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KISSINGERIS SIAN SKRENDA I PEKINĄ
VLIKO PAREIŠKIMAS VASARIO 16-TAI
LIETLVIAI,

Minint nepriklausomybės paskelbimo sukaktį, šiemet ypatinga 
mūsų dėmesys krypsta į pavergtąją Lietuvą. Praeitų metų bėgyje 
ten mūsų tautos pasipriešinimas okupanto priespaudai prasiverži 
heroiška Kalantos ir kitų gyvybės auka; ten jaunimo masės nepa 
bugo išeiti į gatves ir drąsiai šaukti “Laisvės Lietuvai”, iš tei 
ateina žinios apie tylią bet ryžtingą kovą už tikėjimo laisvę be 
žmogaus teises ir prieš gręsiantį Lietuvos surusinimo pavojų.

Šiuo metu taip pat atidžiai se
kame pasiruošimus Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijai, imdami dėmesin Va
karų nusistatymą konferencijoj 
siekti praverti uždangą, kad Va
karų idėjos galėtų laisvai sklisti 
sovietinėj imperijoj, o ne legali
zuoti Europos padalinimą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas su pagarba se
ka pavergtos tautos esamose są
lygose neišvengiamas pasiprieši
nimo okupanto priespaudai pa
stangas. Jis taip pat aukštai 
vertina kiekvieno lietuvio ar or
ganizacijos įnašą į mūsų tautos 
laisvės kovą. Tačiau mes tikime, 
kad gyvenamasis momentas iš 
mūsų reikalauja neeilinių pa
stangų.

Tad Nepriklausomybės šven
tės proga Vlikas kviečia visas 
mūsų organizacijas ir visus, ku
rie save lietuviais laiko, atsiliep
ti į mūsų brolių laisvės šaukimą 
ir rasti kelią, kaip dar prasmin
giau įsijungti į mūsų tautos iš
laisvinimo darbą. Kviečiame vi-

S VISO PASAULIO

PARYŽIUS. — Mokyklos gaiš, 
ras, kuriame žuvo 16 vaikų ir 4 
mokytojai, sukėlė dideles disku
sijas prancūzų spaudoje. Opozi
cija kaltina degolininkus, kad jų 
valdoma Prancūzija neteko dis
ciplinos, negerbia autoriteto, gar
bina smurtą, o mokyklose nežiū
rima saugumo reikalavimų. Mo
kyklą padegė vaikai, vadovauja
mi 14 metų berniuko, kuris py
ko ant mokytojų.

TEL AVIVAS. — Izraelio dar
bo unijų federacijos Histadrui 
pirmininkas Ben-Aharon pasiū
lė Izraeliui atsitraukti iš arabų 
žemių, nelaukiant taikos susita
rimo, į Izraeliui priimtinas sie
nas. Jis nurodė, kad pasienis su 
Jordonu yra praktiškai norma
lus, žmonės eina per sieną iš vie
nos valstybės į kitą. Esanti “de 
facto” taika, nors karalius Hus- 
seinas jokios sutarties nepasi
rašė. Panaši padėtis gali būti 
ir kitur. Izraeliui nesvarbi tai-

Illinois gubernatorius D. Walker š. m. vasario mėn. 6 d. Springfield, III. pasirašo proklamacija skelbiant vasario 
16-ją Lietuvos nepriklausomybės diena. Nuotraukoje iš kairės i dešinę: Chicagos ALT vicepirmininkas kun. A.

Stasys, pirmininkas M. Pranevičius, vykd. sekr. R. Šarka, Illinois senatorius F. Savickas.

KINIJA GALI JAM PERDUOTI TRIS
KALĖJIME LAIKOMUS AMERIKIEČIUS

SAN DIEGO. — Vakar iš Clark aviacijos bazės Filipinuose į 
Travis aviacijos bazę Kalifornijoje turėjo atskristi pirmi 20 karo 
belaisvių, šiandien turi sugrįžti antra grupė. Du pirmieji amerikie
čiai belaisviai sugrįžo Amerikon antradienį. Jie buvo išskraidinti 
be eilės, nes abiejų motinos sunkiai serga. Laivyno komanderis 
Brian Woods ir aviacijos majoras Glendon Perkins išskubėjo į 
ligonines, kur guli motinos. Woods, išlipęs iš lėktuvo, kaip tikras 
disciplinuotas karys, aerodrome praėjo pro automobilį, kuriame 
sėdėjo jo ketveris metus nematyta šeima, ir pasisveikino su jo 
sutikti atėjusiais aukštais karininkais. Jis pareiškė per mikrofoną: 
“Mes didžiuojamės būdami amerikiečiai. Mes didžiuojamės galėję 
tarnauti savo tėvynei ir vyriausiam kariuomenės vadui”.

ILLINOIS GUBERNATORIAIS WALKER 
PROKLAMACIJA

“Twenty years of freedom and independem^frowth — years
ris derins visą mūsų veiklą ir 
darys visa kad Lietuvos laisvės 
klausimas būtų gyvas visur, o 
ypač ten, kur svarstomi Europos 
ateities klausimai.

Mes tikime, kad darnoje ir bro
liškame susiklausyme yra mūsų 
darbų sėkmės laidas.

Vardan ton Lietuvos vienybė 
težydi!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Š. Korėja prašo 
Kinijos užtarimo

PEKINAS. — Prieš Kissinge- 
rio kelionę į Kiniją, Pekine lan
kėsi šiaurės Korėjos užsienio rei
kalų ministeris Ho Dam, kuris 
prašė premjerą Chou En Lajų 
pakalbėti su Kissingeriu ir apie 
Amerikos-šiaurės Korėjos san
tykius. Korėjos vyriausybė gal
vojanti, kad Kinija turi Ameri
kai didesnę įtaką, negu Sovietų 
Sąjunga.

š. Korėja pageidauja, kad 
Amerika išvežtų savo kariuo
menę iš P. Korėjos. Tik tada bū
sią galima planuoti taikingą abie
jų Korėjų sujungimą į vieną 
valstybę.

ka ant popieriaus, jei jis gali, sandwiched in between the first and second World Wars — will 
turėti taiką be jo.

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus kariuomenės vadovybė fak
tiškai valdo kraštą, nors civilių 
vyriausybė sėdi vyriausybės rū
muose. Panašiai, kaip Turkijo
je, karininkai diktuoja valdžiai 
savo pažiūras. Nutarta įsteig
ti Nacionalinio Saugumo Tarybą, 
kurioje būtų trys kariuomenės 
vadai: armijos, laivyno ir avia
cijos, gynybos ministeris, finan
sų, vidaus, užsienio reikalų ir 
ekonomikos ministeriai. Tuo bū
du, kariuomenė dominuos šia ta
rybą, nes jos vadai skirs gyny
bos ir vidaus ministerius. Ste
bėtojai sako, kad vyriausybė su
teikė kariuomenei dideles galias 
kovojant prieš Tupamaros orga
nizaciją. Dabar kariuomenės va
dai nebenori tų galių atsisa
kyti.

be commemorated February 16 and will be the inspiration for a 
special celebration of the Chicago Lithuanian Council on Sunday, 
February 18.

Located on the Baltic Sea, Lithuania has frequently been do
minated by its larger neighbors and overrun by warring forces. 
Yet the initiative and enterprise of these industrious, freedom- 
loving people survives. Thousands have sought refuge and freed
om in Illinois and have become valuable citizens, contributing 
much to the progress of our state.

In recognition of our many loyal citizens of Lithuanian extrac
tion whose thoughts at this time turn to their homeland, its 
colorful customs and past achievements I, Dan Walker, Governor 
of the State of Illinois, proclaim February 16, 1973, Lithuanian 
Independence Day in Illinois and urge all Illinoisans to join in 
observances of the day.

Dan Walker, 
Governor”

Griežta bausmė 
lėktuvo piratui

SAN FRANCISCO. — Lėktu-
TEL AVIVAS. — Vasario 19 vo pagrobėjas Francis Goodell, 

d. bus baigtas pirmas Izraelio 22 metų, gavo teisme 30 metų 
statytas karo laivas, ginkluotas kalėjimo bausmę, nes jis pasi- 
raketomis, panašus į Prancūzi- davė pats, prikalbėtas pagrobtų 
jos greitlaivius, tik didesnis ir lėktuvo keleivių. Teisėjas pa
gėriau ginkluotas. Laivas turės reiškė, paskelbęs Sprendimą, kad 
vokiečių dyzelinį motorą, bus jjs neskyrė kalėjimo iki 'gyvos 
190 pėdų ilgumo, turės septy- gaivos todėl, kad Goodell pats 
nias raketas ir du priešlėktuvi- susiprato ir niekas dėl to pagro- 
nius ginklus. Tokių laivų Izra- bimo nenukentėjo, 
elis numato statyti visą seriją.

Knyga apie Beria
Amerikietis žurnalistas Hen

ry C. Wolfe, dažnai parašąs apie 
Pabaltijo valstybes, paruošė re
cenziją knygos ‘The Life and 
Death of Lavrenty Pavlovich 
Beria”. Recenziją įdėjo New 
Yorke leidžiamas laikraštis “Co
lumbus Dispatch”1 1972.XII.31 
laidoje.

Apie Pabaltijo tautas Wolfe 
tiek rašo: "On Beria’s orders 
hundreds of thousands of de
cent, democratic people in Esto
nia, Latvia and Lithuania were 
shipped off in cattle cars to the 
agonizing deaths from hunger, 
cold and overcrowding”.

’ (E)

Lėktuvų piratų bausmių sta- 
ORLANDO. — Sugrįžę be- tistika rodo, kad pernai trys pi- 

laisviai papasakojo, kaip jie laiš- ratai gavo kalėjimo iki gyvos 
gaiš giminėms bandė pranešti galvos bausmes, vienas gavo 45 
apie naujus belaisvius stovyklo- metus, vienas 40, vienas 30 ir 
je. Vienas laiškas iš šešių eilu- penki po 20 metų kalėjimo, 
čių pašventė dvi pirmas eilutes 
anglų poeto Browning žinomo ei
lėraščio pakartojimui. Toliau bu
vo patarimas žmonai pirkti vai-1 
kams Kalėdoms tik geros koky
bės anglų gamybos ginklus, žmo
na laiško nesuprato, bet karinės 
vadovybės specialistai išskaitė, 
kad laiške pranešama, jog kapi
tonas Browning, nukritęs Vietna
me, irgi yra belaisvių tarpe.

PEKINAS. — Kinijos sosti
nėje bus statomas pirmas dan-

Iki šiol buvo pagrobta 160 
Amerikos keleivinių lėktuvų. Iš 
217 piratų laisvi tebėra dar 121, 
daugiausia Kuboje. Nubausti bu
vo 53 piratai, 48 Amerikoje, du 
Argentinoje ir po vieną Meksi- 

jkoje, Libane ir Italijoje. Devy
ni piratai buvo nušauti ar patys 

j nusišovė ir 15 uždaryta į be
protnamius. Bylos nebaigtos 12 
piratų.

Pasitraukė du 
prezidento sargai
WASHINGTONAS. — Baltie

ji Rūmai paneigė, kad Slapto
sios Tarnybos grupės, kuri sau
go prezidentą Nixoną, vadas Ro
bert Taylor buvo pašalintas iš pa
reigų, nes jis susipyko su prezi
dento patarėju Haldemanu. Gan
dai sako, kad prezidentui Nixo- 
nui pernai lankantis Providence, 
R. L, Haldemanas norėjęs ne
naudoti jokių užtvarų tarp pre
zidento ir žmonių minios, o de
tektyvas Taylor reikalavęs griež
tų saugumo priemonių. Jiems 
susiginčijus, Taylor pagrasinęs 
Haldemaną suimti, jei jis 
j saugumo reikalus.

Pašalinus Taylor, pats 
traukė ir jo pavaduotojas
tuose Rūmuose William Dincan. 
Jų vieton bus paskirti nauji de
tektyvai.

