centrą ir sutrukdžiau Pedagogi- j iškilieji visuomenės veikėjai vie
nio Lituanistikos Instituto direk- šai iš įvairių tribūnų gyvu žo- 
tor ų Aleksandrą Dundulį. Pasi- džiu ar per spaudos puslapius 
kalbėti — sakau — noriu, kai ■ skatina ir graudente graudena 
k> paklausti. Pirmiausia štai ko:' visuomenę, ragindami stengtis

Sužinojau, kad Pedagogi- išlaikyti lietuvybę. Mano supra- 
nis Lituanistikos Institutas Čika- lituanistinis jaunimo švie- 
goie ruošia vakarą, kurio tiks- ‘imas yra vienas pagrindinių lie
tas, greičiausia, sutelkti pinigų ‘uvybės išlaikymo veiksmų. Iš-

* institutui. Kodėl Pedagoginis meskime lituanistinį jaunimo 
Lituanistikos Institutas tokių va- švietimą — automatiškai ženg- 
karų anksčiau neruošdavo, o tik sime į nutautėjimo globą. 
dabar šis reikalas iškilo?

Gerbiamas Direktorius man ši
taip atsakė: jos ugdymui — būtinas jauno-

— Teisingai Tamsta spren- sios kartos lituanistinis švieti- 
džiate, kad instituto vakaro ren- mas. Net ir kūrybingiausios as- 
gjjų t’kslas yra sutelkti lėšų, to- nienybšs, apsišarvavusios net 
d ji pats vakaras yra tik pnemo- keliais daktarato laipsniais, bet 
nė, įgalinanti reikiamą tikslą 
pasiekti.

— Čikagoje yra daug įvairių 
organizacijų, klubų, klubelių, 
kurie organizuoja įvairius smul- 
kesHius parengimus, linksma va- Iškalbėti apie jos ugdymą! 
karius, subuvimus ir panašiai, Institutas yra įsteigtas mū- 
tad susidaro didelė apkrova, to- sų visuomenės jaunosios kartos 
dėl instituto vadovybė vengda- lituanistiniam švietimui, todėl 
vo rengti panašaus pobūdžio va- manau, kad mūsų visuomenė, 
karus, o tik tenkindavosi kultu- laikydamosi mūsų tautos išmih- 
riniais minėjimais, pvz. Mažvy- ties, išreikštos posakiu: “Ran
do. Donelaičio. \ aižganto. Puti- ka ranką prausia”, teiksis pa- į 
no ir kt. Šie minėjimai institu- skambinti telef. 925-9436 ir už
tai iždo nepapildydavo, bet ir įsakyti staliukus, atvykti į šį 
nebuvo to siekiama. \ isokitis pobūvį — linksmavakarį, kur 
poreikius stengdavomės sutvar- bus puikus bufetas, baras, nuo- 
kyti mokslo mokesčio įnašais ir taikingi šokiai, o meninę pro- 
mecenafų aukomis, todėl šio po- gramą atliks patys instituto stu- 
būd.io linksmavakarių nereng- i dentai.
davpme. j — Ką tik priminėte, kad in-

— Nuolatos ieškoti mecenatų.! stitutas yra įsteigtas mūsų vi- 
prašinėti, kad kas nors malonė- suomenės jaunosios kartos li
tų sutikti paremti vieną ar kitą tuanistiniam švietimui. Ar ga- 
būtiną šio instituto reikalą, pvz. lėtumėte papasakoti, kas jį įs- 
išleisti didesnį ar mažesnį stu- teigė, ir ar jis pateisino savo 
deniams reikalingą leidinėlį. įsi- buvimą?
gyti vieną ar kitą mokymo prie- — Kai kurie Čikagos Aukštes- 
mone, nėra malonumas. Žmo- niosios Lituanistinės Mokyklos. , . .-i > , . • > ,,. .................. , , darbiaujanciu, bet irtam tikrus ku nemoko guntosos kalbos,gus jautiesi Ivg elgetaująs, nors mokytojai privačiuose pokal- , . , , ,-T . , . . . . ' , , .. .. ’skvrius vedančių, pvz.: p. J. Ja- Taip pat yra žinoma, kad beveiklai darai ne sau. bet visuome- biuose dažnai pa nagrinėdavo šią ■ ............ - — -■ - I. - . — .
nei. Kaip Tamsta žinote, esą- mokyklą baigusių jaunuolių to
me perkelti į naujas patalpas, limesnį lituanistinio švietimo 
tad atsirado vienas kitas naujas klausimą, tad kilo mintis ką 
reika’as. pvz.: reikalingas vie- nors realaus smirganizuoti. šių 
nas kitas naujas baldas, spintos pokalbių įtakoje, 1958 m. “va- 
knygoms ir t. t., todėl nutarta saros atostogų” metu, keli mo- 
pamėginti surengti linksmava- kytojak susirinkę Jaunimo Cen- 
kario pobūdžio vakarą, su trum- tre, šios mokyklos vadovybei

pa studentų atliekama menine 
programa, su baru, bufetu ir šo
kiais. Lietuviškoji visuomenė 
turėtų institutą paremti ir į tą 
vakarą nueiti.

— Kodėl lietuviškoji visuo
menė turėtų institutą paremti

— Tamstai puikiai žinoma,

— Taip pat aišku, kad savo
sios kultūros palaikymui, o ypač 

i t „a , t r i . ...... • t... 4 . r. „ r. i...,.— /'.

pritariant, nutarė įsteigti Peda
goginius Lituanistikos Kursus, 
ČALM vadovybės globojamus. 
Vėliau, klausytojų skaičiui pa
didėjus, buvo praplėsta mokymo 
programa ir perorganizuota į 
savarankią švietimo įstaigą, ku
ri buvo pavadinta Pedagoginiu 
Lituanistikos Institutu.

— Šio instituto buvimo rei
kalingumą, savotišką kaip ir 
pateisinimą, paliečiau, atsaky
damas į antrąjį Tamstos klausi
mą. Čia tektų papildyti, kad 
PLI absolventai yra įsijungę į 
mūsų išeivijos jaunimo lituanis
tinio švietimo tėkmę. Čikagoje, 
berods, visose lituanistinėse mo
kyklose, neišskiriant nė pačio 
instituto, rasime daugiau ar ma
žiau

savosios tautinės kultūros nepa- 
žinusios, o juo labiau gerai ne- 
mokėdamos gimtosios kalbos, 
vargu ar galės savąja kūryba pa
laikyti mūsų kultūrą, o ką jau
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tomą lyga nuliui? Taigi ir atei- bo reikalus.
tj'je, jei vertinįojai į jaunimo susirinkimas bus š. m. 
lituanistinio švietimo reikalus 
taip žiūrės, kaip kad šiandien 
žiūrima, tai objektyvaus vei ti
nimo neiauktina.

— Tik kruopštūs kultūros ar 
tautos istorijos tyrinėtojai, jei skirstymo komitetas nubalsa- 
susiras kokius nors mūsų archy- vo skirti $8 milijonus valstijos 
vus, galės susidaryti objekty- lėšų Chicagos tranzito admi- 
vias nuomones ir skirtingus nistracijai (CTA) paremti. Pa- 
vertinimus, nei kad šiandien tu-jramos masinei transportacijai 
rime.

CTA laikinai išgelbėta?
Illinojaus legislatures pa-

dinto savo pensijos čekio arba 
čekio padidinimas buvo ma
žesnis negu buvo tikėtasi, te
tai buvo dėl tų dviejų aukščiau 
minėtų priežasčių

Proteinai jau nebegeri
St. Petersburg, Fla., ‘ mieste 

vykstančioje tarptautinėe imu
nologijos konferencijoje Mi
nesotos universiteto tyrinėto
jas Dr. William Cooper savo 
pranešime nurodė, kad apsi
saugoti nuo slogų ir kitokių 
apsikrėtimų vienas ‘tikriausių 
būd^^są, mažiau valgyti mo

bilius bus svarstomas atstovų,sos ir kitokių proteinais (bal- 
bute šį antradienį, o senate 
ketvirtadienį. Chicago* mies
tas ir Cook apskritis yra paža-

=.............. -a -------- ==*»
tiečių ir dingsta, Svetimoje aplin
koje. ______

— Žlungant tautiniam sąmo- tuto vakarą vasario 17-tą nueiti 
ningumui, žlugs jr visa lituanis- reikės ir man, ir Tamstai, mie
tinio švietimo sistema, o kartu iaS skaitytojau, nes abudu tebe
su ja ir mūsų institutas, ko ne
norėčiau sulaukfi. šnekėkiva at
virai ! Juk ne paslaptis yra, kad

timais) turtingų maisto pro
duktų. Bandymai su pelėmis 
parodę, kad mažai proteinų

Daugiau klausti nebegalėjau, 
nes ponas Direktorius turėjo kaž
kur skubėti. Bet ir to jau už- dėję CTA paramai duoti $15 turinčiu maistu maitinant pe- 

milijonų.
Neabejojama, kad legislatū- 

ra bilių priims ir, CTA galės .negu tos, kurios buvo šertos 
gyvuoti iki sekančios finansi-'proteinais turtingu maistu, 
nės krizės ateinantį birželio 
mėnesą.

tenka pasidaryti išvadai, kad j 
Pedagoginio Lituanistinio Insti-

sava lietuviai.
Aleksandras Pakalniškis

daugelis tautiečių į šeštadieni- Am. Liet Piliečių veikla 
nes lituanistines mokyklas žiū
ri kaip į pigias vaikų priežiūros1 ■ Amerikos Lietuvių Piliečių 
įstaigas, -ką mato kiekvienas Pašalpinio klubo metinis susi- 
akylesnis lituanistinės mokyklos 
mokytojas. Vaiką pasiunčia ar 
atveža į šeštadieninę lituanisti
nę mokyklą, o visai neprižiūri, 
ar tas jo vaikutis paruošė rei
kiamas lituanistines pamokąs.

— Kitas liūdnas reiškinys, kad 
daug jaunosios kartos tautiečių 
nusikelia į užmiesčius, toliauinstitutininkų”. sėkmin-

Čia tik dalis Ped. Lituanistikos Instituto biblio
tekos, mums labai trūksta spinty knygom*, — 
sako Aleksandras Dundulis svečiui Al. Pakal

niškiui.

les, jos 50 nuošimčių mažiau 
teapsikrėtė virusų infekcijomis

DĖL PENSIJŲ NAŠLĖMS
Social Security rašo, kad 

kai kurios našlės savo padi
dintus social !

Pasak Dr. Cooper, daugelis 
imunologų dabar tiki, kad ma
žai proteinų turintis maistas 
gali prisidėti prie vėžio kontro
lės. . . s

Vegetarai (mėsos rievalgan-

rikimas įvyko š. m. sausio 21 d.
Gruodžio mėn. susirinkimas gali gauti padidintą čekį, pri- 
neįvyko, nes į .susirinkimą at- klauso nuo dviejų sąlygų: 
vyko mažai narių. 1973 m. iš-i L Našlės amžius tuo metu, 
rinkta nauja valdybą: pirm, kai pradėjo gauti social secu- 
Estella McNamee, viceįirm. rity čekius;
Paul Masiliohiš, nutarimų rašt.l 2. Našlės vyro amžius, kuo- 
Rožė Didžgalvienė, kpntr. rašt. met jis gavo savo pirmąjį mė- 
Josephine Masilionis,- kasinio- nesinį čekį.
kas Matt Povilaitis, maršalka

dintus social security čekius paprastai gv veną ilgiau 
šio vasario 3 dieną. Ar našlė kaiP mės« valgantieji n-jų tar- 

pe mažiau esą vėžiu apsirgi- 
mų.

Kitas šios konferencijos da
lyvis Dr. Fret Rosęn iš Har
vardo universiteto pranešė, 
kad intensyviai 
stangos izoliuoti 
moną, skaitomą 
atradimu vėžiui 
ti. Tas hormonas padedąs kū
nui palaikyti savo celių imuni
tetą (atsparumą) prieš infek
cines ligas).

• Viename pokilyje, kuriame 
dalyvavo ir Mark Twain, užsi
mezgė kalba apie dangų ir pra
garą. Kiekvietnas iš pokilio da
lyvių reiškė tokią ar kitokią savo 
pažiūrą. Galop vienas iš jų krei
pėsi į Mark Twain teiraudama
sis ir jo nuomonės. Humoristas 
šypsodamasis atsakė: “Aš nuo 
savo nuomonės susilaikysiu, nes 
abejose tose vietose turiu daug

Jei nei našlė, nei jos vyras 
Petras Palikonis koresp. Estei-negavbsocial security prieš su
la McNameę, ligonių lank. Paul laukdami 65 metus amžiaus, tai 
Masilionis. ’ j našlė-gaus pilną pensijos padi-

Turėjo patikrinti knygas, šį dinimą, tai yra visą 100 nuo- 
darbą atlikti apsiėmė Gennie šimčių savo buvusio vyro iš- 
Povilaitis, Helen Vengt: liaus- mokėjimą.
kas ir Alex Gabel. Revizijai at-! Našlė jokio pensijos padidi- 
likti Didžgalvienė pakvietė ko- nimo negaus, jei pradėjo gauti 

; misijos narius į savo namus. i savo social security čekius tarp 
Susirinkime buvo pranešta, 62 ir 65 metų amžiaus.

kad narė Julė Sadauskas sun-j 
kiai serga. Jai palinkėta grei
tai pasveikti, Buvo pageidau-į 
1 ta, ] 
kimo butų vaišės o ne pietūs. . šiokį tokį padidinimą.
šis įnešimas visų narių buvo Jei kuri našlė negavo padi-1 gerų pažįstamų 
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daromos pa- 
thymus hor- 
pagrindiniu 

sukontrohuo-

gai bemokytojaujančių. o taip nuo lietuvių telkinių, paskęsta 
ipat ir spaudoje ne tik bendra- sveimoje aplinkoje, o savo vai-

saitytė “Drauge”, p. D. Bruš-‘daugumas jaunosios kartdfc jau-j 
kytė — “Mūsų Žiniose”, D. Son- nuolių, įsiveržusių į kolegijų ar 
čiūtė — “Ateityje”, o PIJS są-' universitetų profesūrą. — — 
jungos “;
p. E. Pakštaitė su talkininkėmis 
p. L. Plienaite, p. I. Stravinsky- 
te ir p. M. Šerepkaite.

— Yra net ir pasižymėjusių 
mūsų visuomenės veikėjų, ku
riems PLI atrodo nė menkiau
sio dėmesio nevertas. Bet ar ši 
įstaiga pateisina savo buvimą, 
tai kiekvienas asmuo gali spręs
ti |>agal savo jx>žiūrį bei įsitiki
nimus.

— Kokios instituto ateities 
gyvavimo |xrspektyvos?

— Instituto ateities gyvavimo 
perspektyvos neatsiejamos nuo 
mūsų tautiečių tautinio sąmo
ningumo. ryžtingumo ir savo
tiško pasiaukojimo, siekiant iš
likti lietuviais, stengiantis ne
paskęsti svetimosios jūros nir
šulingai siautėjančiose bangose. 
Jei tautiečiai bus ne žodiniai, bet 
ryžto ir veiklos patriotai, tauti
nio idealizmo kupini, tai nea
bejotina. kad lietuvybė, plačią
ja prasme, dar ilgai išsilaikys, 
o tuo pačiu ir PLI, kaip ir kitos 
lituanistinio švietimo įstaigos, 
bus reikalingas. Atmintina, kad 
tik tautiniai sąmoningos idea
listinės asmenybės nenutausta, 
kai tuo tarpu kai kurie materia
listiniai tipai, neturintieji tauti
nės sąmonės idealizmo. liesi vy- 
d.-unl gerovę, atskyla nuo tau-

Ateityje , o PLJS są-, universitetų profesūrą, ar pa- 
žiniaraštį” redaguoja ‘siekusių aukštas tarnybos vie- 

Įas< vjsaj nusisuko nuo savo tau
tiečių ir netgi nemato reikalo 
šlietis prie savųjų, pvz.: įstoti 
į Lietuvių Profesorių Draugiją. 
Inžinierių S-gą ir t. t. Tokiems 
reiškiniams esant, ne optimisti
nės perspektyvos šypsosi mūsų 
lietuvybės išlaikymui, visai litu
anistinio švietimo sistemai, o 
tuo pačių ir l’L Institutui.

— Kokią vietą, Jūsų nuomo
ne, užims institutas emigrantų 
gyvenime istorinėje perspekty
voje?

— I šį klausimą, mano supra
timu, sunku ką nors tiksliau pa
sakyti. Juk tame pačiame lai
kotarpyje įvairios vertybės pa
skirų asmenų skirtingi yra 
vertinamos. Pavyzdžiui, paim
kime kad ir dabartini lietuvybės 
išlaikymo klausimą. Vieni yra 
nuomonės, kad dailioji literatū
ra. kiti kad plastinis menas, tre
ti — daina, ketvirti — tautinis 
šokis, dar kiti —< teatras ir t. t. 
esą pagrindinės vertybės lietu
vybės išlaikymui, Juk šimtus 
tūkstančių dolerių išleidome 
“Dainų šventėms**, "Tautinių 
šokių šventėm” ir Jaunimo Kon
gresams. o kiek surinkta litua
nistinio švietimo reikalams? 
Tiesa, buvo paskefetj “Švietimo 
Metai”, bet platesniu mastu au-l 
kų parinkti lituanistinio švieti- U i

Jei našlė arba jos buvęs vy
ras pradėjo gauti social securi
ty čekius tarp 62 ir 65 metų am- 

kad po kiekvieno susirin- žiaus, ji gali gauti pensijos
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satisfied. Try the 
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JONAS VAIČIŪNAI
LB reikalai atvirai (4)

BENDRUOMENĖ IR POLITIKA
Niekam nėra paslaptis, kad 

Lietuviu Bendruomenės kūrė
jas yra Vlikas. Amžinos atmin
ties prel. M. Krupavičius, tuo- 
laikis Vliko pirmininkas su
prato lietuvių vienybės reikš
mę.. Suprato, kad būtina ben
drinė organizacija, sugebanti

ki tos bendrinės organizacijos. 
Aiškiai suprantame, kad lais
vinimo kovos rėmimas yra vie
na, jos organizaviftias — visai 
kita.

Kad Bendruomenė privalo 
remti Lietuvos laisvinimo rei
kalus,, perdaug aišku. Ji susi- 

suvienyti visus lietuvius išeivi-'deda iš lietuvių, o joks lietu- 
joje, kad jie, lietuviai, nežiū
rint savo pasaulėžiūrų ir min
čių, toje organizacijoje susi
spiestų, vienas kitam paduotų 
rankų. |

Lietuvių Čharloje sakoma: 
“Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningų Pasaulio Lie
tuvių Btndruomenę”.

Toliai^ sakoma: “Tautinis 
solidarum'as yra* aukščiausioji 
tautinė (įorybė”, o kitas saki
nys pabrėžia: “Lietuvis ugdo 
tautinį solidarumų”.

Efetuvių Charta paskelbta 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to 1949 metų birželio 14 dienų.

JAV LB aktas, paskelbtas 
JAV LB šventėje ir jos daly
vių iškilmingai pasirašytas, 
savo punkte “d” sako: “Parei
gingai remti Lietuvos laisvini
mo kovų ir Lietuvių Tautos 
gelbėjimo pastangas, 
džiai išreiškia savo tautinį so
lidarumų Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bendruo
menėje”.

Aktas pasirašytas 1951 metų 
lapkričio 18 dieną.

Ši diena yra JAV LB įsis- 
teigimo diena.

Šie duomenys nėra laužti iš 
piršto. Jie yra paskelbti nau
juose LB įstatuose

Mes tikime aktų pasirašiusių 
mintimis, mes privalome mė
ginti dėti pastangas, kad skel
biamos mintys būtų kuo tiks
liau vykdomos. Tačiau pats 
didysis prieštaravimas JAV 
LB aktui glūdi pačiuose JAV 
LB įstatuose. Įstatai pabrėžia 
organizavimų politinių insti
tucijų, ko visai nematyti iš 
aukščiau mano pacituoto sa
kinio, kartoju, “... remti Lie
tuvos laisvinimo, kovą”.

Nėra pasakyta, kad Bend-

nuošir-

vis negali atsisakyti teikti gali
mų paramų tos laisvinimo ko
vos organizacijoms.

Manau, supratome. Didysis 
prieštaravimas turėtų būti pa
taisytas, nes kaipgi atrodo, kad 
tame pačiame leidinėlyje pra
džioje sakoma vienaip, o pa
tys įstatai paneigia patį JAV 
LB sukūrimo aktų.

Tai oficialus reikalas. Su 
juo turime skaitytis. Tačiau 
dar lieka gražaus bendradar
biavimo tarp didžiųjų institu
cijų apsprendimas. Susitarus 
politiniams veiksniams su LB 
vadovybėmis, gražiai ir tikrai 
lietuviška dvasia, galimas su
sitarimas, kad ir LB kai kuriuos 
politinius darbus galėtų atlikti. 
Bet, štai, prieš akis atsistoja 
pagrindiniai LB uždaviniai, 
sunkūs ir platūs, surišti su di
deliu darbu ir energija. Kaip 
anksčiau buvau sakęs, deja, 
LB vadovai būtinai nori verž
tis į ne savo sritį, kada neišma
tuojami darbai neatlikti?

ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ "PAVASARIS" (Tapyba)

Naujieji JAV LB įstatai su- Je Tėvynėje,
kels “ermyderio”. Mažai kas 
dar juos matė, bet,. kada susi
pažins, kažin ar lietuviškoje 
išeivijoje vėl nebus susvyravi
mo, ko okupantas trokšta, ko 
jis siekia.

Lietuvos Laisvinimo Veiks
niai jau ilgų metų eilę dirba. 
Iš Lietuvos atsivežtas Vlikas, 
Amerikos lietuvių sukurta Al
ta — tai vis tie, prieš kuriuos
aštriai pasako okupanto spau- nius 
da, nes okupantui svarbu juos 
sunaikinti, nes jie stovi prieš 
Lietuvos okupaciją..

todas aiškus, mes jį turime su
prasti.