Doleris Maskvoj 
vertas 74.6 kapeikų

MASKVA. — Sovietu spauda 
šaiposi iš Amerikos dėl jos do
lerio nuvertinimo, kuris bus nau
dingas Maskvai, ir sako, kad da
bar prasidės prekybos karas tarn; 
Vakaru Eurouos, Japonijos ir; 
Amerikos. Sovietai sumokėjo 
tik anie 300 mil. dol. už pirktus 
grūdus. Lieka mokėti dar 900 
milijonų dol. Jie jau bus "ma
žesni” po paskutinio nuvertini
mo. Maskvos užsienio prekybos 
bankas tuoj pataisė rublio-dole- 
no santyki. Dabar doleris bus 
vertas 74.61 kapeikų, vietoj ank
sčiau buvusių 82.60 kapeikų. 
Amerikiečiams turistams, va
žiuojantiems į Sov. Sąjungą, ke
lionė daugiau kainuos.

Pačioje Amerikoje gali pa
brangti Volkswagenai. Toyotos 
ir Volvos. Tikriausiai pabrangs 
prancūziški vynai ir konjakai. 
Amerikos importo bendrovės ne
patenkintos dolerio nuvertinimu, 
nes reikės pakelti kainas impor
tuojamoms prekėms.

Šalia naujų valiutos santykių 
su pastovios vertės valiutomis, 
dolerio nuvertinimas privertė 
Italiją ir Japoniją leisti savo li
ras ir jenas laisvai plaukioti rin
koje, kuri pati nustatys tų va
liutų vertę. Be minėtų valstybių 
“plaukiojančią” valiutą dar tu
ri Britanija, Kanada ir Šveicari
ja.

Europoje tariasi bendras rin
kos finansų ministeriai. Japoni
jos ministerial posėdžiauja ir 
svarsto susidariusią padėtį. Do
lerio nuvertinimas gali Japonijai 
pakenkti, nes jos prekės Ameri
koje pabrangs.

kišis

VtUAUSIOS ŽINIOS
+ Belfaste, katalikų rajone, 

vėl buvo peršauti du britų karei
viai. v

0 Puerto Ricco, pabandžiusi 
vieną sykį, daugiau nebeorgani- 
zuos Miss Universe ir Miss USA 
gražuolių rinkimų.

0 žemės ūkio departamentas 
pranašauja, kad maisto produk
tų kainos šiais metais pakils 
6%. Pernai maisto kainos paki
lo 4.3%.
0 Vakar prezidentas Nixonas 

kalbėjo per radiją apie Ameri
kos žemės turtus ir aplinkos ap
saugą. Tai santrauka jo Kon
gresui pasiųsto pranešimo.

+ Jau keturios dienos Egipte 
nerimauja studentai. Jie reika
lauja, kad policija paleistų anks
čiau suimtus studentus.

+ Graikijoje irgi studentai 
kelia riaušes, švietimo ministe
ris pagrasino atšaukti studentų 
atleidimą nuo karinės prievolės. 
Buvęs parlamento narys pareiš
kė, kad karinė valdžia pirma pa
skelbė, kad karinė tarnyba nėra 
pareiga tėvynei, bet bausmė.

+ Miręs aktorius Edward Ro
binson paliko 2.25 mil. dol. tur
tą savo žmonai, sūnui ir anūkei.

+ įlenki joj gimęs amerikietis 
Andre Falkiewicz gavo darbą 
Baltųjų Rūmų spaudos skyriuje. 
Jis kalba šešiomis kalbomis ir 
anksčiau dirbo Informacijos agen 
tūroje.

4h Čikagoje suimtas 23 m. jau
nuolis. kurio bute rasta mari- 
juanos už 56,000 dol. Narkotikų 
agentūros tarnautojai jį nusekė 
į Arizoną, kur jis užpirko krovfc į s’ra^yti sutarti.

pasi-;
Bal-

PARYŽIUS. — Sovietų smui-
goraižis — 20 aukštų viešbutis. kininkas David Oistrach, kon- 
Aukščiausi Pekino namai ligšiol i certuodamas Prancūzijoje, gar 
buvo 5 aukštų. vo širdies smūgį ir turi gydytis.

TOKIJO. — Grupė japonų pa
deda filipiniečiams ieškoti Lu- 
bango saloje japono, kuris dar, 
gal, nežino, kad baigėsi karas ir 
slapstosi Filipinų džiunglėse.

NEW YORK AS.—Miesto sani
tarijos departamentas ieško nau
jų šiukšlių išvežiojimo sunkve
žimių, kurie nekeltų tiek triukš
mo.

ni marijuanos, kuri buvo atsiųs
ta į Čikagą.

+ Sovietų Sąjungos krepšinio 
rinktinė balandžio mėn. atvyks
ta į Ameriką, kur sulos visą eilę 
rungtynių. į

+ Viceprezidentas Agnew pa
reiškė, kad Amerika turėtų bū
ti nenuolaidi ir kieta visų nuo 
karo pabėgusių dezertyrų atžvil
giu.

ČIKAGA. — Chicago Today

Susitarto su Kuba 
dėl oro piratu

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas pirmas spauda’ 
pranešė, o vėliau patvirtino ir 
valstybės departamentas, kad 
Amerikos ir Kubos derybos dėl 
oro piratų eina prie galo ir be
lieka susitarti, kur ir kada pa- 

Pagrindiniai 
skirtumai jau išlyginti, apie su
tartį plačiau paskelbsią^ sekre
torius Rogers.

Derybos su Kuba vyko pęr 
Šveicariją, kuri Kuboje atsto
vauja Amerikos interesams. 
Amerika su Kuba neturi diplo
matinių ryšių jau nuo 1961 m. 
Derybos dėl lėktuvų pagrobėjų 
nubaudimo ar išdavimo tęsiasi 
jau keli mėnesiai. Sunkiausia 
buvo susitarti dėl nusikaltimo 
definicijos. Kuba norėjo jtrauk-

Washingtone kalbama, kad 
Į Kissingeris, kuris šiandien iš 
Hong Kongo išskrenda į Pekiną, 
po derybų su Kinijos vadais par
veš namo, tris amerikiečius be
laisvius. Du yra lakūnai, nukritę 
Kinijos teritorijoje, trečias sėdi 
Kinijos kalėjime nuo Korėjos 
karo laiku, virš 20 metų. Majo
ras Smith, komanderis Flynn 
yra belaisviai, vienas nuo 1965 
m., kitas nuo 1967 m., tačiau ČIA 
agentas Thomas Dowmev kaleii- 
me yra nuo 1952 m., kad* 1Ak- 
tuvas su keturiais Tautinės Ki
nijos šnipais, skrisdamas iš Ko
rėjos i Japonija, paklydo ir buvo 
numuštas virš Kinijos. Keturi 
kinai buvo sušaudyti, o Downey 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos.

Iš Viet Congo stovyklų sugrį
žę amerikiečiai yra daug silpnes
ni už Hanojaus belaisvius. Jie 
sirgę įvairiomis džiunglių ligo
mis, kūnai sužaloti siurbėlių ir 
parazitų. Jų kojos buvo ištinu
sios, nes jiems prieš paleidimą 
teko žygiuoti dvi dienas į be
laisvių pasikeitimo vietą.

Tam vietnamiečių paleistų 
amerikiečių vienas — Richard 
W’aldhaus nebuvo nei karys nei 
valdžios įstaigų tarnautojas. Jis 
pats atvyko į Pietų Vietnamą 
ir ten vaikštinėjo, kaip hipis. Ko
munistai ji sučiupo ir laikė kar
tu su kariais belaisviais. Waid
haus žada negrįžti į Ameriką, 
nes jis įsimylėjęs vietnamietę 
merginą ir eisiąs jos ieškoti.

Kiti amerikiečiai belaisviai Fi
lipinuose perka dovanas savo ar
timiesiems. Jie negali atsival
gyti gero maisto. Paskutiniu 
metu š. Vietname jie gaudavo 
du kart per dieną tą patį davinį 
— ryžius su žuvimi. Ligoninės 
virtuvė pritrūko ledų, salotų.

Komanderis Edward Davis iš
sivežė iš Hanojaus, įsidėjęs į dra
bužių maišą, savo gerą draugą, 
jauną šuniuką “Ma Co”, kurį 
jam padovanojo vienas belaisvių 
prižiūrėtojas. Belaisviai šėrė tą 
šuniuką ir du mėnesius jį augi
no. Dabar gautas leidimas “Ma 
Co” važiuoti į Ameriką.

Belaisviai tiek susijaudinę lais 
vės atgavimu, kad jie mažai mie
ga. Vienas atsivežė grandinę, 
kuria jis buvo prirakintas prie 
medžio Viet Congo stovykloje.

Prezidentas Nixonas, susitaręs 
su ponia Johnsoniene, įsakė ant
radienį belaisvių sugrįžimo pro
ga vėliavas iškelti iki stiebo vir
šaus, nes ir miręs prezidentas 
Johnsonas būtų tokiam pagerbi
mui pritaręs. Vėliavos, kaip ži
noma, buvo pusiau stiebo dėl 
Johnsono mirties.

'>- **■**'«*» • IIV1CJV

atskleidė ir kito mero Daley su- ti į sutarti politinius pabėgėlius, 
naus Richardo ryšius su jniesto atplaukiančius laivais j Ameri- 
teisėjais, kurie jam skyrė dide- ką. Amerika sutiko sugrąžinti 
liūs honorarus mokančius klien- Į tik tokius bėglius, kurie pagro
tus.

biečiai siekė įtraukti ir tuos, 
kurie laivus pavogia, bet Ame
rika nesutiko ir kubiečiai nusi
leido.

Lėktuvų ir laivų piratai bus 
arba baudžiami toje šalyje, ku
rion jie atbėgo, arba bus perduo- 

bia laivą grasindami jėga. Ku- ti valstybei, iš kurios jie atbėgo.



17 diių ir grabą nudažiau. Grabas 
atrodė, kaip naujas. Tetai mi
rus, mudu su mama visais var
pais paskambinom “pazvanus”. 
Teta buvo palaidota dvaro kapi
nėse.

Žuvys, vėžiai ir plunksnos
I .kęs be tarnybos skubinau 

rasti neužsiėmimą. Radau. Arti 
Gegrėnų teka upė Varduva ir ki
tas mažas upelis. Pažvelgęs van- 
den’n mačiau, kad ten buinioš 
žuvys zuja ir nardo. Ihrisirin- 
kęs. sliekų į trumpą laiką prisi- 
gau’žiau beveik kibirą žuvų. 
Patys sočiai pavalgėm ir zakris
tijoną pavaišinom.

Kitą dieną sumaniau vėžiauti. 
Alsėdžiuose nuo žydukų buvau 
išmokęs gaudyti vėžius su varlė- 
na ir kęseliu. Darydavau taip: 
nūs piaunu karklo ar alksnio pa
gal’akų; drūtgalį įskeliu ir įs- 
praudžiu galą varlėnos. Vėžiai 
pučia prie varlėnos ir įsikabinę 
ėda. Tada atsargiai pakeliu me
di su varlėna ir vėžiais ir, pa
kiš js apacioh keselĮ vikriai iš
keliu į krantą. Taip per pusva
landi’ galima prigaudyti vėžių ke
turiems sočiai pavalgyti.

Vakarais eida, m į kleboniją 
plunksną plėšyti. Klebonijos šei
myninėje troboje susėsda^m 
pr e ilgo stalo ir plunksnelę po 
plunksnelės nuplėšdavom minkš
tuosius šonus, o stieburgalį mes- 
davom pastalėn. Moterys užgie
dodavo karunką, ar bet kurią 
kitą giesmę, b mes, vyrai, kar
tais turavodavom, bet daugiąū- 
šiai kirbindavom mergių ko
jas.

Gal po trijų dienų aš tapau 
alergiškas plunksnoms. Kaip tik 
apkrauna plunksnomis stalą, aš
iniu čiuadėti. Mano čiaudulys 
pakelia pūkus, tai ir kiti pliešy-. 
rao dalyviai čiaudi. Ima čiaudė
ti ir šuo po stalu. Įeina kunigas 
ir tas ima čiaudėti. Nutrūksta 
giesmė, pūkai išsisklaido po tro
bą ?r aššščia! po ašššščia! čiau
dint visi, kaip piktų dvasių ap- 
sėsti. Po to manęs į plunksnų 
plėšimo draugija nebepriėmė. 
Mama pasakė: “Tu, Jūozuli, esi 
dažniausiai prasikišęs”. Aš pats 
negalėjau suprast, kodėl toks pra 
sikišęs? Kodėl negaliu būti ly
gia greta su kitais? Dabar pa
tikėjau kun. Mažeikai, kad jna-|iįšbaigė degtinę. Kai nebebuvo 
nyje bus esanti pirmųjų žemai
čių vėlė, nes ir anie būk buvę pra-1 
sikišę. . ,

Tetos mirtis ir laidotuvės

Kaip Gegrėnų karinamoje du 
vyriu ir vaikas degtinę gėrė
Kai užėjo šaltos dienos meš

keriojimą teko nutraukti. Var
duvos paupiu pūtė šaltas vėjas 
ir žuvys nusileido į gilumas. Vei- i 
kiai užšalo vanduo. Netų rėdą-1 
mas ką veikti, užeidavau į kar- 
čiamą pažaisti ir palošti šaškė
mis. Karinamos savininkai tu
rėjo tris vaikus: sūnų apie ma
no metų ir dvi dukreles. Visi 
mokėjo lošti šaškes (čekerius). 
Kartais lauminėjom, žiedą dali
jom, ar žiužį mušėm. Karčiamoj 
buvo daug vietos, o svečių dar
bo dienomis retai teužeidavo. Tai 
buvo gera vieta laiminėti ir žiu- 
žinėti. /

Karčiamoj e parduodavo žiba
lą, degtukus, tabaką, druską, 
cukrų ir degtinę. Tai buvo lyg 
pamasinimas užeiti.

Kartą mums bežiužinėjant įėjo 
du vytu ir vienas. Iš jų kalbos 
patyrėme, jog tai buvo Petras, 
Jonas ir Jonis. Jie nusipirko bu- 
.telį degtinės ir ėmė girkšnoti. 
Pradėjo Petras.

— Sveiks Jonai!
J — Į sveikatą Petrai, — atsa
ko Jonas ir prisipylęs stikliuką 
pasveikina Jonį. Ans, taip pat 
prisipylęs stikliuką, pasveikino 
Petrą. Taip butelis su stikleliu 
apėjo tris kartus, kol šeiminin
kas atnešė užkandos — riekę 
duonos ir žiupsnį druskos. Po 
ketvirtojo rundo visi lingavosi, 
o Jonis — gražiau už visus. Pra
dėjus penktąjį rundą Jonas pa
klausė ;

— Joni, ar tu dar pakeli?
— Pakeliu, tėteli, pakeliu, — 

bet išgėręs penktąjį, susmuko 
pastalių.

— Vaaks nabapakel, — paste
bėjo Petras ir vienu du su Jonu

LIETUVIAI PROFESORIAI IR STUDENTAI NOTRE DAME
Iš kairės į dešinę: 1. Mykolas Paulius, Notre Daine metinės knygos “Dome" redaktorius; 2. Dr. šešplaukis, dėsto 
lietuviu kalbą Notre Dame universitete ir dirba un-to bibliotekoje; 3. Linas Sidrys, Notre Dama un-to žurnalo 
Science Quarterly redaktorius; 4. Richardas Kasiūnas, fizikas; 5. Dr. Vardys, politiniu mokslų profesorius Ok
la homos universitete, atvykęs į Notre Dame duoti paskaitą, tema “Liberal dissent and nationalism in the So
viet Union"; 6. Tomas Valukonis, humanitarinių mokslų, studentas; 7. Edvardas Kraučiūnas (Krause), Notre 
Dame atletikos direktorius, buvęs žymus Lietuvos sportininkas; 8. Saulius Matas, politinių mokslų studentas.

Viso lietuviu studentų Notre Dame universitete yra 30.

Prof. Vardžio paskaita Notre Dame 
Universitete

Dr. V. Stanley Vardys, poli- ninkas? Revoliucionierius? Hu- 
tinių mokslų profesorius ir Ru- manistas?” Jis savo straipsniais 
siškųjų Studijų pirmininkas bendradarbiauja New York Ti- 
Oklahomos universitete, šio- mes ir Los Angeles Times ir 
mis dienomis lankėsi Chicago- keliuose užsienių žurnaluose, 
je ir ta proga turėjo paskaitą j 
Notre Dame universitete. Pas-' 
kaitos tema buvo “Liberalų 
opozicija ir

POGRINDIS SOVIETŲ 
IMPERIJOJE

Apie pradžią gruodžio mėn. 
mirė mūsų teta, 109 metų sene
lė. Ji buvo pašarvota mūsų bu
te ant lentos, o patys laikinai su
simetėm pas zakristijoną. Teta 
turėjo pasidirbinusi grabą, ale 
tas grabas per 20 metų gulėda
mas varpinės pogrindy, mažne 
sutrešo. Aš prisiminęs tėvelio
išradimą į šarloką įmaišiau šuo- laikų. Nūn bubeliai ir bajorai

ko gerti, Jonas persisvėrė Jom 
per petį, lyg maišą, ir įsiktt5?s} 
Petrą, išėjo.

Tarnyba Bajoru Okoitcijoj

Pavasariop mama persamdė 
mane tūlam Visockiui, gy
venančiam Bajoru Okalicijo- 
je (apylinkėje), Platelių val
sčiaus. Tai yra apie pusantros 
valandos ėjimo nuo Gegrėnų. 
Apylinkės viduryje gyveno 15 
šeimų, o galuose — bene 20 bu- 
belių, užsilikusiu nuo baudžiavos

opozicija ir nacionalizmas So-( Dr. Vardys savo paskaitos 
vietų Sąjungoje”. Paskaitą su- įžangoje pabrėžė, kad libera- 
ruošė Studentų Akademinė lų vedamas laisvės sąjūdis So- 
Komisija ir Notre Dame Lie-Ivietijoje nors turi bendrą tiks- 
tuvių Klubas drauge su Rytų lą, tačiau tebėra išsiblaškęs ir 
Europos Studijomis. j reiškiasi tik pavienėse pogrin-

Apie prof. Vardį šio univer-į 1̂” or8an>zacijttse. žodžio ir 
siteto laikraštyje rašoma, kad porinės minties reikalavimas 
Vardys yra gimęs Lietuvoje ii '1 eiškiamas vidų pogrindžio 
kad prieš gaudamas politinių 'spaudoje, tokiojfr kaip Bėga- 
mokslų daktaratą Wisconsino: kronika (Chro-
universitete studijavo 
tijoje,. ( . __
Oklahomos universitete buvo 
Wisconsino un-to fakulteto na
rys.

Jis yra parašęs arba buvęs 
bendra - autorius 1965 metais 
išleistos knygos “Lietuva po 
Sovietais” (Lithuania under the 
Soviets) ir 1971 metais išleis
tos “Karlas Marksas: moksli-

savimo teises moterims pasi
sakė 453 vyrų dauguma.

Vyrų baimė nėra be pagrin
do, kadangi moterų Lichten
šteino kunigaikštijoje yra dau
giau kaip vyrų. Jei vyrai būtų 
nubalsavę duoti savo moterims 
balsą, tai 4,531 moterys būtų 
gavusios teisę balsuoti ir Rink
ti ir balsuojančių moterų skai
čius būtų 136 balsais didesnis 
už vyrų.

Kalnuota ir nepaprastai gra
ži Lichtenšteino valstybėlė yra 
65 ketvirtainių mylių didumo, • 
turi 22..000 gyventojų, kurių 
daugiau kaip trečdalis sudaro 
svetimtaučiai.

Panašiame referendume 
prieš porą metų net 95 nuošim-

TAMPA, FLA.
Lietuvių Kaimelio pionierius sulaukė 85 metę

Kad ir labai šeimų skaičiumi ligę, bet nieko gero tas vaistas 
Lietuvių Kaimelis sumažėjo, bet nedavė. Atrodo, “Parkisonas” 
likusieji visi yra šio kaimelio visur savo kankinimus tol tęsia, 
pioniefiai patriotai, veik patys 
pirmieji čia įsikūrusieji.

Jie yra: Viliai, Žeimiai, Mor
ta Zurienė, Marija Dambraus
kienė, Maciai ir Norgėlai, kurie 
įkūrė ir suorganizavo šį Lietu
vių Kaime!}. Ir dabar čia sumi
nėtieji kaimelio gyventojai sten
giasi svarbesniam reikalui su
siburti į draugystę.

Antanas Vilis šio vasario 4 
dieną turėjo savo garbingo am
žiaus 85 gimtadienį. Antanui 
jam netikėtai buvo suruoštas su
kaktuvinis pagerbimas: būrelis 
artimų draugų susirinko “Jau
nam Antanėliui” palinkėti dar 
ilgo, ilgo pagyvenimo šiame mie
lame pasaulyje ir geriausios 
sveikatos Floridos žemėje. An
taną pasveikinti apsilankė Jo
nas ir Davilė Kalpokai ir Kalpo
kų viešnia Regina Simokaitienė 
iš Chicagos, Peggy ir Viktoras 
Bryans ir Marija Dambrauskie
nė. "

Antanas Vilis jaunose dieno
se gyvendamas Čikagoje buvo 
pasišventęs darbuotojas. Daug 
darbavosi dainos srityse, pri
klausė keliuose choruose, daug 
laiko pašvęsdavo chorams rašy
damas gaidas ir parengimuose 
pirmas įeidavo į visokias pa
rengimų komisijas. Antanas bu
vo ir yra karštas muzikos mėgė
jas. Dabartiniu laiku Antano 
sveikata smarkiai sušlubavo. 
“Parkisonas” išskėtė savo na
gus į Antano organizmą. Gydy
tojų skelbiamas naujai išrasta
sis vaistas nuo tos bjaurios li
gos (ir Antanas mėgino tą vais
tą) vadinamas LA DQPA. Per 
gydytojo pastangas manė bus 
kiek pagalbos sumažinti tą pikt-

kol galutinai sunaikina visą 
žmogaus kūną. Antanas kad ir 
nesveikaudamas, bet vis nebū
na invalidu ir nebūna užsidaręs 
nuo žmonių. Kiek jo jėgos gali 
vis dar pritaria organizacijoms. 
Domisi savaisiais vienminčiais, 
kaip ir Lietuvos laisvinimu ir k.

Antanas daug rūpinasi lietu
vių spauda, ypatingai dienraš
čiu “Naujienomis”,. Jis sako, jei 
mes netektume to dienraščio, 
tai būtų didžiausias nuostolis vi
siems lietuviams ir lietuvių jau
najai , kartai. Kiti lietuvių dien
raščiai daugumoje tik rūpinasi 
sukrauti daugiau dolerių viso
kiems dykaduoniams ir Dūšelių 
išpirkimo ir dangaus sklypelių 
įsipirkimo. Kas yra miela kad 
“Naujienos” Itam tikslui neu
bagauja. __ _

Aš manau ir rašau nors 
trumpai apie Antaną Vilį, ma
nydama, kad jis yra daug užsi
tarnavęs iš lietuvių visuomenės, 
kad jo šiaurėje paliktieji praei
ties draugai išgirstų, jog An
tanas dar vaikštinėja an dviejų 
kojų be lazdelės ir vis laukia, kad 
jį aplankytų jo bendrieji prie- 
teliai. ' — Onutė

— Nesuprantu, kodėl tavo 
žmona tokia pavydulinga tavo 
sekretorės atžvilgiu?

— Nes ji pati buvo sekretore 
prieš ištekėdama už manęs.

PIRK J i e ja v i'AjRYMO BONUS

čiai Vyrų pasisakė prieš teisę 
moterims balsuoti, kas sudarė 
81 nuošimtį visų Lichtenšteino 
neigiamai prieš moteris nusis
tačiusių vVrų.

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 irt. Gražiais viršeliais. Kaina S5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą g;.iima 
nusipirkti "Naujienose už $5.o0. užsakant paštu reikia 
pridėti 26 centus pašto išlaidoms apmokėti. Tarp pat 
galima įsigyti ir pirmąjį ‘Asimiriimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $200

NAUJIENOS
!7T» So Halsted Street — Thicago. SMW

1914 metų
v.idla'nd Savings aptar

nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos tnū 
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pasitikėjimą Mes norė- 
'ume būti Jutos naudingi 
r ateityje
Sąskaitos apdraustos ik!