Nepasiruošęs mesti kokio 
priekaišto įstatymų keitimo 
komisijai, nors jos pirminin
kas ir buvo lankęsis pavergto- 

, ten susėdęs už 
stalo su partijos patikėtiniais. 
Nuotraukos tikrai nemeluoja, 
prašau pasitikrinti jų laikrašt- 
palaikyje “Gimtasis Kraštas”. 
Nemeluoju nė už vieną centų. 
Faktai lieka faktais.

Netikslus sprendimas buvo 
tuos įstatus priėmusių. Ar rei
kia aiškinti, kas juos, tuos 
įstatus, priėmė?

Vertėtų žvilgtelėti ir į pinigi- 
reikalus. Jau anksčiau 

LB vadovybės (aukštosios J. V.) 
siūlė Vasario 16 proga rinkti 
pinigus, kas kam nori ar pri-

tautinio soli- 
solidarumas 
pagrindinių 

kelių lietu-

pusę, nebuvo pastebėta iš pa-Tų”, kad surinktų pinigų 
vergėjo jokio priekaišto, jokio, buvo paskirta visai svetimai, 
puolimo LB vadovybėms, nes I net ne lietuvių, šventovei... 
okupantas nori tik vieno: kad i O, vis dėlto, kaip jau čia bū
lietuviškoji išeivija susiskal-(tų taip, bet mes esame pripra-ruomenė turėtų organizuoti tas lietuviškoji išeivija susiskal-(tų taip, bet mes esame pripra- 

institucijas, nes tam tikslui yra dytų. “Skaldyk ir valdyk”. Me- tę ir įsipareigoję, kad Vasario 
___________________________________________________ 16 progomis pinigai turi būti 

renkami tik Lietuvos Laisvini-

mą pasvarstyti, nežiūrint, kaip 
sakiau, be įtaigojimų iš aukš
čiau (kad ir naujaisiais įstatais 
remiantis) nebuvo apsieita.

Grįžtu prie stipriai įstatuo
se linksniuojamo 
darumo. Jeigu 
tampa vienu iš 
Bendruomenės
viams suvienyti, tai jis, solida
rumas, juo labiau vykdytinas 
santykiuose su kitomis centri
nėmis organizacijomis. Deja, 
visai nematyti to solidarumo 
nei Altai, nei kitiems veiks
niams, nei visai lietuviškai vi
suomenei.

Lietuvių Bendruomenės mė
nuo skelbiamas rugsėjis. Nei 
Altą nei kitos organizacijos 
niekad nepakišo kojos tam 
Bendruomenės mėnesiui. Bal- 
fas savo vajįr-paprastai prade
da spalio mėnesį, kada Bend
ruomenės mėnuo jau yra pasi
baigęs

Tik tikru ir nemeluotu soli-

Kaip tauta anržhifnt*xlenfcą|t 
nuteist'- neinančius su ja.

Didysis mūsų poetas, sukū
ręs savo nemirštamą e|M>ehą, 
Bernardas Brazdžionis šaukte 
šaukė: kviečiu lietuvį burtis 
prie lietuvio, o lietuvišką širdį 
prie lietuviškos širdies. Pats 
laikas jo balso paklausyti.

“šaukiu aš tautą, GPL’ už
guitą’, rėkte išrėkė tas pats 
poetas.

Tauta užguita pavergtoje 
Tėvynėje. Mes čia, laisvuose 
kraštuose gyvendami, laisvai 
galime tvarkytis. Nuo mūsų 
pačių priklausys, kaip mes 
susi tvarkysime.

LB vyriausių vadų rankose 
glūdi lietuvių vienybė ir tikra
sis solidarumas.

RACINE, WIS.
Kvietimas į Vasario 16 

minėjimą
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Racine skyrius maloniai kvie
čia Jus ir Jūsų šeimą į šių me
tų Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą, kuris įvyks 
šį sekmadienį vasario mėn. 18 
d., 3 vai. šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje. .

Paskaitai yra pakviestas gerb. 
p. Ignas Andrašiūnas iš Čika
gos. Gauta Wisconsino guber
natoriaus proklamacija, skel
bianti Vasario 16 — Lietuvių 
Diena visoje Wisconsino vals
tybėje

Meninę programos dalį at
liks — p. Reginos Ditkienės 
vedamas Moterų Sekstetas ir p. 
Juozo Grimskio vedamas Vy
rų Choras.

Po minėjimo įvyks šeimyni
nis pobūvis.

Kviečiame visus dalyvauti 
9:30 vai. pamaldose Šv. Kazi
miero bažnyčioje, kurios bus 
atnašaujamos žuvusių už Lie
tuvą intenciją. Rengėjai...

darumu remdamiesi galime 
prieiti prie tobulesnio pini
gams rinkti pasiskirstymo.

O T A SUSIVIENIJIMAS
I . A LIETUVIŲ

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

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

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

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite 

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

mo Veiksniams. Sakyčiau, čia asario mėnuo Altai, rugsė- 
jau didelis netikslumas, kuris Bendruomenei, spalio — 
daugiau neturėtų pasikartoti, lapkritis Balfui. Sena nusisto-

Ką didieji siūlo, tą mažes
nieji vykdo. Tikėkite manimi, 
buvau labai nustebęs, kada 
lietuviškosios visuomenės na
riai, gal ir ne visi, gavo iš JAV 

■LB Apygardos Valdybos raš- 
jtus, kviečiančius Vasario 16 
i proga aukoti apygardai. Nuo
širdžiai tikiu, kad čia ne jų 
sugalvotas dalykas. Jie tokį 
siūlymą bus gavę iš aukščiau.

šis Apygardos Valdybos 
mostas perdaug jau drąsus .

Prisimenant, kad valdyboje 
sėdi ir asmenys, garsiosios iš
vykos į pionierių stovyklas 
vieni iš organizatorių, kuriais 
atsikratė ciceriškiai, noroms 
nenoroms kyla mintis: argi to
kia valdyba jau kelia pasitikė
jimą lietuvių tarpe, jeigu at
skirose vietovėse su jos nariais 
buvo taip pasielgta?,.. Prieš 
siuntinėdama tokius raštus, 
valdyba turėjo gerai tą klausi-

vėjusi tradicija, kurios laužy
mas, vienai ar kitai instituci
jai įsikišant ne į savo laika, 
tik sukels dar daugiau nesusi
pratimu, o jų mums ir taip 
per akis.

Kada Bendruomenė rinks 
pinigus savo laiku, niekas nie
ko negalės prikišti. Pagaliau, 
vra ir daugiau mėnesių me
tuose: niekas nieko nesakvs, 
jeigu Bendruomenė ir kitą ko
kį mėnesį pasiskelbs savu.

Štai ko mes trokštame. Gra
žaus pasidalinimo darbuose, 
kad nebūtų jokio susiskaldy
mo, taip rūpimo pavergėjui ir 
tiesioginiams ar netiesiogi
niams agentėliams.

Kiek daug galima būtų pa
cituoti iš žmonių išminties. Pa 
mėginkime. “Nekišk pirštų 
tarp durų”. “Kas tinka Jupite
riui, netinka jaučiui”. “Kas 
Dievo — Dievui, kas ciecoriaus 
— ciecoriui”. “Aukščiau bam

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 pasiunčia n t čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

bos neiššoksi.”, ir t. t.
Jeigu mes ir toliau skaldysi-

mės, vienąsyk sustosim mir
ties taške. Daug, oi daug teko 
girdėti tikrų lietuvių pasaky
mų: koks gali būti darbas, ka
da aplink tik... piautynės...

Tokie puikūs lietuviai pat
riotai norėtų gražaus sprendi
mo. Kol vyksta rietenos, jie 
nenori eiti nei į visuomeninius
darbus, nei vienur ar kitur 
priklausyti. Tie laukia vieny
bės. Ir tos vienybės griovėjai 
dažniausiai pavergėjo įtaigoti, 
kada nors atsakys prieš savo 
tautą. Ne veiksniai, ne kokios 
eitos organizacijos juos nuteis.

SOVIETŲ IŠRADIMAS — 
AŠTUNTAS STEBUKLAS

Sovietų laikraštis “Vodnyj 
Transport” paskelbė sensaci
ją apie rusų išrastą mašiną, 
kurią ^jlima pavadinti “aš
tuntuoju pasaulio stebuklu”. 
Ta mašina pavadinta Livt — 
200, kaštavo $180,000 — nevei
kia.

“Stebuklingos mašinos” isto
rija tokia:

Leningrado vandens trans
porto institutas tą mašiną pa
gamino per eilę metų ir jos 
pastatymas kaštavo $240, 000. 
Mašinos pareiga buvo iš trans
porto laivų iškelti cementą, bet 
kol mašina buvo baigta paga
minti, Upių laivyno ministeri
ja pranešė, kad jai tokia maši
na nebereikalinga, bet yra rei
kalinga mašina, kuri iš laivų 
išsemtų fosforines kalkes (cal
cium phosphate) taip, kadjas 
išsemiant jos nesukeltų debe
sis nuodingų cheminių dulkių. 
Leningrado institutui buvo 
duota antra $240,000 suma tai 
Livt — 200 mašinai perdirbti iš 
cemento keltuvo į kalkių kel
tuvą. Kiek metų tas perdirbi
mas truko laikraštis neskelbia, 
tik paskelbė kad pasisekė pa
gaminti tikrą “aštuntąjį pasau
lio stebuklą”.

Buvo sukviesti aukšti parei
gūnai ir ekspertai stebėti kaip 
mašina pradės dirbti. Mašiną 
užvedus ji sujudo, sukruto, nu
sičiaudėjo ir — daugiau nieko. 
Sustojo. Priežastis išaiškinta. 
Kalkių dulkėms sulaikyti, jos 
buvo sudrėkintos, o būdamos 
drėgnos jos mašinos viduje pri
lipa ir sukietėjo, ir mašiną 
nuslopino.

Mašinos statytojai pradėjo 
antrą eksperimentą šį sykį jau 
su sausomis fosforinėmis kal
kėmis. Mašina vėl pradėjo 
suktis ir ūžti ir kai paleido fos
forinių kalkių debesis, visi in
žinieriai ir sukviesti aukšti pa
reigūnai pradėjo trokšti...

Nutarta mašiną Livt — 2DO 
parduoti į laužą, bet Leningra
do institutas- užprotestavo tvir
tindamas, kad ją bus galima 
ištobulinti, tik vėl kaštuos $210, 
000.

Ką po to ekspertai benutarė, 
laikraštis neberašo.

Atsisakė gelbėti Sandūnus
Kopoms gelbėti organizaci

ja praneša, kad Armijos inži
nierių korpusas atšaukė savo 
pažadą gelbėti mylios ilgumo 
paežerės krantą Beverly Sho
res, Ind. nuo ežero langų. Tos 
(Save the Dunes) organizaci
jos pirmininkė Mrs. Sylvia Troy 
pareiškė, kad prieš kelias die
nas Armijos inžinierių korpu
sas buvo prižadėjęs imtis Mi- 
chigano ežero pakrančių su
tvirtinimo darbo, bet vakar 
pranešė, kad jis atsisako tą

i planą vykdyti.

APRĖŽTAS PALAIMINIMAS

Garsusis filmų aktorius Gary 
Cooper kartą kreipėsi į savo pa
žįstamą pastorių prašydamas, 
kad pašventintų jo naują auto
mobilį. Po šventinimo iškilmių 
pastorius pasišaukė jį nuošaliai 
ir pašnibždėjo:

— Kaip tavo bičiulis, noriu at
kreipti tavo dėmesį, kad mano 
palaiminimas veikia tik iki 60 
mylių per valandą.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA

DIEVAS VISKĄ ŽINO
Tūlas Mark Twain gerbėjas 

panoro parašyti jam laišką, bet 
nežinojo jo adreso todėl ant vo
ko užrašė: Mr. Mark Twain. Die
vas žino kur”. Nežiūrint to, paš
tas išaiškino jo adresą ir laišką 
įteikė.

Twain į laišką atsiliepė ir už
baigdamas pastebėjo: “0 Dievas 
žinojo kur .Mark Twain.”

Alekse 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 draugia, 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- 

I kai ir kt.
Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monar 

Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
*• vardu Ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST_ CHICAGO. ILL. S0608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

sąskaitoms.

>

B

<
mus taupomi jūsų pinigai atlieka d> 

didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antro 
lie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti 

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio diena, neša nuošimčius nuo mė- 

oirmos

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $204)00.

UNIVERSAL
? SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, III 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
^8 ■■WE ii M8 ' »

■!
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IU£ per4$U>s ir rmvy^iiaįAa raikajfl pa
rašė įžanginį, kurį pavadino “Atverti akis gyvenimiškai 
tiesai”. 0 ta gyvenimiškoji tiesa komunistams labai liūd
na.. Ilgus mėnesius jie gyrėsi apie didelę pažangą ir aukš
tą kultūrą, bet metų gale turėjo pripažinti, kad pagyrų 
puodas netaukuotas. Tiesos redaktorius rašo:

eavQ teitos labui. aksĮVisaK 14c vq ir riduję paleng-
są apie pavergtos tėvynės padė- vinimų, "bet okupacinių varžtų 
tj. neatleido: pasikeitė tik forma,

šiam pranešimui vienos va-' Bet ne represija. Saugumui (pre- 
landos esą permaža. Norint pa-1 legentas NKVD ir NKGB va- 
nagrinėti visas bolševikų žalo- dina vienu žodžiu — saugumas), 
jamas sritis ir dar su paaiškini- kuris Stalino laikais Kaune ro-

Subscription Reto;
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams ----------------- $6.00
vienam mėnesiui -- ------,------- $2.00

Kanadoje:
metams___________________ $22.00
pusei metų________________$12.00
vienam mėnesiui  $3.00

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dicnraičio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams  $22.00
pusei metų______________$12.06
trims mėnesiams$7.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams------------------------------ $20.00
pusei metų$11.00

Užsieniuose:
metams____________ _____  $23.00
pusei metų__________ ____  $13.00
vienam mėnesiui$3.50

Naujienos eina kasdien, Įtekinant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60606. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kariu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyras sekmadienini nuo
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL 
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Pataria atverti akis tiesai
Nuo sausio pradžios Tiesos redakcijoje dirbantieji 

okupanto propagandistai pradėjo dėti ilgiausius straips
nius apie praeitų metų planų įvykdymą ir apie reikalą 
šiais metais dar labiau pasitempti Oficialūs pranešimai 
sako, kad praeitais metais su kaupu buvo pravestas penk
mečio planas, padidėjo krašto pajamos, bet tuo pačiu me
tu pataria atkreipti dėmesį į kelias pramonės šakas.

“Tarybinėje” Lietuvoje naftos pramonė visą laiką 
buvo silpna, tuo tarpu praeitais metais gamyba padidė
jusi 11 procentų. Visi žinome, kad Lietuva buvo ir tebė
ra žemės ūkio kraštas. Lietuvoje auginti javai eidavo į 
Vokietiją, Angliją ir kitus vakarų Europos kraštus, tuo 
tarpu praeitais metais, palyginus juos su 1971-mais, ja
vų gamyba sumažėjo 2%. Oficialūs skaitmenys skelbia, 
kad geriausi kolchozininkai pardavė valdžiai reikalingus 
javus, o vis dėlto, bendrai paėmus, žemės ūkio produk
cija sumažėjo. Reikia neužmiršti, kad Lietuvoje žemės 
ūkio gamyba praeitais metais buvo pati geriausioji. Ke
liose sovietų respublikose valdžia nepajėgė suimti javų, o 
dideliuose plotuose nebuvo ko imtį.

“Tačiau reikia atvirai pripažinti, kad daug kur 
gražios iniciatyvos ima blėsti, išdidžiai vaikščiojan- 
tieji gandrai, skelbią naujagimio vardines, ima nyk
ti ne todėl, kad keičiasi metų laikai, o matyt, dėl to, 
kad blėsta geri norai, kad tie norai vis mažiau pare
miami konkrečia veikla, iniciatyva ir sumanumu, 
kad pasigendama išradingumo, einama paprastu šab
lono keliu”. (Tiesa, 1973 m. sausio 14 d-, 1 psl.). 
Patys komunistai, pažiūrėję tiesai į akis, mato, kad 

yra didelis skirtumas tarp Maskvos įsakymų, propagan
dos ir gyvenimo tikrovės. Maskva gali duoti griežčiau
sius įsakymus, Sniečkus gali suorganizuoti ištikimiau
sius kontrolierius, bet smogikai jėga nepajėgia pravesti 
Maskvai reikalingų planų.

Įdomiausia, kad Tiesos redaktorius įžanginiame ra
do reikalo prabilti apie “išdidžiai vaikščiojančius gand
rus”, skelbiančius naujagimio vardines. Kas gi yra tie 
“vaikščiojantieji gandrai?” Tai yra ne kas kita, kaip 
komunistų partijos nariai arba valdžios paskirti įvairūs 
pareigūnai, kurie skelbia įvairiausias lenktynes, duoda 
nurodymus, ką ir kada žemės ūkio darbininkas privalo 
dirbti ir ko nedaryti. Jie yra išdidūs todėl, kad jie ne
dirba, tiktai įsakinėja. Jie yra galingi, nes vietos parti
jos nariai privalo klausyti iš centro “atvažiavusio gandro”.

Komunistai savo laiku skelbė, o Amerikoje dar ir
šiandien užsimena, kad jie yra darbininkų draugai, kad 
jie rūpinasi darbininkų gerbūviu. Kiekvienas Lietuvoje 
pabuvojęs Amerikos lietuvis ir turėjęs progos išsikalbėti 
su vergijoje gyvenančiais broliais ir seserimis žino, kad 
Lietuvos komunistai Lietuvos darbininkais nesirūpina. 
Darbininkų tarpe jie vaikšto, kaip išdidūs gandrai, bet 
dirbti jie nedirba. Jie daboja, kad darbininkai dirbtų. 
Ne tik dirbtų, bet dar lenktyniautų.

Lietuvos gandras, išdidžiai vaikščiodamas po balas, 
bent pats varlę išsitraukdavo. Išdidus komunistinis gand
ras, vaikščiodamas tarp rusams laukus dirbančių vergų,
žiūri, kad tas vergas ir jam duoną uždirbtų.

Oficialiai tvirtinama, kad “1972 metų nacionalinis 
pajamų prieauglis preliminariniais duomenimis sudarė 
5.6%, tuo tarpu kai reikalas nueina prie daribininko ki
šenės, kuris visą tą prieauglį belenktyniaudamas išspaudė, 
“realios pajamos, skaitant vidutiniškai vienam gyvento
jui, per metus padidėjo 1,9 procento”. Praeitais metais 
darbymečio metu valdžia buvo priversta pakelti atlygini
mą keliems žemės ūkio darbininkams, pakėlė atlyginimą 
kelioms gydytojų kategorijoms ir daugiau davė pinigų 
keliems mokytojams. Visi kiti lenktyniautojai ir prakai
tą šluostantieji darbininkai didesnės algos negavo, nors

PADĖTIS LIETUVOJE BAISESNĖ 
NEGU ČIA LAISVĖJ ĮSIVAIZDUOJATE

jie ir padidino krašto gamybą.
Propagandistai ištisą metą ragino darbininkus rim

čiau palenktyniauti ne tik su greta esančiais darbinin
kais, bet ir su kitomis dirbtuvėlėmis bei kolchozais, bet 
šie jų raginimai darbininkams labai įgrista. Jie įsitikina, 
kad toks įžūlus botagavimas ląbai dažnai atneša priešin
gų rezultatų. Jie vertė žemės ūkio darbininkus lenkty
niauti, bet žemės ūkio gamyba atsiliko. Jie ragino kvai
lai organizuotą ateistinę propagandą, bet įsitikino, kad i 
ir prievarta užmestas ateizmas Lietuvoje neprigyja. Jie 
bandė nušalinti tėvus nuo vaikų auklėjimo, išgalvojo! 
įvairiausių lopšelių ir stovyklų, bet rezultatai tie patys.

Sensacingas Vidimanto Valatkos pranešimas

LOS ANGELES, Cal. — Spau 
da ir Los Angeles Liet. Radijo 
Valandėlė paskelbė, kad š. m. 
sausio 28 d. parapijos salėje,

Ir į mirtiną auditorijos tylą.- 
prie mikrofono, tarytum iš ana
pus prabilo, paties Vidimanto 
Valatkos balsas, atvirai prisi-

tuoj po pamaldų bus Vidimanto 
Valatkos pranešimas apie oku
puotos Lietuvos padėtį, todėl 
klausytojų prisirinko sklidina 
salė, užimdama visas vietas.

LB Vakarų Apyg. pirm. Jonas 
Činga paaiškino susirinkusiems, 
kad šio prelegento tikslas — už
gesinti jau net mūsų tarpe be- 
pradedančias spraginėti, kon
troversines liepsneles, talkinin
kavimo okupanto atsiunčia
miems koncertininkams pras
me. Auditorijai jo pristatyti ne

statydamas, kad jis į šį kraštą 
esąs atsiųstas, kaip gerai pa- 

• ruoštas bolševikų valdžios sau- 
1 gurno agentas užsieniui, specia
liems uždaviniams atlikti: jam 
esą smulkmeniškai nurodyta, 
ką jis turįs veikti, su kuo susi
tikti, kaip ir kam teikti reikia
mas žinias, su kuo palaikyti nuo
latinį ryšį gerai žinant, kad ir 
jis pats esąs stropioje bolševi
kų kontražvalgybos priežiūroje. 
Tačiau jam gręsiančių pasekmių 
jis nebijąs, nes kas nors turįs

Vilniuje komunistų partijos centro komiteto leidžia- reikią — jis pats prisistatysiąs. būti likimo pašauktas aukotis

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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nebuvo girdėję tokios galingos lietuviškos 
dainos. Panašų įspūdį paliko ir kitos pir
mame koncerte sudainuotos dainos.