♦20.000

'».ibook Savings 
All accounts com 
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SAVINGS
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k Vokie-'ntele of Current Events). Tas 
o prieš jį pakviečiant j pogrindžio laikraštėlis yra vy

riausias reiškėjas siekiantis 
sukelti Sovietų žmones, ka’d ko- 

}votų už piliečių civilines teises 
ir už etninę adtonomiją. ta
čiau prof. Vardžib nuomone Ii 
beralai nenorį socializmo val
džias nuversti. Jie tik nori ap
saugoti etnines tradicijas. Pre
legentą^ toliau pasakė, kad 
areštai ir laisvos politinės min
ties persekiojimas tik paskati
na ir padidina pogrindžio veik
lą ir spaudos laisvės reikalavi
mą. Koks nepasitenkinimo ir 
opozicijas jausenas viešpatau
ja visoje Sovietų imperijoje. 
Dr. Vardys išreiškė Sovietuo
se plačiai kartojamu juoku:

Nikita Chruščiovas savo ga
lybės dienomis norėjo page
rinti sovietų finansinę būklę 
išleisdamas naujus pašto ženk
lus su savo atvaizdu. Tačiau 
Nikitos projektas “baisiai” ne
pasisekęs : gyventojai pradė
ję tuos pašto ženklus spjaudyti 
iš priešingos pusės!

Paklaustas, ar jis numato 
kokias laisvėjimo tendencijas 
Sovietų valdžioje, prelegentas 
atsakė kad nieko nenumato ir 
kad Sovietų valdžia bus pasto
vi kol bus.

30 Day Free Trial Offer

ba- 
po- 
pa- 
se-

buvo laisvi, bet pirmieji vengė 
bajorams tarnauti. Taip pas vie
nus ir antrus buvo įsišaknėjęs 
neapykantos jausmas. Prireikus 
piemenuko, mergės ar vaikio, ba
jorai pasiekdavo Gegrėnus, Ša
tes, Notėnus bei Salantus, nes 
artimų bubelių vaikai pas ba
jorus neidavo. Tą tiesą sužino
jau tik tada, kai susitikau su bu
leliais. Kai tik ponas Visockis 
su mama susilygo, tuojau mane 
išsivežė. .

Visopkr^i gyveno viduryje 
jorų apylinkės. Buvo ponas, 
nia. ponaitis ir senstelėjusi 
nelė. Pastaroji buvo pono
šuo. Ponaitis — metais uz ma
ne vyresnis, bet dėl kilnaus luo
mo galvijų neganė. Tam darbui 
buvau aš — “šlužmelninkas”. 
Pagal anų papročius, bajorui 
dirbti “šlurmelninko” darbą bū
tų “pažeminimas”.

Kol prasidėjo ganiava, šėriau 
gyvulius, lesinau vištas, vijau 
naginėms apyvaras, pančius; 
kiaulėms jovaLą viriau ir kiauly
čių prižiūrėjau. Nedarbo laiku 
skaičiau, nes turėjau paskolin
tas iš zakristijono 3 knygeles. Po
nia paprašė, kad skaityčiau bal
siai — paklausiau ir perskaičiau 
pasaką apie Gražią Magelioną. 
Pasaka ir mano skaitymas vi
siems patiko, o poniai sukėlė pa
geidavimą išmokyti skaitymo 
ponaitį. Ji liūdėjo pagalvojusi, 
kad “šlužmelninkas” moka skai
tyti, jie, ir ponaitis, nemoka. 
Ir aš. suvis nejaukta tapau “mo- 
kjnSju”. Juozas šrhotrtrs.

Your money completely 
refunded, if you are not 

satisfied. Try the 
Chiropractic' 
mattress in 
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on it
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the difference!
Starting at
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turintis subrendu- 
bei būti išrinktais

pranešimu, Lih-

VYRAI PRIEŠ MOTERIS
Tarp Austrijos ir Šveicarijos 

yra mažylė nepriklausoma val
stybėlė — kunigaikštija Lich
tenšteinas, 
šių ir rinkli 
1.395 vyrus.

Reuterio
tenstcino piliečiai vyrai nubal
savo neduoti moterims teisės 
balsuoti. v

Neofici a I i n i a is duomen imis, 
praeito savaitgalio refcrendn- 
mBs parodė, kad 1,675 vyrai 
balsavo už suteikimą balsavi
mo teisės moterims, bet 2.128 
fralsavo pi-i-š bal-
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS t
Chicagos Lietuvių

— Alinint Lietuvos Nepriklau
somybės 55 metų atkūrimo su
kakti Chicagos Lietuvių Taryba 
kviečia plačių lietuvių visuome
nę dalyvauti vasario 17 dienų 12 
vai. vainiko padėjime Jaunimo 
Centro sodelyje prie paminklo, 
pagerbimui žuvusių už Lietuvos 
laisvę. Iškilmių programą išpil
do Aukštesniosios Lituanistinės 
mokyklos mokiniai, vadovauja
mi dir. J. Masilionio. Pačioms 
vainiko padėjimo iškilmėms va
dovauja P.. Šestakauskas.

— Centrinės Chicagos Lietu
vių Tarybos ruošiamos, minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 55 
metų atkūrimo sukaktį, mišios 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje, bus vasario 18 dieną 10 vai. 
Mišias atnašaus kun. Petras Ci
nikas MIC, Chicagos Kunigų Vie
nybės pirmininkas; pamokslą, sa
kys kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ .lietuvių jėzuitų provinciolas. 
Mišias giedos Dainavos ansamb
lis. Mišių metu solo giedos Le
onas Sodeika, vargonuos Mary 
Kutz-Mondeikaitė.

Miela Chicagos lietuvių visuo
menė širdingai kviečiama daly
vauti mišiose. Organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavomis ir 
jų palyda.

— Kongresmanas Edward 
Derwinski, mielas lietuvių prie- 
telis, iškėlęs Lietuvos klausimą 
Jungtinėse Tautose, bus pagrin
dinis anglų kalba kalbėtojas. Ne
priklausomybės atkūrimo iškil
mės minimos vasario 18 dieną 
2 vai. po pietų Marijos Aukš
tesniosios mokyklos auditorijoje. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti.

— Dr. Jonas Balys, dirbantis 
Kongreso bibliotekoje, taęs sva
rų žodį Lietuvos reikalais^ Jis 
yra eilės mokslinių knygų auto
rius. Vasario 18 dieną 2 vai. 
po pietų susirinkime paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 55 
metų_atkūrimoj3ukakties. Minė
jimas įvyksta sekmadienį Va
sario 18 d.\ Marijos aukšt. mo
kykloje.

— N. Linkevičiūtė, V. Nikas 
ir B. Prapuolenis —mielas ir 
pajėgus solistų trio vienetas, iš
pildys meninę programą, minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 55 
metų sukaktį vasario 18 dieną 2 
vai. po pietų Marijos Aukštes
niosios mokyklos auditorijoje. 
Akompanuos muz. A. Vasaitis.

— Studentų Jaunimo Centro

Tarybos biuletenis

Chicagos Lietuvių Taryba ma
loniai ir širdingai kviečia visus 
Ijetuvius skaitlingai dalyyauti. 
Tai tautinės sąžinės pareiga.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Aldona Valasinas iš Facultad 
de Farmacia and Bioųuimicą, 
Universitad de Buenos Aires, Ar
gentina, yra bendraautorė straip 
snio apie cheminę ir enzimatinę. 
uroporphyrinogen© prekurso- ■ 
riaus polimerzaciją, kas yra itin 
svarbu hemoglobino biochemi
joje. Straipsnis Išspausdintas 
leidiny Biochemistry, tomas 12, 
nr. 1 1973 m. sausio mėn. 2 d.

J. G. Zeikus ir R. S. Wolfe iŠ 
Dept, of Microbiology, Univer
sity of Illinois, Urbana, Illinois 
(dabartinis Zeikaus adresas — 
Dept, of Bacteriology, Universi-^ 
ty of Wisconsin, Madison, Wis
consin) paskelbė studiją apie 
methnobacterium thermoauto- 
trophicum smulkią struktūrą ir 
augimo temperatūros įtaką į ją. 
Studijai pasinaudota elektroni
niu mikroskopu. Studija buvo 
išspausdinta leidinyje Journal of 
Bacteriology, tomas 113, nr. 1 
1973 m. sausio mėnesį.

D. F. Kiszkiss iš Research La
boratories of the Variety Club 
Heart Hospital, Minneapolis, 
Minnesota, yra bendraautorius 
straipsnio apie chirurginės bur- 
sektomijos įtaką į rožyčių su
darančias celes viščiuke. Straips
nis paskelbtas leidinyje The 
Journal of Immunology, tomas 
109, nr. 6 1972 m. gruodžio mė
nesį.

American Physical Society 
1973 Particle Accelerator Con
ference, kuri įvyks 1973 m. ko
vo mėn. 5-7 d. San Francisco, Ca
lifornia, turės pranešėją K. S. 
Jancaitį iš California Institute 
of Technology. Jancaitis kalbės 
apie piko laukus ir RF praradi
mus helikiniuose rezonatoriuo
se. Tos pačios draugijos pietry
čių skyriaus suvažiavime, įvy
kusiame 1972 m. lapkričio mėn. 
16-18 d. Birminghame, Alabama, 
trijų pranešimų bendraautorius 
buvo Romas A. Shatas iš Red
stone Arsenai apie veiksmingą 
fononų dažnumą ir isotopo nu
krypimą hidrogenuotame cezi-

Čikagiškės "Aldutės", vadovaujamos 
sario 16-tosios . iškilmingo minėjimo

A1DUČIŲ" CHORAS

Alice Stephens, yra pakviestos išpildyti meninę programa Detroite va- 
matu sekmadienį, vasario 18 d., Mercy College Auditorijoje.

Dail. DAGYS Kad galėčiau (If I could)
Bronzos skulptūra

Iš rytoj atidaromos metinės liet, dailininkų parodos 
Čiurlionio galerijoje. Chicagoje.

DETROITO NAUJIENOS
— Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 55-osios sukakties mi
nėjimas Marcy College McAulei 
auditorijoje įvyks šį sekmadie
nį vasario 18 d. 3 vai. p. p. Pa
grindinis kalbėtojas Dr. Kazys 
Bobelis — Altos pirmininkas. Iš 
amerikiečių kalbas pasakys John 
D. Dingel ir Robert J. Huber, 
abu kongresmanai. Meninę pro
gramą atliks “Aidučių” ansamb
lis — vadovė muzikė Alice Ste
phens. Visi Detroito ir apylin
kių lietuviai kviečiami dalyvau
ti ir suteikti auką Lietuvos lais
vinimo reikalams.

— Vasario 11 d. L. B. Apylin
kės susirinkimas praėjo sklan
džiai. Atsilankė apie 40 narių. 
Pirmininkavo Danguolė Jurgu- 
tienė, sekretoriavo Vladas Staš- 
kus. Pereitų metų metinio su
sirinkimo protokolą perskaitė 
-Saulius šimoliūnas. Revizijos 
Komisijos pranešimą padarė 
Nerimantas Udrys. Po trumpų 
diskusijų vyko 1973 m. valdy
bos rinkimai. Valdybos pirm. 
Vladas Selenis perskaitė į val
dybą kandidatus. Visiems su
tikus įeiti į valdyba teko tik pa
ploti. Naują valdybą sudaro: 
Kastytis Karvelis, Linas Miku- 
lionis, Juozas Mūrinas, Vytas Pe
trulis, Robertas Selenis, Algis

Skebutėnas, Stasė Smalinskienė, 
Irena Sventickaitė, Jonas Urbo
nas ir Alfonsas Velavičius. Kaip 
matome, valdyba susideda iš 11 
asmenų.