Gaila, kad Petrauskas, pabuvęs porą 
metų Chicagoje, nutarė grįžti į Europą. 
Choras paliko be dirigento — ne choras.

Kartu sudaina eina ir vaidybos menas. 
Pradėjom monologais, dialogais, daino
mis, o vėliau, kai įsidrąsinom. tai pradė
jom statyti ir operetes. Į vaidinimo darbą 
įsitraukė ir kiti vietoj buvusieji talentai. 
Labiausiai pasižymėjo Marė Dundulienė, 
Jonas Zolpis J. Stankūnas ir kiti.

“Birutei“ išgarsinti labai daug padėjo 
1914 m. įsisteigusios “Naujienos“.

Antrą kartą Amerikon atvažiavus M. 
Petrauskui, santykiai tarp “Naujienų“ ir 
“Birutės” buvę labai geri ir artimi. “Nau
jienų” redaktorius Dr. P. Grigaitis ne tik 
asmeniškai Petrapily pažino M. Petrauską, 
bet ten su juo buvo artimai susidraugavęs.

Petrauskas Petrapily dainavo lietuviš
kuose parengimuose, padėdavo chorams, 
o P. Grigaitis netik mėgdavo dainuoti, bet 
jis buvo ir geras vaidintojas.

“Naujienos garsindavo “Birutės” pa
rengimus, o “Birutė“ dažnai vaidindavo 
“Naujienų” parengimuose.

Reikalai šiek tiek pakitėjo pirmojo pa
saulinio karo pradžioje. Daugelis lietuvių 
buvo pašaukti karo tarnybon, sumažėjo 
gerų darbininkų skaičius, bet “Birutė” sa
vo darbo nesustabdė. (Naujienos, 1964 m. 
rugsėjo 1 — 18 d. d.)

MILERIO NUOMONĖ APIE 
CIVILIZACIJA

Povilas Mileris lankė įvairius kursus, 
mokėsi praktiškų dalykų, bet jokios aukš
tesnės mokyklos jis nebuvo baigęs. Visą 
gyvenimą jam teko dirbti su prasilavinu
siais žmonėmis. Jis panaudojo kiekvieną 
sutiktą žmogų pamokai. Jis pažino gana 
gerai Amerikoje buvusius lietuvius inteli
gentus. Jis turėjo savo nuomonę apie kiek
vieną. Turėjo gana tikslų matą kiekvie
nam matuoti. Jis galėjo gana tiksliai pasa
kyti, ką iš kurio buvo galima laukti.

Povilas knygas mėgo. Neatsisakydavo 
jų pirkti, o nupirktas perskaitydavo. Skai
tė jis knygas lėtai, bandydamas suprasti 
kiekvieną naują mintį. Knygas jis mokėjo 
skaityti. Turėjo žodynus nesuprantamiems 
žodžiams išaiškinti Savo nuomonę jis pa
reikšdavo kiekvienu svarbesniu visuome
ninio gyvenimo klausimu. Rašyti jam bu
vo sunkiau, bet jei norėdavo ką pasakyti, 
žadžių ant lentynos jam nereikėdavo ieš
koti. Raibėjo jis kartais stačiokiškai, bet 
labai aiškiai ir suprantamai. 1961 -tais 
metais, kai vyresnieji čiltagiečiai prisimi
nė apie teatrą, tpi ir Povilas pasisakė ke
liais klausimais. Be jau rituotų jo minčių

mais — reikėtų tūkstančių va
landų, todėl prelegentas saky
siąs tik tai, ką mes iš savo spau
dos'dar nesame sužinoję, be to 
kai kurios mus pasiekusios ži
nios buvusios ne visiškai tiks
lios. Pavyzdžiui, mūsų periodi
koje ir atskiruose leidiniuose 
plačiai nušviesta, kad II-sios bol
ševikų okupacijos pirmaisiais 
metais partizanai turėję kovoti 
su skeltanagiais stribais, vadi
namais “liaudies gynėjais”. Tai 
esanti gryna netiesa.

Tuometinis partizanų pasiprie
šinimas okupantui, buvęs toks 
gyvas ir efektingas, kad jie ko
voję tiktai su raudonosios ar
mijos daliniais, kurie, pagal 
reikalą, buvo ilgesniais periodais 
laikomi daugelyje krašto vieto
vių, ypač miestuose bei mies
teliuose, esančiuose arčiau miš
kų. Bet ir tie daliniai buvę per- 
menki sustabdyti partizanų vei
klą. Todėl vėliau buvę panau
dota visa armija (su spec, da-1 
iniais ir net šarvuotais trauki
niais), vadovaujama generolo.

zidavo net keturiuose pastatuo
se su kariniais tribunolais ir pog
rindžiuose tardymų bei kanki
nimų patalpomis, postaliniais 
metais užteko dviejų tokių pa
statų. Vadinamiems kariniams 
tribunolams pakakdavę tiktai 
dviejų liudininkų parodymų, kad 
įtariamąjį liaudies priešu pa
smerktų 10-15 metų lėtai mir
čiai koncentracinėse sunkių dar- 
bų stovyklose.

Įvykdyta i^ administracinių 
pakeitimų: senesnieji saugumo 
“darbuotojai” atleisti į pensiją 
ar atšaukti iš pareigų, e jų vie
ton paskirti jaunesni.

1960-61 metai buvę audringi 
naujomis “socializmo” statybos 
priemonėmis: visos sritys — 

švietimo, mokslo, meno ir kit. 
buvo užkinkytos kalbėti, rašy
ti ir visokiomis kitokiomis prie
monėmis skleisti propagandą, 
nukreiptą prieš Kapitalistinius 
Yakąrus; be to, priimtas įsta
tymas prieš “veltėdžius ir para
zitus”, privalančius įrodyti iš

' kokių pajamų jie įsigijo name-
Žinoma, tai buvusi paskutinė 
priemonė, kai nė paskelbtoji am
nestija išeinantiems iš girių ne
pagelbėjo. Stribai — tai niekur 
nepritapęs ir morališkai pakri
kęs gaivalas, pavojingas buvo 
tiktai ramiems gyventojams 
(skundinėjimais bei nurodinėji
mais) ; net keli tokie stribai — 
panaktiniai sargybiniai, paste
bėję besiartinantį vieną parti
zaną, kaip pelės, išsislapstyda- 
vę.

Provincijų padėtis buvusi ne
apsakomai sunki dar ir ekono-
miškai, nes gyventojus nuolatos 
apiplėšdavę naktimis išleidžia
mi rauti, armijos kareiviai, at
vežti civiliams darbams ‘Imperia
listai” rusai, vietos kriminalinis 
elementas, o kai kur ir tie pa
tys stribai, taigi tos pačios “liau
dies gynėjai”.

1951 metais dar paairodydavę 
maži pąrtįzanų vienetą! Kretin
gos apskrityje, kur prelegentas 
tuo metu tarnavęs girininku.

1953 metais, po Stalino mir
ties, Berija ruošęs savivaldos 
planą okupuotiems kraštams, pa
gal kurį dąųg privežtų komisa
rų ir kitokių tarnautojų būtų 
turėję pasitraukti ir iš Lietu
vos, savo turėtus postus perlęį- 
džiant lietuviams, Užimtuose 
kraštuose rusai tokiu jo planu 
buvę labai nepatenkinti, kas, 
gal būt, dalinai prisidėję prie to 
piano autoriaus Berijus nužudy-

liūs ar kitokį vertingesnį turtą. 
O tokių buvę 70%>, ir jų įrodinė
jimai tiek jiems padėję, kiek tos 
pasakėčios ėriukui, ka4 ne jis 
suteršęs vilko vandenį. Visus 
Lietuvos miestus ir miestelius 
perėjo nauja panikos banga, kai 
valdžia pradėjo atiminėti na
mus, o jų savininkus tremti į 
kolchozus (valstybinius dva
rus). Išsigandę žmonės, kad ne
susilauktų dar baisesnių pasek
mių, patys savanoriškai pradė-
jo atidavinėti valdžiai savo ne
kilnojamą turtą, prašydami tik
juęs pačius palikti ramybėje. 
Psichologai sake, kad kartais ir 
užkietėjusiam banditui prabį- 
lanti sąžinė. Taip ir šiuo atve
ju atsitikę. Staiga valdžia nu
stojo namus grobusi! Bet pa
grobtųjų savininkams nebegrą- 
žinusi. *

Bolševikai savą valdyme ope- 
rapmius veiksmus yrą paveldė
ję tiesiog iš laukinių žvėrių: jie 
puola iš pasalų ir staigiai. Pa
vyzdžiui, prireikus jiems kariuo
menės Čekoslovakijai “sutvar
kyti”, jie nepasitikėdami savai
siais kareiviais — išbadėjusiais 
rusais, greitai mobilizavo už
imtų kraštų atsiganiusius civi
lius — atsarginius. Lietuvoje 
per dvi paras buvęs sunkveži
miais surinktas reikiamas kiekis 
atsarginių ir nuvežtas į Čekos
lovakiją. Grąžino juos tik po
Keturių mėnesių, tai tenai pri

me. i trūko maisto.
Perėmus valdžią Chruščiovui,1 Grytelninkų apiplėšimai bei 

buvo paskelbta amnestija ir da- žudymai dar pasikartodavo ir
lis lietuvių grįžo iš Sibire; bu- paskutiniais metais. Juos įvyk

apie teatrus jis buvo šitąip parašęs:
“Noriu pasakyti keliąs mintis apie 

Chicagos lietuvių chorų ir teatrų pra
džią, nes tai yra tremtin patekusių lie
tuvių civilizuoto gyvenimo pradžia. Kol 
žmonės neturi savo teatro ir chorų, kol 
jiems nepatinka daina ir muzika, tai 
jie dar necivilizuoti.

“Sofoklis buvo labai geras graikų 
finansų ministeris. bet jeigu jis nebūtų 
parašęs “Antigonos” ir nesuorganiza- 
vęs graikų teatro, tai šiandien niekas 
apie jį nekalbėtų. Graikijoje buvo 
daug gerų finansų mįnisterių, bet iš jų 
tik Sofoklis vienas pateko į civilizuotų 
vyrų eijes. Necivilizuotas yra ir tas aukš
tus mokslus baigęs ipžipieriųs, kuris 
savo žmoną kartas nuo karto apdaužo 
ir vąikus apkumščiupja- Vargšes savo 
žmoneles, iš saliūnų sugrįžę, daužė ir 
tie nerąliuoti lietuviško kaimo bernai 
1880 ir 1890 metais.

Kumštį rodantis daktaras gali turė
ti daug žinių, bet jis necivilizuotąs.

“Daugebs aukštus mokslus baigusių 
necivilizuotų vokiečiu nuėjo Hitleriui 
tarnauti. Civilizuotiems vokiečiams 
nacizmas buvo svetimas.