— Tautinės Sąjungos Sky
riaus ruošiamos Vasario 16-osios 
išvakarių iškilmingas minėji
mas vasario 10 d. praėjo nuotai
kingai. Minėjimą atidarė skyr. 
pirm. Jonas Švoba. Stefa Kau- 
nelienė skaitė paskaitą apie Lie
tuvą, siekdama net gilią seno
vę ir 1918 metų atsikūrimo lai
kotarpį. Eduardas Vasiliauskas 
deklamavo poetės Marijos Sims 
eilėraštį, skirta Vasario 16-jai. 
J. Švoba pristatė žurnalą “Nau
joji Viltis”. Pabaigai sugiedotas 
Tautos himnas. Po minėjimo bu
vo vaišės.

— šaulių Sąjungos pirminin
kas Vincas Tamošiūnas lankė 
New Yorko apylinkėse esančias 
Šaulių kuopas. Pasidžiaugė, kad 
kuopos stipriai reiškiasi, ypač 
New Yorko kuopa. Be to aplan
kė sergančią šaulę Putvytę, Są
jungos įkūrėjo V. Putvio seserį.

— Pereitą pavartę mūsų žur
nalistui Alfonsui Nakui buvo pa
daryta lengva operacija. Dabar 
sveiksta namuose šeimos prie
žiūroje. A. Miežis

džio ir organizacijų laisvės pa
naikinimas, šeštojo forto teis
mai, Suvalkijos ūkininkų sušau
dymas už tai, kad reikalavo aukš
tesnių kainų savo ūkio produk
tams ir galų gale bridimas per 
upelį per sieną (anot J. Gliau- 
dos) su krepšiu pinigų. Toks 
filmas šiandien tikrai būtų įdo
mu pamatyti, bet tai garbės lie
tuviams nepadarytų...

A. Gustaitis A. Smetoną skai
to “prezidentų prezidentu”, ge
resniu negu buvę kiti du prezi
dentai — Stulginskis ir Grinius 
— teisėtieji Lietuvos preziden
tai, bet apie juos — nei žodžio.

Aš nesu mokytas žmogus, bet 
visgi tiek suprantu, kad prezi
dentą ir parlamentą turi rinkti 
žmonės laisvu ir slaptu balsavi
mu. Gal A. Gustaitis man nu
rodys, kada tokie rinkimai bu
vo kai A. Smetona tapo Lietuvos 
prezidentu?'

Taigi aš esu vienas iš daugelio 
tų, kuris A. Smetonos neskaito 
prezidentu, nes jis nebuvo Lie
tuvos žmonių rinktas.

P. Liaukevičius, 
Portage la Prairie, Manitoba

nūs” rusiškiems bosams. Kaip 
gaila tų mūsų brolių, kurie tu
ri lenkti galvas prieš savo pa
vergėjus.

Turiu pasakyti svečiui Šim
kui tik tiek:

Mielas broli, matai pats, koks 
skirtumas: atvažiavote, apvaži- 
nėjote virš 5,000 mylių išilgai 
visą Kanadą, buvote kur norėjo
te, kalbėjote su kuo ir ką norė
jote visiškai nesivaržydami ir 
nieko nesibijodami. O kad taip 
būtų mums nuvažiavus į mūsų 
mieląją tėvynę Lietuvą. Nuva
žiavę ir suvežti į “Gintaro” vieš
butį jau gauname visus nurody
mus kas galima ir kas negali
ma... Kaip mums skauda širdį, 
kad neleidžia nė savo tėviškės, 
gimtosios bakūžės pamatyti. Gal 
draugas A. Šimkus galėsi bent

DIDELIO TĖVO MAŽAS
VAIKAS

Buvusio Anglijos premjero 
Winston Churchil vaikaitis, sek
damas senelio pėdomis pasirinko 
politinę karjerą ir Gorton rajo
ne kandidatavo rinkimuose į vie
tos tarybą kaip konservatorių 
partijos kandidatas. Norėda
mas susižvejoti galimai daugiau 
balsuotojų jis ėmė asmeniškai 
lankyti gyventojus.

Vienai moteriškei, atidariusiai 
buto duris, prisistatė: “Esu 
Winston Churchil”. Išgirdusi 
tai moteriškė net nemirktelėju
si jam atrėžė: “Tai aš esu Mar
lena Dietrich ir vėl užtrenkė 
duris. “*

• Naktiniame klube prie bar-'
šiemet, po 30 metų okupacijos, tenderio prieina svečias ir kIau_ 
paveikti okupantus rusiškuosius < •
burliokus, kad netrukdytų tė
viškes ir gimines pamatyti?

ŽUVŲ AMŽIUS

— Pasakykit, ar aš buvau čia 
vakar?

— Taip.
— Ir daviau tamstai iš anksto

sunaikinimą. R. A.j Shatas yra 
pagarsėjęs laser fizikos srityje, Skaitytojų Balsai

Netikėtai į rankas pateko lie
tuvių kalboje Vilniuj komunistų 
leidžiamos “Tiesos” lapas, kuria
me kažkoks ekskursijos iš Lie
tuvos dalyvis A. Šimkus apra
šinėja savo įspūdžius Kanadoje 
ir — žinoma — atiduoda “poklo-

Sardinė gyvena apie 8 me- 200 dolerių ir j uos pragėriau? 
tus, lašiša apie 13 metų, upėta- į — Taip. i
kis apie 19 metų, karpis iki 47 
metų, o ungurys gyvena net 55 
metus.

— Ačiū Dievui. Maniau, kad " 
pamečiau.

Pasveikink savo draugus 
per “Taut ienas"

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
KIS TEIKIA SERIa’I' TAS. 

vT<;TNf?TAb"7AS ŽIBIAS
tautinių šokių grupė, vadovauja
ma p. Brazdienės, išpildys šo
kius, šoktus prez. Richard Nixon 
inauguracijos iškilmėse.

jaus halide, apimtį ir energijos 
praradimą greituose elektronuo
se, išbarstytuose elektriniame 
lauke, laser sukeltą paviršiaus

kur yra padaręs svarbių tyrimų 
bei atradimų, o dabar susidomė
jęs biologijos problemomis.

Saulius šimoliūnas

Ne visa praeitis 
filme fiksuotina

Philomena sako...

Taupymas yra šeimos pareiga. 
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

jei norite įsigyti namą, turėti
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos “ 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000,000.

5%%
90 Day 

Passbook 
Accounts

■ 53/4%
$1,000 or more Savings 

Certificate 
(1 to 2 years)

$5.000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575

šių metų sausio 18 dienos “Tė
viškės žibiriuose” Algirdas Gus
taitis kelia mintį, kad reikia fil
muose užfiksuoti Lietuvos pra
eitį, kad nežūtų istorijai žinoti
ni įvykiai ir faktai.

Gal ir gerai Gustaitis rašo, kad 
“Lietuviams labai svarbu turė
ti kiek galima daugiau doku
mentinių filmų apie savo isto
rinius asmenis, kultūrinius įvy
kius ir kt. Vienas tokių flmų 
yra tai pirmasis ir paskutinysis 
Lietuvos Respublikos Preziden
tas Antanas Smetona, kurs bu
vo ir paliks vienu iš pagrindinių 
nepriklausomos Lietuvos simbo
lių. Tik lietuvių tautos priešai 
gali jo asmenybę žeminti, niekin
ti. Klaidas visi daro — jas pa
darytų ir didieji kritikai”...

čia labai plati tema diskusi
joms ir ta tema reiktų ištisas 
knygas parašyti, ypač apie An
tano Smetono prezidentavimą.

Pats A. Gustaitis pastebi, kad 
Smetona klaidų pridaręs, bet to
kias klaidas galįs padaryti kiek
vienas mirtingasis žmogus. Bet 
ar jas beverta “fiksuoti” filmuo
se, kadangi jos jau ganėtinai už
fiksuotos ne tik filmuose, kiek 
pačioje Lietuvos istorijoje, bū
tent:

1926 metų gruodžio 17 dienos, 
tikriau pasakius nakties pervers
mas, žmonių išrinkto seimo iš
vaikymas, prezidento K. Griniaus 
areštavimas ir Smetonos prezi
dento kėdėn atsisėdimas. Ir tai 
padaryta nakties metu su gru
pės karininkų ir durtuvų pagal-

Raginkite savo apylinkę ^ĮįįĮ^ j 
augti • taupykite! j

Paa mus taupomi jūsų pinigai attieka <h 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antru, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prie! 
10 mėnesio dieną, neis nuošimčius nuo mA 

pirmos

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrautti iki $20,000

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, Ill 60600
VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3076
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Bulvių sėklos pūva

(Tęsinys)

Skulptorius Robert Ameson išstato San Francisco parodoje 
savo autoportretų—biustų. 

3. Šis tas apie “Eksperimentinio 
Dramos Teatro studiją ir Teatrą”

Praeitų metų gruodžio mėne
sio 7,13 ir 14 d. Naujienose “pa- 
birininkui” buvo leista platė
liau išsitarti apie daugiabalsę ar
ba chorinę deklamaciją, tikintis, 
kad į šią naują meno šaką at
kreips reikiamą dėmesį mūsų te
atralai : aktoriai, režisieriai, chor 
vedžiai ir sceninių veikalų kū
rėjai bei dailiojo žodžio (eilėraš
čių) posmuotojai.

Iki šio laiko “pabirininko” vil
tis neišsipildė: nei jokio (teigia
mo ar neigiamo) garso, nei aido. 
Argi dėl to, kad toji deklamacija 
scenos meno žinovams visai sve-

tuną, nepažįstama u* nesupran
tama? Imk, kad nori, ir patikėk 
tokiam spėjimui...

Tik viena prošvaistė, kurių pa
skleidė inicialais pasirašęs B. J. 
V. savo rašinyje “Dar truputis 
ryšium su daugiabalse deklama
cija” š. m. sausio mėn. 13 d. 
Naujienų numeryje, čia “anoni
mas” (“pabirininkdi” jis arti
mai pažįstamas iš anų dramos 
studijos laikų), nurodęs kai ku
riuos riktus, ar pats vieną kitą 
įmaišęs, pabaigoje siūlo: “...kad 
Spaudos pabirose J-kas plačiau 
mūsų visuomenei papasakotų 
to besisteigusio ir pradėjusio 
veikti teatro veiklą bei paliktus 
pėdsakus”. Sutinku.

Pirma apie riktus: pastaba, 
kad paduotame eilėraščio (Pa-

kad aruoduose saugoma tikrai gera sėkla? Dažnam 
ūkiui trūkstant ankštinių grūdinių^ sėklos — ne visi 
turės jos kiek reikiant žaliesiems išsiauginti.

“Keturiuose pajūrio rajonuose buvo patikrinta 
daugiau kaip 80 kaupų. Vos ne pusėje jų rasta gen
dančių bulvių. Teisingai elgiasi žemdirbiai, kurie, 
aptikę tokių bulvių, tuoj pat visas perrenka. Šiemet 
sėkla aplamai reikalauja didesnio dėmesio ir ją ruo
šiant, ir saugant. Kur ją belaikytume, kaupe ar 
aruode, visur turi būti už jos kokybę atsakingas 
žmogus. Kruopštumas ir atidumas atsimokės gėrės-, 
niu derliumi”. (Tiesa, 1973 m. sausio 12 d. 2 psl.)
Lietuviai savo žemę pažįsta, nes tūkstančius metų ją 

dirbo ir iš jos gyveno. Jie žinojo, ką ir kur sėti, jie nu
jautė, kada ir kur reikia piauti. Okupantas iš lietuvio 
žemę atėmė ir įvedė naujus “žemės ūkio” metodus. Oku
pantas kalba apie naujas ūkio mašinas, “geresnes kultū
ras”, bet 50 metų praktika parodė, kad komunistinė sant
varka nepajėgia pagaminti duonos krašto gyventojams. 
Jie pasigamina duonos kariuomenei, policijai ir aukštes
nių partijos pareigūnų šeimoms, bet paprasti krašto gy
ventojai turi stovėti eilėse veik dėl kiekvieno maisto pro
dukto. Didelė krašto gyventojų dauguma turi “kombi
nuoti”, kad sudurtų galą su galu. Tą pačią “kombinaci
jomis” grįstą santvarką rusai primetė ir lietuviams, ku
rie anksčiau buvo sočiai pavalgę ir gražiai apsirengę.

Komunistai skelbė, kad darbininkui jau nereikės au
kotis, nes jis pakankamai prisiaukojęs ‘jkapitalizmo” 
laikais, tuo tarpu tas pats Knapšys tvirtina, kad ir ko
munistinėje Lietuvoje nuskriaustas kolchozinihkas turės 
daugiau daryti darbo pasiaukojimų. Jis turės sunkiu dar
bu atidirbti valdžią pagrobusių bolševikų klaidas. Tas 
pats nuskriaustas žmogus atsakingas ir už gaminamų 
produktų kokybę. Žemės ūkio darbininką rusai skriau
džia, o atsakingumą jam padidina. Iš lietuvio ūkininko 
viską atėmė, o dabar reikalauja dar didesnių darbo aukų.

Jeigu rusai nebūtų atėmę žemės, bet leidę Lietuvos 
ūkininkams ir toliau ją dirbti, kaip dirbo šimtus metų, 
tai Lietuvoje būtų duonos ir bulvių. Jeigu Lietuvoje bul
ves būtų kasusios kaimo moterys, o ne. į laukus.išvarytos 
gimnazijų mokinės, tai ne tik kaupai būtų suasi, bet ir 
bulvės nepūtų. Lietuviai visuomet laiku nukąsdavo bul- 
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V. Knašys, Žemdirbystės instituto direktorius “ta
rybinėje” Lietuvoje, iš anksto pradeda rūpintis ateinan
čių metų derliumi. Vilniuje komunistų leidžiamoje Tie
soje jis parašė straipsnį, kuriuo nori užbėgti už akių atei
nančių metų bulvių stokai. Naujienų skaitytojai jau žino, 
kad šiais metais rusai įsakė visoje Lietuvoje bulves anks
čiau kasti ir vežti jas tiesiai į Rusiją. Kad sovietų sosti
nėje šią žiemą nestigtų pagrindinio maisto, šalia Mask
vos pastatyti dideli sandėliai, kuriuose rusai laiko mask- 

' viečiams reikalingas bulves.
Knašys tvirtina, kad praeitais metais Retus labai pa

kenkęs Lietuvoje buvusiam gana neblogam derliui Ja- 
-vai gražiai lingavo, užuoganose, bet iš Rusijos atvežtos 
mašinos negalėjo jų piauti, nes mašinos klimpo ir prino
kusių javų nekirto. Knašys tvirtina, kad kolchozininkai 
tūrėjo modernią techniką, bet negalėjo jos naudoti. Jie 
turėjo traukti iš palėpių surūdijusius dalgius ir naudoti 
visas kitas priemones pernokusiam derliui suimti.

Knašys yra įsitikinęs, kad ir lietingą vasarą buvo ga
lima derlių išgelbėti. Jam atrodo, kad šienapiūtę reikėjo 
greičiau užbaigti^ o javapjūtę pradėti žymiai anksčiau. 
Lietus užgulė Lietuvą, kai javai jau buvo sunokę, o vie
tomis net pernokę. Tuo tarpu visokį kombainininkai ir 
traktorininkai dar prie šieno krapštėsi. Į Lietuvą lietus 
slinko labai pamažu. Pirmiausia buvo užlieti Ukrainos ir 
Pakaukazio laukai, o tiktai už savaitės debesys pasiekė 
Pabaltijį. Sovietų meteorologai galėjo. lietuvius laiku 
įspėti ir patarti jiems pasispausti. Bet aukščiausioji 
krašto vadovybė nesiėmė reikalingų žingsnių laiku, tai 
Lietuvoje buvusio gana gražaus derliaus neišgelbėjo. 
Knašys ištraukė surūdijusius dalgius, bet ir jie mažai 
tepadėjo.

Knašys yra praktikas. Jis žino, kad neverta lieti 
ašarų dėl palieto pieno. Praeita vasara nebegrįš. Jis rū
pinasi ateitimi. Jis, matyt, nori, kad ir ateinančiais me
tais nepasikartotų tos pačios klaidos. Jis nori iš anksto 
iškelti problemas, kad vėliau nebūtų per vėlu. Jis nori už
bėgti sunkumams už akių, kaip jis sako, kad vėliau ne
reikėtų vieniems kaltinti kitų. Aptaręs mašinų stoką, jų 
netinkamumą Lietuvos laukams ir vadovybės visišką ne- 
siorientavimą, savo rašinį jis šitaip baigia:

“Yra dar vienas dalykas, keliantis ypatingą ne
rimą. Tai — sėkla. Ataskaitose, tur būt, visur ne; ves ir sausai kaupuose jas išlaikydavo. Svetimomis ran- 
blogi rodikliai, bet ar kiekvienas gali būti ramus, komis kasamos bulvės ir kaupuose pūva.

M

kama teatralų komįaija, Saulių 
Sąjungos įgaliotam atstovui da
ly bau j ant.

Išlaikiusieji egzaminus ir į 
studiją priimtieji po kurio laiko 

, vėl susirinko tuose pačiuose^ąu- 
lių Sąjungos namuose, čia jiems 

Į teatro ir studijos steigėjas, Kau
no Valstybinio Teatro aktorius 
V. Fedotas Sipavičius, nuodug
niau paaiškino teatro ir studi
jos tikslus, planus ir pristatė 
globėjus bei finansuotojus, ku
riais sutiko būti vyriausioji Šau
lių S-gos vadovybė. Tai būsiąs 
tos S-gos Teatras. Jo veiklos 
dirva būsianti ne vien laikinoji 
sostinė Kaunas, bet visa Lietu
va, kurios kiekvienoje didesnėje 
vietovėje yra Sąjungos vienetai.

Studijos paskaitos ir prakti
niai užsiėmimai būsią vakarais 
ir vyksią Šaulių S-gos patalpose. 
Tai buvo patogios sąlygos stu- 
dijokams, kurių ne vienas die- 

1 nomis darbuodavosi, o vakarais 
būdavo laisvi; ir atvykimas į už
siėmimus patogus, nes patalpos 
— miesto centre.

Teatro ir studijos steigėjas 
taip pat paaiškino Steigiamojo 
Teatro vardo prasmę: kadangi 
Teatras išaugsiąs iš studijos da
lyvių darbo, pastangų ir pasiry-

vasaris) tekste “yra kai kurių, ta ir nurodytas asmuo (B. J. 
nukrypimų bei praleidimų pad Į V.), kuris galėtų paruošti tin

kamą rašinį.

Užtat nors dabar prisieina ką kimo nueiti ilgą kelią į dideles 
> ka nanasaknti anio rims m p- !

originalaus teksto” yra teisinga, 
nes “pabirininkas”, rašydamas 
tą eilėraštį iš atminties, pats jau
tė tuos trūkumus; antroje pasta
boje: “...kad šį eilėraštį sceno
je” (ir Kauno radiofone J.) “de
klamavo Rokiškio gimnazijos ir 
Tauragės mokytojų seminarijos 
moksleivių mišrūs chorai” ir 
“...kad pastatymus režisavo pats 
J-kas”, yra tik pusė tiesos: J-kas 
niekada nėra buvęs mokytoju 
Rokiškio gimnazijoje. Ten tą ei
lėraštį, berods, deklamacijai pa
ruošė muzikas Karka.

Vienoje savo rašinio vietoje 
prietelius B. J. V. šitaip pasa
koja: “Pamėginkit žvilgterėti į 
Lietuvių Enciklopediją. Ką jūs 
rasite joje apie Eksperimentinį
Dramos Teatrą?'*’Nieko, nors 

enciklopedijos teatro skyriaus 
redaktorius pats labai gerai ži
no apie jo kūrimąsi ir veiklą, nes 
pats pradžioje dėstė studijoje, o 
vėliau režisavo vieną veikalą, 
kurio pastatymas dėl tam tikrų 
priežasčių neįvyko”.

Čia smarkiai klystama: Lie
tuvių Enciklopedijos teatro sky
riaus redaktorium buvo ne tas 
asmuo, kurį turi minty p. B. J. 
V., ir tas redaktorius niekada 
nėra dėstęs Eksperimentinio Dra 
fnos Teatro studijoje, tuo labiau 
režisavęs kokį nors veikalą. Tuo 
galima įsitikinti peržiūrėjus L. 
E. — jos skyrių redaktorių są
rašą, kuris yra atspausdintas 
tos E-jos, III?me tome.

Kas tiesa, tai tiesa: L. E-je 
visai nėra paminėtas Eksperi
mentinis Dramos Teatras, nei jo 
studija,-nors teatro skyriaus re
daktoriui laiku buvo tas primin-

ne ką papasakoti apie tuos me
ninius vienetus. Gal tuo pasi
naudos Lietuvos teatro istori
kai, kurių Amerikoje turime po
ra: aktorių Stasį Pilką Chicago- 
ję ir aktorių-humoristą Vitalį 
Žukauską. Stasys Pilka buvo 
paruošęs Lietuvos teatro istori
ją ir įteikęs leidyklai. Kodėl iki 
šio laiko tas veikalas tebetūno 
tamsumoje, galėtų pasakyti, gal 
būt, tik aiškiaregė burtininkė. O 
aktorius Vitalis Žukauskas, gyv. 
New Yorke, kaip, žinoma, yra su
rinkęs pakankamai medžiagos 
Lietuvos teatro istorijai. Jis pats 
galėtų painformuoti lietuvišką
ją visuomenę apie jo paruošto 
veikalo stovį. Prietelius B. J. V., 
netoliese nuo V. Žukauską būvė
damas, galėtų pasitikrinti, ar 
Eksperimentinis Dramos Tea
tras turi jam pridedamą vietą 
aname Teatro istorijos veikale.

1932 metų vasarą Kaune išei
nančiuose laikraščiuose pasirodė, 
maždaug, tokio turinio skelbi
mas:

“Prie steigiamo šaulių Sąjun
gos teatro organizuojama vaidy
bos studija. Į ją, egzaminų keliu, 
priinfami vyrai ir merginos. Kan
didatai egzaminams turi turėti 
mintinai išmoktą eilėraštį ir pa
sakėčią arba kitą prozinį daly
kėlį. Egzaminai bus Šaulių Są
jungos namuose, Laisvės Alė
ja nr..., 1932 m.,... mėn... dieną 
nuo ...vai. iki ...vai.”

Nurodytu laiku ir vietoje į eg-: skaitos dažnai užsitęsdavo iki 
zaminus susirinko gausus bū- po vidurnakčio.
rys jaunuolių Juos kvotė atitin- (Bus daugiau)

■ • menines aukštumas ir turėsiąs
■ kitokį negu jau esantieji teatri-
■ niai vienetai veidą, todėl tam tin

ka vardas: Eksperimentinis Dra
mos Teatras ir Studija. Taip

■ prasidėjo žingsniavimas į tą ek
sperimentinį, didelį ir tolimą 
tikslą.

Pats sumanytojas ir steigėjas 
buvo daugelio meno šakų talen
tas: jis buvo ir aktorius, ir re
žisierius, ir grimuotojas, ir ba
leto šokėjas ir muzikas, drami
nių veikalų kūrėjas, eilėraščių ra
šytojas ir piešėjas-dailininkas. 
Tikras mūzų numylėtinis. Tik 
fiziniai gamtos neapdovanotas: 
liesutis, zuikio pailgu veideliu, 
palinkęs, smulkios eisenos, il
gais, dažnai ant veido užkreh- 
tančiais plaukais. Praktinių už
siėmimų metu tarytum vien dva
sine energija veikiąs.

Jis sukomplektavo būrį lekto
rių, scenos meno specialistų. 
Dauguma — Kauno Valstybinio 
Teatro aktorių: Henrikas Ka
činskas, Siparis, Juršys, nesenai 
iš teatrinių studijų Maskvoje 
grįžęs Romualdas Juknevičius; 
kai kada su savo ugningomis pa
skaitomis atsilankąs “juodas ma
gas” — prof. Herbačiauskas.