Skaitau civilizuotais visus tuos lie
tuvius, kurie kūrė ir organizavo lietu
vių teatrą Amerikoje. Tik sucivilizėję 
mūsų tautiečiai tokiąis dideliais būriais 
pradėjo lankyti mūsų vaidinimus. Te
atruose jie mokėsi. Kiekvienas vaidini
mas juos priversdavo galvoti, jieras su

keldavo naują problemų. Po vaidini
mo jie jausdavo, kad atsistodavo ant 
aukštesnės gyvenimo pakopos. Dauge
lis jų mirkdavo airių ir vokiečių saliū- 
n irose, bet kai atvyko bent į vieną ge
resnį vaidini mą, kai sekdavo veikalo 
eigą ir įsigyvendavo į vaidintojų veda
mas mintis, tai tapdavo nuolatiniais ne 
saliūaų, bet teatrų lankytojais. Į teat
rus jie pradėjo vesti ' savo žmonas ir 
prieauglius vaikus. Pt> kiekvieno rim
tesnio vaidinimo lietuviškas Jurgis su- 
žmoniškėdavo. Jis vengdavo rodyti 
save raumenis, bet bandydavo miklinti 
protą, ginčydavosi, dalindavosi minti
mis. pradėdavo gerbti vienas kitą, o 
svarbiausia, pradėję skaityti

Lietuviškus vaidinimus Chicagoje 
bandė organizuoti praeito šimtmečio 
pabaigoje, bet jiems nepavyko. Gir
dėjau, kad Paryžiuje gyvenęs ir į Chi- 
cagą atvykęs Jonas Grimus, buvusio 
Lietuvos prezidento dėdė pradėjo orgo- 
nizuoti vaidinimus, bet silkės protą tu
rėjusieji to meto “inteligentai“ savo ave
lėm liepė neiti į Griniaus vaidinamą 
“Žalgirio mūšį”. Preto ir jokių žinių 
neturėjusios avelės klausė tų silkapro- 
čių ir sugriovė pirmųjų organizatorių 
darbą.

Kitokios nuotaikos buvo šio šimtme
čio pradžioje, kai Ameriką pasiekė tik
ra savo krašto meile degančių inteligen
tų ir pasiryžėlių būrys. Bet tai įvyko 
tiktai po 1903 — 05 metų, kai po visą
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dydavo iš Rusijos atvežti dar
bams nužmoginti civiliai “graž- 
daninąi” — kriminalistai.

Kažkuriose srityse dar yra ad
ministratorių lietuvių, kuriuos 
prižiūri jų padėjėjai rusai, bet 
plentų ir autovežimių pramonė 
jau grynai rusų rankose.

Vasaros metu Palangoje ir ki
tose vasarvietėse beveik išimti
nai knibžda tiktai rusai partie
čiai — įvairių sričių pareigūnai, 
suvažiavę poilsiauti, kurie mais
to produktus iš valstybinių krau
tuvių išperka ir siunčia į “pla
čiąją tėvynę” Rusiją savų šei
mų badmiriams, o vietiniai lie
tuviai turį eilėse stovėti ir alk
ti

Partijos kasta turinti visur 
išimtinas privilegijas, kąip tam
siųjų amžių patricijų luomas: 
jiems skirtingi pasai, skirtin
gos krautuvės, teisės, algos, kai
nos, maistas ir visa kita, o su
sirgus — palatos, daktarai ir ųž- 
sieniniai vaistai, ko paprastas pi
lietis nė už kyšius negautų.

Mūsiškiai nišų valdžios tar
nai — Kremliaus padlaižiai esą 
labai išdidūs ir j ei, kuris iš jų 
atvykstąs iš Vilniaus į Kauną, 
tai net vietinis saugumas tokio 
bijąs: kai kartą atvykęs Venclo
va išreiškė nepasitenkinimą, kad 
jis važinėjamas paprstu auto
mobiliu, tai tuoj pat vienas ko
misaras paskolinęs saugumui sa
vo limuziną “Volgą”, kuriuo 
Venclova buvo važinėjamas tol, 
kol jis Kaune buvojo (saugumas 
yra pavaldus partijai).

Kai tiktai kokia gamtos ka
tastrofa paliečianti Rusiją, kaip 
tai žemės drebėijmas Tašken
te, tai nukentėjusių ir išbadėju
sių priveža į okupuotus kraštus. 
Tokių ir mūsų tėvynė gavusi 
geroką skaičių, turėjusių ati
traukti nuo savo vaikų dažnai 
paskutinį duonos kąsnį.

— Tai tokia, maždaug, pa
vergtos tėvynės padėtis, bet ji 
yra daug baisesnė, negu jūs čia, 
laisvėje gyvenantieji, įsivaiz
duojate, — atsikvėpęs pasakė 
prelegentas, — o su dvasine pa
dėtimi dar blogiau; čia ir Dan
tės Pragaras būtų permenku pa
lyginimu, ir tokios padėties jūs 
jau nė negalėtumėte įsivaizduo- 
ta.

Prelegentas perėjo prie reli
gijos, švietimo, mokslo, meno, 
amatų ir visokių kitokių sričių, 
kurios visos tenai privalančios 
vieningai dirbti vadinamojo “so
cializmo” ir tariamojo komuniz
mo gerovei, įskaitant net mate
matiką. Tokiam darbui gaires 
nusmaigstanti “neklystanti ir 
visažinanti” partija?-taip pat ji 
prižiūri ir skatina (uja), o sau
gumas eina “apvaizdos” parei
gas Jei partijos ateistinis švie
timas nepadeda, tai saugumas 
pavartoja prievartą, o jei ir to 
neužtenka, tai— likvidacija ar-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Pabaltijį nuriedėjo laisvės troškimą 
gaivinanti banga.” Naujienos, 1964 m. 
liepos 31 d. 3 psl.)

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienai
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6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildings. TeL LU 5-6446 
Priima ligonii|g pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepus stambinti 3744)012

rdaL PReapect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3143 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-3 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir aekmad. ofisas uždarytas.

JUz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; RfipuMk 7-7363

PADtTIS LIETUVOJE... J
(Atkelto ii 4-to pd.) 

ba pasmerkimas lėtam sunaiki
nimui vadinamose koncentraci
nėse stovyklose, o intelektualus 
“bepročių, ligoninėse”.

Religijų vadovybės esančios’- 
šėtoniškojo ateizmo rankose: 
baigusius seminariją leidžiama 
įšventinti į kunigus tik tuos, dėl 
kurių neabejojama, kad jie tik
rai bus naudingi saugumui. Taip 
pat ir esantiems kunigams lei
džiama praktikuoti pastoraciją 
tik tol, kol jie naudingi saugu
mui. “Kas atsitiko su nepaklus
niais (net vyskupais) jūs jau 
žinote”.

Nuvažiavusieji į kietuvą ir su
sitikusieji su giminėmis, stebisi, 
kodėl anie mažai kalba ir į pa
klausimus neatsakinėja. Toks » 
pat elgesys ir čia atvažiavusių! 
giminių.DR. G K. BOBELIS . 

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGUA

Tetof. 6954533 
Fna Valley Medical Center 

MS SUMMIT ST.
ROUTE S3, ELGIN, ILLINOIS

7low 9a ihc J imu

If you must drive b fog, sleet 
or heavy snow, keep head
lights on even b daylight bat 
BM tU tov beam. High 
beam tends to produce move

i ir jokia kita nėra tiek 
visos malonės Dievo, per 
mandagumas uoliai steng 

ilpnybių, b besikankindai

jų silpnybėse ir no-

8V. RASTO TYRINĖTOJAI

PATARIAMU AUTOMOBILISTAMS VAŽINtJANTlEMS ŽIEMOS METU

— Kad tą suprastumėte, rei
kėtų ilgo aiškinimo, bet steng
siuosi ko trumpiau. Tenai sau
gumo agentūros tinklas taip tan-

sin kontražvalgybiniai praneši
mai apie pačius pranešėjus ir t. 
t.

ML PETER BRAZE
PHYSICIAN AND SURGEON 

3434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rrndd.: 388-2233
' OFISO VALANDOS:

-irmadieaiau ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
•ntradu penktadienį nno 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

kiai išraizgytas, kad kiekvienam' išdavinėja
gyventojui yra užvesta asmens baimės ir dėl savęs apsaugo- 
sekimo byla, kurioje smulkme- jį^o Tėvai nepasitiki vaikais, 

vaikai tėvais. Visa šeima me
tų metais tyli, viens kitą įtar
dami esant išdaviku. Tokia pa
dėtis per eilę metų užšaldo žmo
gaus sąmonę, atbukina artimo 
meilės bet kokio draugiškumo 

jausmus: jam vis tiek pat, jam

y Rez.: GI *8873 

MLW. MIN-EISMAS 
AKUIERUA ir moterų ligos 
GINEKOLOGHt* CHIRURGUA 

6132 Se. Kodzi. Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą, jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

niškai aptarta jo charakteristi
ka, manieros, poelgiai, net eise
na ir judesiai, iš ko jau galima 
identifikuoti tokio asmens mąs
tyseną bei idėjinę slinktį. Tokia 
byla dar nuolat papildoma vis 
naujomis agentūrinėmis žiiao-Į ______ __ _______
mis apie namie ar kur kitur ne- tiek ’pit, anot poeto Vaičai
ty <ha ar visai nesąmoningai iš- čk>,nes jis jau nužmogintas. O 
spruksią nuomonę ar pavienį žo- kiek tokių nužmOgintų? O kiek 
dį partijos ar bolševizmo adre- tokių, kurie nepemeša tokios pa
su. Beveik kiekviena šeima tu- dėties? Kiti dar beviltiškai, kurį

vimą anestezinėmis priemonė
mis — alkaholiu...

ML NINA KRAIKU- 
HUAUCOIUNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Tale*. WA 5-2*70.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

ML P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tek 9254296

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

uždaryta.
Roz. toU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Behdni praktika, spec. MOTERŲ ligos
OAaas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir pehkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
ninis 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

2 pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71s» STREET 
Ofbo telef.: NEmlock 4-2123
RezM. telef.: Glbson 86195

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

ORTHOPEDJSS-PROTEZtSTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: B—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West «3rd St, Chicago, HI. 60629

Tetof.: PRotpert 65084

BOBOMUAL KURIS GARSINAS 
•NAUJOKOSE". - TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJk

su. Beveik kiekviena šeima tu- dėti^? Kiti dar beviltiškai, kurį 
ri slaptą pranešėją, o didesnės iaįką tęsia savo laikiną kvėpa- 
net du ar tris, kurių pranešimai 
apie tą patį dalyką saugumo yra 
lyginami ir, jeigu nesutampa,, , ... ” ” . . ....nuslėpusia kokį nors faktą _ nu-1 _ <fva.,i»«nls >r taąė- 
kenčia. Taip pat imami dėme- mis kančiomis biauresnio praga

ro neįmanoma rasti visame pa-

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

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

GRADINSKAS
GRUNDIG > 

NEŠIOJAMAS STEREO
5 BANGOS • 4 

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ
VALANDOS: Pirmad., antrad., ket

virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
>613 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’’.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SABUTIS 
INKSTŲ, PŪSLOS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

šaulyje, kur dar nėra užėjusi ta 
žmonijos pabaisa — komuniz
mas.