Studijinis darbas būdavo vyk
domas rišant jį su draminiu vei
kalų paruošimu vaidinimui. Vi
sas studijos programos išėjimas 
— treji metai. Ankstyvais va- 

i karais pradėti užsiėmimai ar pa-

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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TEATRU RŪPINASI ZOLPYS

Be Laucevičiaus. Kelmė buvo davusi 
2 Chicagai ir Joną J. Zolpį. kuris turėjo sep- 
Ztynis amatus, nepaprastai gyvą protą ir 
I judrų charakterį. Chicagon jis atvyko 1903 
metais. Tuojau susirado darbo, kad galė
tų maitintis ir rėdytis. Kelis mėnesius jis 

* pasimokė anglų kalbos, prekybos dėsnių, 
teisės ir kitų Amerikoje būtinai reikalingu 
dalykų. Tais laikais Zolpys bene buvo 
vienintelis, kuris Chicagoje lankė teatro 
studiją. Jis ne tik lankė, bet baigė dramos 
ir mimikos studijas. Tais laikais tai buvo 
didelis dalykas.

Mickių kaime gimęs ir veik beraštis 
Amerikon atvažiavęs Zolpys čia praregėjo. 
Pabuvojęs keliose Chicagos mokyklose,, jis 
išvyko į Valparaiso universitetą. Be pa
grindinių dalykų, Zolpys ėmė muzikos ir 
kompozicijos kursus. Įdomiausia, kad mu
zikoje jis parodė nepaprastų gabumų.

Town of Lake lietuvių kolonijoje Zol- 
'* pys tuojau sukūrė lietuvių vaidintojų gru

pę. Jis galėjo ne tik vaidinti, bet ir dai
nuoti. Be to, jam ir muzika buvo nesveti
ma. Pradžioje jis suorganizavo Lietuvių 
Jaunimo Ratelį, kuris dainavo ir vaidino. 
Zolpys tapo to ratelio režisierius. Abu Mi-

leriai įsijungė į Zolpio vedamą vaidybos 
darbą. Povilas mažiau, bet Petronėlė vai
dino veik visuose Zolpio ruošiemuose ren
giniuose. Petronėlė vaidino Zolpio para
šytoje “Valkatoje”, “Dviejuose broliuose“, 
“čigonuose” ir kituose Zolųįb .^bikaluose. 
Zolpiui pavyko atspausdintu Bėnt 7 savo 
vaidybos veikalėlius. Jie buvo vaidinomi 
ne tik Town of Lake kolonijoje, bet ir ki
tose vietose. Petravičiūtei ir MileriuūTeko 
vaidinti Zolpio “Kalvio dukrą“ ir “Pabė
gėlį” iš rankraščių. Tais laikais ne kiek
vieną veikalą pajėgė atspausdinti. Dažnai 
pasidarydavo šapirografuotas kopijas.

UNĖ BABICKAITĖ IR STASYS PILKA
1919 metais Chicagon atvažiavo Unė 

Babickaitė, o 1926 metais Stasys Pilka. Su 
abiem vaidintojais abu Mileriai susidrau
gavo. Babickaitė pati vaidino ir kitus mo
kė, kaip reikia vaidinti. Babickaitė turėjo 
gerą nuovoką apie teatrą ir ypač apie vai
dinimo galimybes Chicagoje. Ji pirmiau
sia nutarė įsteigti dramos kursus, kaip tai 
buvo užsimojęs Laucevičius. Jis matė, kad 
Chicagoje buvo geros medžiagos vaidybai, 
bet ji buvo netašyta.

Petronėlė Milerienė lankė Babickaitės 
kursus ir daug iš jos pasimokė. Babickaitė 
dėstė dramą ir pati vaidino “Peteliškėse“. 
Vėliau Babickaitė ištekėjo už Vytauto Grai- 
čiūno. dr. A. Graičiūno sūnaus, o dar vėlau 
išvažiavo į Lietuvą. ų

Chicagoje Stasys Pilka 1926 metais pa
ruošė scenai ir vaidino Sofijos Kymantai

tės Čiurlionienės “Aušros sūnūs” ir Petro 
Vaičiūno “Tuščias pastangas”. Paruošė 
scenai kelis kitus veikalus, bet čikagječiams 
labiausiai patiko Čiurlionienės kūrinys. 
“Aušros sūnus” kelis kart.vaidino prie Pil
kos, vaidino juos visus ir vęliau. Veikalo 
tekstas buvo surinktas Naujienų spaustu
vėje ir atmuštas rankinių presu. Vienus 
egzempliorius M. Šileikis susiuvo, o kitus 
kopijuotus skiltimis tiktai sukabiną. Var
gu ar yra kitas veikalas kuris Amerikos 
lietuviams būtų taip patikęs ir tiek kartų 
vaidintas, kaip “Aušros sūnūs“. Vaidino 
Povilas ir Petronėlė. .

Raudonajai armijai karo pabaigoje ar
tėjant prie Lietuvos, Stasys Pilka ištraukė 
į Vakarus*. Mileriai padarė jam reikalin
gus dokumentus ir parsigabeno į Chicagą. 
Kurį laiką artistas Pilka gyveno pas Mile
rius. Jeigu ne vaidino,. tai ruošėsi vaidinti, 
rinko tinkamus ve ik alias Jąę parinkinėjo ar
tistus. Be to, jis ra^ė Amerikos Lietuvių 
teatro istoriją.

Stasys Pilka, režisuodamas čia sumi
nėtus ir kitus veikalus, turėjo progos pa
gerinti Petronėlės ir Povilo vaidybos žinias 
ir gabumus.

PAkVlETū VANAGAITĮ CHICAGON
1923 metais Amerikon atvažiavo Anta

nas Vanagaitis. Jis ja# buvo vaidinęs Kau
no valstybiniame teatre ir dėstęs muziką 
Kauno mokytojų seminarijoje. Jis buvo 
apsistojęs New Korke. Suruošė porą vaidi
nimų ir lūkuriavo. .< ~
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Povilas Mileris pasiuntė jam laišką, 
kviesdamas atvykti į Chicagą ir įsitraukti į 
kultūrinį Chicagos lietuvių darbą. Jis rašė 
ne vien savo vardu, bet ir Birutės choro 
vardu. Tuo metu choras buvo be dirigento. 
Choro nariai apsvarstė vįsą reikalą ir nu
tarė pakviesti Vanagaitį vesti Birutės 
chorą.

Vanagaitis atvažiavo į Chicagą. Jis pa
sikvietė čia savo draugus Juozą Olšauską ir 
Viktorą Dineiką. Kiek vėliau Chicagoje at
sirado J. Dikinis. Vanagaitis suorganizavo 
“Dzimdzi - drimdzi” grufcę, stin su “Jova
lu” ir “Laisvąja Lietuva” apvažiavo visas 
didesnes Amerikos lietuvių kolonijas. Jis 
panaudojo Naujienas išsigarsinti. Jis diri
gavo Birutės chorą ir vaidino “Dzimdzi - 
drimdzi“. 1928 metais jis pradėjo spaus
dinti “Margutį“. Pirmieji numeriai buvo 
rinkti ir spausdinti Slaujienų spaustuvėje. 
Pirmojo numerio viršuje sakoma, jog tai 
buvo “Muzikos, Dainų. Juoko. Teatro ir 
Viskologijos Mėnraštis.” Pirmojo numerio 
atmušė 20,000. Rinko ir laužė M. Šileikis, 
Spausdino Juozas šmotelis. Buvo 8 mėn
raščio puslapiai, naudojamas laikraštinis 
popierius.

Naujienose A. Vanagaitis ir žmoną su
sirado. Tai buvo Naujienose kelis metus 
dirbusi Lilija Žilvičiūtė, atvykusi Ameri
kon dar 1909 metais. Povilas visą laiką 
domėjosi Vanagaičio vedamu vaidybos 
darbu, bet kai savo farsuose jis labai jau 
storai pašiepdavo tuo metu Amerikoje bu
vusius lietuvius veikėjus, tai Povilui nepa-

tiko. Dėl to Vanagaitis susipyko su Nau
jienomis, dėl to ir Povilo santykiai su Va
nagaičiu gerokai atšalo. Jie visai nutrūko, 
kai Vanagaitis užvedė bylą prieš Naujie
nas. Jie nepagerėjo, kol Chicagos teismas 
žemesnio teismo sprendimr panaikino ir 
Naujienas išteisino.

Su Vanagaičiu Mileriai suvaidino “Bu- 
ridano asilą“. Chicagon buvo atvažiavęs 
Juozas Vaičkus, su kuriuo jie vaidino Pu
tino “Valdovo sūnų” ir kitus veikalus.

Rovilas ir Petronėlė su kiekvienu dides
niu veikalu važinėjo po Vidurvakario lie
tuvių kolonijas ir ten vaidindavo. Jiedu 
kartu su kitais vaidinusiais artistais buvo 
Auroroje, Ill.. Waukegane, I1L Kenosnoj, 
Wis., Rockforde, Ill., Milwaukee, Wis., Ra
cine, Wis^ Detroite ir kitose vietose. Pas
kutiniu metu važinėjo į Toronto, Can., 
Detroitą, Mich., ir net New Yorką, Y. 
Visų šių kelionių metu Povilui tekdavo 
rūpintis kelionės reikalais. .Jis užsakydavo 
traukinio vagoną, pasamdydavo autobusą 
arba sudarydavo automobilių gurguolę, 
kad galėtų visi saugiai nuvažiuoti į vaidi
nimo vietą ir saugiai sugrįžti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštj 
“NAUJIENAS”
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Čikagos lietuvių visuomenė 
dar sykį pilnai išlaikė sava 
“operos mylėtojų” egzaminą. 
Ji susirinko į Puccini “La Bo- 
heme*, šiltai plojo fr pripildė 
salę du su puse kartų. Vieno 
spektaklio neužteko, po antro 
rengėjai kietai svarstė ar ruoš
ti trečią spektaklį. Paskaitę kai 
kurių laikraščių ankstyvus at
siliepimus, iniciatoriai nutarė 
ruošti trečią ir jis buvęs pats 
geriausias, nors publikos galė
jo būti daugiau. Naujos ope
ros bandymas pavyko ir A. 
Grigas su padėjėjais gali pel
nytai didžiuotis.

Organizacinio darbo šito
kiam užsimojimui yra tikrai 
daug, čia reikia pripažinti, kad 
A. Grigas, pats dainininkas, 
stiprus baritonas, savo darbą 
atliko pasigėrėtinai. Premje
roje viskas vyko sklandžiai, 
pagal planą, net su keltom 
naujovėm, kaip Lietuvos him
no sugrojimas prieš pakylant 
uždangai.' Gėlėmis buvo pa
gerbti veteranai Lietuvos ope
ros solistai, susodinti pirmose 
parterio eilėse.

Dėl himno girdėjosi įvairių 
nuomonių, vieni buvo sužavė
ti, kiti galvojo, kad operos 
spektaklyje himnui —ne vieta. 
Atrodo, kad jeigu giedame 
himną Naujų Metų sutikimuo
se silkiuotomis lūpomis, kar
tais stiklinėmis akimis, pasi
taiko ir su popierinėmis karu-, 
nomis ant įkaitusių pakaušių, 
kada himnas tokiose vietovė 
būna paprastu signalu, kad jau 
galima bučiuotis, tai kodėl ne
giedoti šventiškoje salėje, prieš 
didesnio lietuviško darbo pra
džią? Pergy venimas, nes ne
tikėtas, buvo įdomus. Atėjo 
dirigentas Favario, jaunas, 
tamsus, rimtos išvaizdos vy
ras, nuolankiai priėmė sveiki
nančios publikos plojimus, pa
kėlė lazdelę ir... kas čia?

serganti Mimi, kita ko- 
.------------  energinga Musetta.

Uverttaro. Bohema, rodofc ne- tavo pamatyti fr
turi? Ne, čia ne-uvertiūra, čia D.e\a’
— “Lietuva, Tėvynė mūsų*.
Dar reikia pridėti ir pasidi
džiavimo jausmą, kad niekas, 
o niekas, po himno nepradėjo 
ploti, kaip būna amerikiečių 
atveju.