Baigus pranešimą, pasipylė 
įvairūs paklausimai į kuriuos 
prelegentas greitai ir sklandžiai 
atsakinėjo, kaip ir savo praneši
mo metu — be užrašų.

Kas liečia koncertininkus — 
solistus iš anapus, paaiškino, kad 
jie visi, kuriuos valdžia siunčia, 
esą apmokyti saugumiečiai, tu- 

' rintieji tam tikrus tikslus ir už-

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELHtYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 80834

C f I I 11 I M If * f davinius, o kartu darą ir propa- 
6 E L I N I N K A 5 į gandą; gi, karštesnius simpa- 

(PUTRAMENTAS) įtikus bandą ir saugumo talki- 
Linksmumo arba liūdesio valandom ninkais ar bent ryšininkais už- 
gražiausio, gėlė, Ir rainio mtk» Mgaiuoti> Iukreipdami juos 

ten, kur reikia. O jau tada, to- 
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) i kiems keHo atgjJ nesą Toda 

kokios meškerės reikią vengti: 
geriau su velniu nesileisti į de
rybas dėl tuščiavidurių, riešutų 
saujos. Pavergtos Lietuvos gy
ventojai smerkią tokių (iš ana
pus) koncertų lankytojus.

Kai kuriuos gimi nių lanky
tojus Lietuvoje saugumas už

verbuojąs šnipais, bet ne visus 
1 (kiti tam darbui netinkami) ; 
bendrai, dažniau į Lietuvą važi
nėjančių reikią saugotis, taip 
pat ir tų, kurie čia rūpinasi rau
donaisiais (iš anapus) koncer
tais, o ir tų, kurie tokių solistų 
ar meninių grupių koncertus 
lanko.

Prelegentui nulipus nuo sce
nos, juo susivaržė visuomenės 
veikėjai: tautininkai, frontinin
kai ir... minėtų koncertų talki
ninkai (’), bet Vidmantas Va
latka apsisprendė priimti kvie
timą pietum į Tautinius Namus; 
tiesą sakant, jis irgi yra solis
tas ir yra pažadėjęs duoti savo 
dainų koncertą Arizonos lietu
viams. Auguras

SOPHIE BARČUS ,
RADIJO ŽEIMO5 VALANDOS

VIom programos iš W0PA, , 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kaltu: kasdien nuo ptrma- 
iki peBttadtento 11—U i 

vaL ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. , | nu

Tetof.: HEmlock 4-2413 

7159 Se. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL 8M28

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ĮMVCMTORE mn | UM

WEATHiB FORECAST 
•Ml Fk* OMfor ftotinf

SENIAUSI IR STORIAUSI 
LAIKRAŠČIAI PASAULYJE

TUVIŲ DIREKTORIAI:

TKT8 MODERNIŠKOS

2533 W. 71st Street 
Tekt: GRovehill 6-2345-«

Seniausias be pertraukos ei
nantis laikraštis yra Švedijos 
Jost Och Inrikes Tikningar, ka$į 
Karališkoji Akademija leidžjįi 
nuo 1664 metų.

"Storiausias” laikraštis — m 
puslapių — buvo išleistas NMįr 
York Times, sukaktuvinė 19K 
m. spalio mėn. laida.

Nors angliški JAV dienraš
čiai turi milijoninius tiražA 
bet juos pralenkia JaponijM 
Ashashi Shimbun ir Sovien 
Pravda ir Izvestija.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

KAZIMIERAS KAZŲKAUSKAS

Gyv. 4359 So. Rockwell

Mirė 1973 m. vasario 9 d., 10:15 
vai vakare, sulaukęs senatvės.

Gimęs Lietuvoje Švėkšnos par. 
Amerikoje išgyveno 56 metus. 
Paliko nuliūdę: žmona Alice 

Misiūnas, du sūnūs; Charles, mar
ti Laverne, Bruno, marti Mar
gie; keturi anūkai: Charles, 
Laurin. Bary, Karrie, kiti gimi
nės ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Biliū
no koplyčioj, 4348 So. California.

Antradienį, vasario 13 dieną 
8:30 vaL ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panelės parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Sv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a. a. Kazimiero Kazu- 
kausko giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs 
marčios anūkai ir giminės.

Laidotuvių direktorius Petras 
Biliūnas. Tel. LA 3-3572.

— Utenos.. Apskrities Klubo 
nesinis susirinkimas bus antra* 
nį, vasario 13 d. 7 vai. vak. Hc 
wood svetainėje, 2417 W. 43rd 
Yra daug visokių reikalų apU 
F rašome narius atsilankytu 

o susirinkimo bus vaišės.'
Klubo VaM

SUSIRINKI
PRANEŠIMAI <

REMKHE TUOS BIZNIERIUS.'
KURIE GARSINASI 

“N A U J I E N C S K” <

Laidotuvių Direktoriai

MAŽHKA&EYANS

ANTON LAURIN
( (Laurinavičius)

Gyv. Marquette Parke

Mirė 1973 m. vasario 19 d., 2 vaL naktį, sulaukęs 86 metų amžiaus.
Gimęs Tauragės apskr., Kaltinėnų par., Labardžių kaime. Buvo 

vyras 1962 m. spalio 26 d. mirusios Marijonos Ežerceskaitės.
• Amerikoje išgyveno 61 metus.

Paliko nuliūdę: duktė Elenora, vaikai mirusios sesers Bladislavos: 
Bruno ir -Helen Brazulis su šeima, Antanas Mažulis su šeima, Alice 
Ludan su šeima, Juzė Swierad su šeima pusbrolis Jurgis Žedeikis su 
šeima.

Kūnas pašarvotas Mazeika-Evans, 6845 S. Western Ave.
Antradienį, vasario 13 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Gimimo Šv. Panelės parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anton Laurin giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė ir kiti giminės.

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

R..................... '■■■ - ■ ■ ■■"■M

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą 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, 60608

4^-------- ------ --------------------------------- ----- '! Jl£'- SEBBe?«

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose gaiuna gauti o_lk: knygų, inirtoa papuoė bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:

K. Biannii, PSNKTlEJi METAI, gražiai Irišu. 592 push $6.00 
K. Btollnte, DtRNOJANT, gražiai lošta. 464 pu«L  66M 
Pnot. Vacį. Biritika, ALEKSANDR YNA*, 1 toom, grattai

p-ištas, 431 pusL----------------------------------- -n.............. 87J8
Prof. Vacį. Birfiėka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, 1 dalis, 208 pusi. įrišta — $300, mfukMaia 
viršeliais — 32,00; D dalia. 225 puri. įrita — $3.00, 
minkštaia vtrielian — ;___ $2.00

Dr. K. Griaiua, ATSiMtNiMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2.08
Praf. $. Kalry% LIETUVA BUDO, gretai įrita. 418 p._ $530 
Juazaa Liūdilua, RAŠTAI, 250 puri.$8.08 
P. LiOdiiuviana. ATSIMINIMAI AFIE JUOZĄ MOCttlŲ.

88 puri., < ------ ----------------------- ----------------- . — , , $138
k Michriaonae, LIETUVIŲ IMIVUA AMERIKOJE, 287 p

p-iita — 85.00 minkštais viršeliais — _ __________  $438
Or. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORUA, gražiai (rita 988 

pu«l dabar tik . ...............................  $10.00

NAUJIENOS, 
į 1739 sta HaiabeO SU Chicago 8, iM. — ToM. HA 1-6100

SVBTTO RAŠTO PAMOKYMAI
KIEKVIENA MENA BŪTIM

FAABKMMAL 
ZSOONRI

TĖVAS R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Tel.: YArcfa 7-1741 . 1742

4330-84 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODEKXN18KUS AIR-CUNDIT1ONED KOPLYČIOS

ČARSINąiTfiS NAUJIENOSE

5 I - eMute «. - tewtot rtwvArr n, wrs



East Chicago, Ind. miesto maoras Robert Pastrick įteikia ALT atstovams proklamaciįą vasario 16 proga 
ir kartu pasirašė Jaunimo peticiją. Iš k. į d. — V. Aukštuolis ALT s-gos pirm., R. Holiušas jaunimo 

atstovas, majoras R. Pastrick, A. G. Vinick ALT skyriaus pirm, ir P. Indreika sekretorius.

VASARIO ŠEŠIOLIKTA IR MES prašv,s
Vasaris yra mūsų tautos lais

vės ir nepriklausomybės mėnuo. 
Vasaryje turėtume džiaugtis, 
kad po ilgos rusų priespaudos 
pagaliau lietuviai išsikovojo lais
vę. Bet, deja, šiandien to džiaug
smo nėra. Tie patys rusai iš ca
rizmo persikrikštijo į komuniz
mą, ko pasėkoje mūsų tauta ken
čia dar didesnę priespaudą. Kad 
laisvasis pasaulis neišgirstų pa
vergtųjų balso, su visais paverg
taisiais jie ir Lietuvą atitvėrė 
geležine siena.

Po Stalino galo ta siena jau 
gerokai sukiužo. Pro jos ply
šius i laisvąjį pasaulį jau dau
giau prasiveržia žinių, tačiau ne 
džiuginančių, bet kartais ir la
bai skaudžių. Tačiau toli gra
žu mes čia ne viską sužinome 
apie ten vykdomą priespaudą ir 
terorą. Dažniausia mus pasie
kia tik tos žinios, kurios ten su
drumsčia prirūgusi komunistinį 
liūną tiek, kad net per kraštus 
Jiejasi. Pavyzdžiui: tikinčiųjų 
parašai, surežisuoti teismai, S. 
Kudirkos ir kitų kančios vergų 
stovyklose. Jau žinome, kad ir. 
paskutiniu metu su komunisti
niu užsidegimu ten vykdomas 
tautos naikinimas. Į pavergtą 
Lietuvą paspartintai grūdami 
rusai, o iš Lietuvos, ypač jauni
mas, “savanoriškai” sklaidomas 
po visą “plačiąją tėvynę”, žino

me, kad bet koks laisvesnis pa
sireiškimas ten slopinamas vi
somis barbariškiausiomis prie
monėmis. Tačiau nors ir taip, 
bet tauta visais jai galimais bū
dais šaukia — Laisvės Lietu
vai!... Net pro liepsnojančias lū
pas veržiasi laisvės šauksmas-.

Pasiekiančios iš pavergtos tė
vynės žinios mus negali paguos
ti. šešioliktos Vasario mes ne
galime švęsti pakilioje ir džiaug-Į 
sme, kaip kad švęsdavome Ne
priklausomybės laikais. Dabar j 
ši didžioji tautos diena švenčia
ma susirūpinime ir pasiryžime, 
šiandien visus kasdieninius rei
kalus padėję į šalį, plačiu žvilgs
niu atsigręžiame į Tėvynę. Ap
žvelgiame, kuo ir kiek esame pri
sidėję prie, jos laisvės siekimo, 
kuo ir kaip galime prisidėti prie 
bendros tautos kovos. Kas dar
bu, kas žodžiu, plunksna, daina 
ar net tautiniais šokiais, o kas 
pinigine auka stiprinkime ko
vą ir pavergtųjų viltis, šios 
šventės proga kiekvienas pado
rus lietuvis prisidės prie aukš
čiausio visos tautos siekimo — 
Laisvės. Visi sujunkime ran
kas aukščiausiam visos tautos 
tikslui. Vasario šešioliktą die
ną paskelbtas Nepriklausomy
bės aktas. Savanorių, partiza
nų, ir dabartinių didvyrių au
ka, tebūna mums kelrodis...

P. Venclova

NAUJAS MEDICINOS 
DAKTARAS

EAST CHICAGO, INI).
šio miesto meras Robert E.' 

: Pastrick savo sausio .‘M) d, pro
klamacijoje Vasario 16 dieną 

> paskelbė Lietuvos Respubli
kos Diena, be kt. pareikšda- 

i mas: “Kadangi Kremliaus 
valdovai suokalbyje su bitle- 

i rine Vokietijų brutaliai sulau- 
I gydamas tarptautinę teisę pa
darė invaziją į Lietuvąir prieš 
lietuvių tautos valią aneksavo 
Lietuvą į Sovietų Sąjpngą” ir 
t. t. “dėl to aš Robert A. Past
rick, East Chięagos, Ind. “Įmes
to meras, šiuomi Vasario 16 
skelbiu Lietuvos Respublikos 
diena”.

"Gubernatorius Walker 
kovos prieš alkoholį

Savo pačią pirmąją prokla
maciją naujasis Illinois guber- 
nator rius Dan Walker paskel
bė ryšium su Illinojaus Bažny
čių Akcijos prieš Alkoholį 75 
metų sukaktuvėmis. Guberna
torius Walker pastebėjo, kad 
Illinojuj dabar yra apie 650,000 
alkoholikų ir tas skaičius spar
čiai didėja po 35.000 naujų alko 
holikų per metus. Dėl alkoho
lio kaltės per automobilių ne
laimes žūsta tūkstančiai žmo
nių ir milijonai žmonių būna 
sužeidžiami, o medžiaginių 
nuostolių kasmet padaroma už 
bilijonus dolerių.

Gubernatorius siūlo studen
tus mokyklose supažindinti su 
svaiginamųjų vaistų pavojais 
ir jų kenksmingomis pasėko
mis žmogaus organizmui.

Savo proklamacijoje guber
natorius Walker šiuos 1973 me
tus paskelbė ILLCAAP metais 
Illinojuje. (ILLCAAP yra pir
mosios raidės organizacijos — 
Illinois Church Action on Al
cohol Problems).

1J tt-i-F - "*i| ' ..... .....
HELP WANTED — MALE

Darbininkp Reikia

SCREW MACHINE
BS set up and operate. 1st and 2nd 
shift. Top pay. Full insurance be
nefits. Vacation. Overtime on 1st 
and 2nd shifts. 10% bonus on 2nd 
shift. Apply at or call

INLAND MIDWEST

5555 Northwest Highway 
Chicago 775-2111

NIGHT WATCHMAN
Į for enclosed lumber yard. Middle 

age or elderly man preferred. 
English speaking. 

MALKOV LUMBER CO.
Roosevelt Rd. and Campbell Ave. 

733-7900 .

SERVICE STATION ATTENDANT 
Experienced. With tow truck 

knowledge.
NORM’S STANDARD 

7550 N. Sheridan.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

AUTO BOOKKEEPER-ASSISTANT 
Experience in AP and AR needed. 
Good working conditions. Fullrime 
Good pay.

ROGERS PONTIAC
2720 S. Michigan Ave. 2254300 

Ask for MARSHA

MOTHER’S HELPER 
Pleasant home in Chicago’s Suburbs. 
Your own room, TV. Same child 
care and some house work. Some 
English necessary. $35.00 per week 
to start. Call Mrs. Shuman 6734659.

GENERAL OFFICE 
TYPISTS FILE CLERKS 
Call MISS LANE 263-1920 

AETNA CASUALTY & SURETY 
An Equal Opportunity Employer

9 A. M. TO 1 P. M. 5 DAY WEEK 
General house work, no heavy laund
ry. Near North Side, $3 per hour 
plus car fare. Some English neces
sary. References required.

943-2525 or 943-1120

CLERK
Steamship company needs young 

lady for clerical duties.
Near C & NW and Union Stations.

Salary Open.
Mr. Corvillion 236-5800

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
Ž022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Dr. Robert Kazan, Petro ir 
Genovaitės Kazanauskų sūuns, 
vasario 4 d. gavo medicinos 
daktaratą Loyola - Strich Medi
cinos mokykloje per iškilmes 
McCormick salėje, Chicagoje.

Dr. Kazan lankė švč. M. Ma
rijos Gimimo parapinę mokyk
lą, Brother Rice aukštesniąją 
mokyklą ir baigė Loyolos uni
versitetą 1969 metais, šiomis 
dienomis jis vyksta į Angliją 
toliau studijuoti neurologiją 
Oxfordo universitete.

Po to jis žada interno stažą 
atlikti chirurgijoje Mayo kli
nikose, Rochester, Minn. Dr. 
Kazan bus ten penkerius metus 
ir toliau specializuosis chirur
gijoje ir neurologijoj, kaip tos 
ligoninės chirurgas. Užbaigęs 
studijas Rochester, Minn., jis 
tikisi dirbti Chicagoj.

Dr. Robert Kazan tėvas Pet
ras Kazanauskas yra pirmi
ninkas Mutual Taupymo bend
rovės, 2212 W. Cermak Rd., 
Chicagoje. Dr. Roberto jau
nesnis brolis Allan studijuoja 
mediciną Loyola' - Stritch Me
dicinos mokykloje. Antras 
brolis — Richard dar lanko 
Rrother Rice aukštesniąją mo
kyklą. y

Sveikiname dr. Robertą Ka
zan, užbaigusį aukštuosius 
mokslus, ir linkime daug pasi
sekimo tolimesniems moks
lams „. 4 - —k. *

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

CREW MANAGER-SUPERVTSER 
Boys to sell Jewelry made by the 
handicapped. $250—$350 a week.

Call or apply,
4321 ST. CHARLES RD., BELLWOOD

547-6443

TRUMPAI

— Trys lietuviai: Steve Pui
dokas, Romanas Butkus ir j 
Thomas Vaitkus yra pagrin
diniai žaidėjai St. Laurens 
aukšt. mokvklos krepšinio ko-' 
mandoje Vikings. Rungtynėse 
su St. Rita mokvklos komanda 
jie laimėjo 97:75 rezultatu. Jo
se išryškėjo T. Vaitkus, o S. 
Puidokas įmetė 37 krepšius. St. 
Rita komanduoja Mustangs yra 
minimas aukšto ūgio žaidėjas 
Chet Jakus.

— Ona J. Gylienė, Stasė Izo- 
kaitienė ir Angelė Trakselienė 
iš Marquette Parko apylinkės 
gavo Amerikos pilietybę.

— Vytautas J. Gudelis ir Rūta 
Jančiūtė yra Illinois u-to Circle

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2301 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Hoisted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai. Šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai CertifikataL 

V. VALANTINAS

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

S. Petersonienė

campus dekano garbės studen
tų sąrašuose.

— Julius R. Smetona iš Cleve
land, Ohio praneša, kad Ame
rikos Lietuvių konservatorių 
klubas ruošia paskaitą vasario 
16 d. 8:30 v. v. Union Sav. b- 
vės salėie, 5106 Wilson Mills

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Perdavimui Namai, Žemė — Pardavimui

""PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS ĮMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDĖRAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL ' Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

• rnsy Draudimo agentūrai

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

i BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRUS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. -c 254-5554

A. G. AUTO REBWLDERS pažvelk
Čia automobiliai išlyginami ir nuda- AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
tonu. Darbas atliekamas sąžiningai 5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai- langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy- 

nos nebrangios. 1 mas Garažas $18,800.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. io BUTU 2 aukštu mūras. Arti

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Publie 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

__ INCOME IAX £22
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

j PRIES DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

MODERNI o kamb. mūro reziden- 
! cija. puošnūs nauji karpetai. “built- 
įin” virtuvė. vonios. Du greta no 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

ORIGINAIUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

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

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias. $23,000.

2 BUTU 6 metu luksus maras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui Įrengtas 
beismontas.'Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40,000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28 500.

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

AL. IR IGNAS
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi. 
Telefonuos 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas 

*_________________________________a

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengta® beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

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

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Oirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 80609. Tel: VI 7-3447

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 Wart 69th St, Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas Jvelrlų prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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 pinigus 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 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3 00, minkai $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu;

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street. Chicago 8. IHinois

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl. telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vende Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl, gra
žus leidinys. S1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota. 130 psl., $1.80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota. 64 
psl, kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakot 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologijos Posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietu via ■ ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 90608

Rd. Kalbės Užsienio reikalų 
tarybos narys Donald F. Ren- 
se.

— A. P. Jasas iš Rrighton 
Parko apylinkės atsiuntė at
skiru laišku 10 dol. vajui. “Tie 
keletas dolerių tegul būna jū
sų medžiaginei stiprybei”, tarp 
kitko rašo jis tame laiške.

— K. Kaminskas iš Portland 
miesto Oregon valstijoje at-| 
siuntė už Naujienų kalendorių 
2 dol., ta proga sveikindamas 
visus bendradarbius už jų 
įdomius ir visiems naudingus 
straipsnius.

— Ponia Mary Yurech iš 
Marquette Parko apylinkės, 
lankydamosi Naujienose. įtei
kė vajui 20 dol. Vajaus komi
sija visiems nuoširdžiai dėko
ja už aukas, visus skaitytojus 
prašo remti Naujienas ir steng
tis surasti bent po vieną naują 
prenumeratorių. Visi lietuviai 
kviečiami užsisakyti Naujie
nas. Jos nusipelnė vių lietuvių 
dėmesį ir paramą, nes išreiš-

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

— Minint Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktį yra tin
kamiausias laikas ir geriausia 
proga lengvu būdu tinkamai 
supažindinti savo draugus ir 
kaimynus su Lietuva, jos isto
rija ir problemomis. Prel. dr. 
Juozo R. Končiaus angliškai 
parašyta 142 psl. knyga “His
tory of Lithuania” yra tinka
mas tam tisklui leidinys. Kaina 
2 dol. Gaunama Naujienose, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
m. 60608. (Pr.)

kia demokratinės lietuvių dau
gumos nusistatymą ir padeda 
įvykdyti jos valią.

— Neseniai išėjusią iš spau
dos rašytojos ir poetės Janinos 
Narūnės atsiminimų knygą 
“Trys ir Viena” galima gauti 
Naujienose. Gražiai išleista, 
iliustruota,' 160 psl., kainuoja 
3 dol. į

Fedora i inlp I’ veisti los pa lamu 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnolamo turto pirkimą* 
pardavimas

REAL 1ST ATI 
Parašų palludl|ima* 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnformacl|os 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

Tol. 436-7878----- - - - “

DtL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
H SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymai Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. Tai. 238-8656

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

tune-up* Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKITK JAV TAUPYMO BONUS
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