Artėjant Boheirihi, Čikago
je apfe ją buvo visokių atsilie
pimų. Dažniausiai girdėjosi, 
kad ši “Grigo opera” skaldo 
mūsų jėgas, kad jis steigia 
naują operą tik todėl, kad ne
gauna dainuoti senojoje, kad' Vytautas Nakas — daug ža- 
ta nauja grupė tik siekia pasi- danti, jauna jėga. Premjeroje 
pinigauti. Nemažas nepasiten---- kiek įtemptas, šaltas. Jo
kinimas buvo Čikagos Lietuvių entuziazmas dainai, pastangos 
Operos tarpe, nes ji bijojo ne- tobulėti ir lavintis, neabejoti- 
tekti senų rėmėjų, mecenatų, nai duos mums solistą, kurių 
bijojo, kad visuomenė persi- prieauglio vyrų tarpe mažai 
sotinus klasikine muzika, ne- turime.
beateis žiūrėti balandžio mė- Bohemos spektakliai praėjo 
nes| statomos Carmen. sklandžiai, Puccini nuskambė-

Tiesa, Bohemos garsinimai jo nuotaikingai, gyvai ir pa
davė pagrindą kai kuriems darė malonumą ne tik daly- 
pnekaištams (pilnas simfoninis vifrms bet ir šimtams muzikos 
orkestras, Lyrie dirigentas ir mėgėjų. Rengėjai jau kalba 
pan.) Pats infcratoritfs Bohetao- apie naujus žygius, apie Rigo- 
je nedainavo, tai tas prfekaiš- letto, apie naują Dariaus La- 
tas savaime atpuolė. Pasipini- pinsko operą. Po Bohemos 
gauti irgi nepasipinigauta, nes lengviau patikėti A. Grigui, kad 
pastatymas davė nuostolių.

Didžiausias sliekas ant “Gri
go operos” meškerės buvo

miksų visuomenė, išlepinta 
Stasio Baro, negalėjo susiža
vėti silpnu, falcetuojančiu, 
aukštuose registruose įtemptu, 
vidutiniuose — nebegirdimu 
Gudo tenorėliu. Gaila, nes vy
ras šiltas, simpatiškas, besis
tengiąs, nors silpnas, aktorius. 
Iš choristo lygio neiškilo ir 
Craig Johnson, nors viską py
lė “lietuviškai” ir pats — la
bai lietuviškos išvaizdos.

PRANEŠIMAI

*mvmmn

— Chicago* Noilly, Nešfiultiv Ir 
Pavienių draugiškas klubas ruošia 
Valentino dienos šokių vakarą Hol
lywood svetainėje. 2417 W. 43rd SL 
vasario mėn. 17 d. 7 vaL’ vakaro. 
Kviečiami visi atsilankyti; bus įvai
rių gėrimų, šilti ir šalti užkandžiai. 
Gros Jurgio Joniko orkestras. V. C.

— Žemaičiy Kultūros Klubo eili
nis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, vasario 21 d. 7:00 vai. vak. 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes rei
kia aptarti klubo reikalus. Po su
sirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžpelvis, ravt.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, vasario 
18 d. 1:00 vai. popiet Hollywood sa
lėje. 2417 W. 43rd St. Nariai malo
nėkite atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus. Rožė DidžgeMs, režf.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAISKMMAL

tiek Dievo

tai yra galima. Ir tas figalėjimaj kasmet padidėti.
Nežiūrint i tai. kad mes nesitikime pasiekti tobulybės, kol nebūsime “per-/ ą aUV X VCU, A064 LLLvO 1-tie a f VvwUAJ uvu, akva uvm

keisti” ir iki kol negausime save naujųjų kūnų prisikėlime, vistiek visą 
tą laiką privalome laikytis arti prie Viešpaties susižinodami su juo dva
sioje, ir mintimis pasilikti jo draugystėje.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIDAUS LIGŲ SPEC. 

2454 WEST 7Tst STREET
VALANDOS: Pirmad., antrad., ket

virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtad. ir šešta- 
diemais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DU FRANK FLECKAS
0PT0METR1STA5

KALBA LIETUVIŠKAI 
26T8 W. 7lst St. — tol. 737-5149

Tikrina skis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

------

MINSKAS
GRUNDIG

NEŠIOJAMAS STEREO
5 BANGOS e 4 Garsiakalbiai 
2512 W. 47 ST. — RR 6-1998

. LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

DR LEONAS SESlfflS
INKSTŲ, PŪSLES TR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

M. P. STRUMITIS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofi*a« 2750 West 71«t St. 
Tol.: 9258296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdėsio valandom 
gražiausios gėlės ir vaittftad antka

piu papuošimui ir sezoninės
KoĮTcuJLia gcics.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariom Avo. — 586-1220

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

beverly Wills čelinyčia 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84834

perkraustymai

ML VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
2652 WEST 5*h STREET 
Tol.: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
fr peakt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. /

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

2047 W. 67th PI. WAIbrook 54068

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

2454 WEST 71>t STREET 
OR«o telef.: H Em lock 4-2123 
Rate, telef.: Gibson 84195

Priima ligonius pagal susitarimą, 
valandos

Apdraustas perkraustyma* 
ft jvtiriy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piece 

Tel.: FRontier 6-1882

- Dėl 
iti telef. HE 4-2123.

Jei Beatsiliepia, tai telef. Gi 8^195

(Arch Support*) ir t t

Pasisekimą bizny ji

SOPHU BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS 

Visos programos H W0PA,

Liotuvig kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 61—12 I 
vai. ryto. — Seėtadienį ir sek- į 
madienį nuo 8:30 iki 9 30 vaL I 
ryto.

Totef4 HErtilock 4-241)

7159 So. MAPLEWOOD AVB.
CI^CAGO, HL. A062D

L---------- --------- ---- -------- .J

kiekvienam

ŠKAITYl.l DČMCmriNJ 
DIENRAŠTI •»AUTienas*

jis padarys ką žadėjo.
A. Pužauskas

•V. RASTO TYRINĖTOJAI

mtn torn* to you far the

auti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar

j Nekalto Prasidėji 
bas laidoiamas Šv.

VSa a. a. Richard Hatkaus giminės, ftraugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvi .............. " •
tiavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
SOnus, motina, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras ,Bįeįįųnas. T&. LA. &3D72.

TĖVAS Ht SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

vpvivo iiitoavivo ajuw . _

lietuvių kalba”. Garsinta, kad IK z1 TAM PATARK
dalyviai išmoko lietuviškai, ži
noma, mūsų žvaigždė Daiva 
Mongirdaitė, Dalia KučėnienėJ 
Vytautas Nakas dainavo lietu
viškai. Tačiau kiti? Visi dė
kingai plojo Thomas Jamerso- 
nui, kad jis nelaužė mūsų gra
žios kalbos, bet nuo pirmo iš
ėjimo užtraukė ... itališkai.

Autoriui praeityje yra tekę 
kalbėti lietuviškai su Jonavos 
burliokais ir su Skaudvilės žy
dais. Reikia pripažinti, kad jų 
lietuvių kalba buvo nebloges
nė už Povilo Gudo, Johnsono ar 
Zietrnskiu. Reikia girti jų pa
stangas išmokti tarti žodžius 
lietuviškai, tačiau ar to viso 
vargo reikėjo? Draugo Dau
gailas sil pasigėrėjimu rašė po 
premjeros apie “puikiai” iš
moktas lietuviškas arijas. Sko
nio dalykas. Man*tai visada 
auyss pa*r&Usta, kai mfriia plo-' 
ja kokišm šėhatoriui, kai tas 
prieš rinkimus, gale kalbos, 
prašvebeldžiuoja “Tagovoja 
Lysva Leitava”. Galvoju, ma
no balso tai tu negausi, jei trijų 
žodžių nesugebi išmokti teisiu-

Laidotuvių Direktoriai

ž kie\o skleisti gandai, 
kad naujoji ‘‘Chicago Opera 
Company and Workshop” pra
dėjo savo darbą lietuvių 4arpe 
tik todėl, kad tikėjosi nugrieb
ti riebalėlius nuo lietuviškos 
sriubos. Organizacija užregis
truota Dinois įstaigose kaip 
“non profit” oragnizacija. Bo
hemos pastatymas gandus apie 
pasipelnymą turėtų išsklaidy
ti, nes spektakliai davė nuos
tolį. Čia tik pasitvirtina seniai 
žinomas faktas, kad jokios 
operos negali išsiversti be me
cenatų, be rėmėjų. Jei visi Či
kagos gyventojai būtų — kaip 
lietuviai, tai mieste išsilaikytų 
dešimtys operų. Reikia many
ti, kad naujoji operė tikrai pris
teigė iŠ meilės muzikai ir no- 
redama dubti pt’ogą jauhimni 
pasireikšti bperinėj'e scenoje. 
Jei taip, tši jai linkėtina sėk
mės fr ilgai tmnkanėio neširin* 
feresuoto ideatizmo. Tr žiho-o 
ma, daugiau tokių turtingų, 
tautiečių, kaip Ed fr Sarah bi
čiuliai tMiicheft) iš Havajų, 
kad būtų kam apmbkėti nuoa- 
(otius. Jei opera įsikūrė tik 
aakso vilnų nuo tietaviškų šrfry- 
čių karpyti, tši jos ateitis neil
ga, nes tokiems uždaviniams 
mūsų publikos per maža. ‘

Iš operos veikėjų geriausią' 
įspūdį paliko lamerson, iš Xew 
York City- operos. laisvas vai-' 
dytibje, nžtifrriYitas , pasitikįs 
sšvim. Tas pats prpfesio'na-' 
lizmas dvelkė iš mažo Lydc 
operos choro jcenų, kurių bu
vo nedaug. Labai geros buvo 
abi Ifetfrvaifrs Mongfrdaifė Ir 
Kučėnienč. Viena švelni, nelai-

RICHARD PLATKUS
Gyveno 4029 South Maplewood Avė.

Mirė 1973 m. vasario 13 d., 1.-30 Vai. ryto, sulaukęs 53 metų am
žiaus. Gimęs Chicago, lliaois.

Paliko nuliūdę: sūnus Francis, motina Rose, švogęris Edward 
Uzemack, ^sūnėnai — Noel Uzemack, jo žmona Mary ir Edward Ufce- 
mack, jo žmona Sally; dukterėčia Bonnie Christianson, jos vyras Wil
liam ir Vanda Žabelio, jos vyras Stanley su žeima, gyv. Dowagiac, 
Mich., h* kiti giminės, draugai bei pažįstami

Velionis buvo mirusios Irene vyras, pagal tėvus Meistinik fr bro
lis mirusios Eleanor Uzemack

Priklausė Tėvų Klubui Brother Rice Aukštesniosios Mokyklos ’ 
ir buvęs skautų vadas No. 464, Nekalto Prasidėjimo Mokykloj.

. Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California 
Avenue.

EUDEIKIS
SENIAUSIA m DIDilAUSlA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D 

<005-07 So. HERMITAGE AVENUE
lei.: Y Arde 7-1741 -1742

MUDEK1N1SKOS A1K-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

kitu

1739 W MALST1D ST

Ik

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

turime 
KOPtYt’V 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
• (LACKAWIC2)
24 WRST BBth STREET REptfMfc MM3

2314 WEST 23Yd PLACE Hrtfftfc 7-6671
11028 SUUTHW1CST HIGHWAY, Palos Hill*, Ill. 974*4410

P. J. RIDIKAS
Phone: Y Ante T-1B11

baž-
48

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 

Laidotu vhp 

Direktorių

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAMCA AVENVE. Phone: YArue 7-3401

• T -........... ............................ r*

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 5Blh Ave., Cfeero, IB. Phone: OLympic 2-lOTb

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8e. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572 

~ - į j , „

GEORGE F. RUbMlNAS
3MB M. LlTDANlCA AVĖ. TEL: YAria 7-1136-11S9

metų 
Kaina

lietu 
nyčios,

Order,

(steigtos mokyklos

3354 8o. HALSU® STREET



o?

Ruošiamas a. a. Jono Byansko vienerių metų mirties paminėjimas Balzeko muziejuje vasario 
11 iki 28 d. Bus rodomi įvairūs prisiminimai iš kelionių ir muzikinių pasirodymų. Parodai 
rengti komitetas (iš k. deš.) Genovaitė Giedraitienė, Aldona Olis ir Stanley Balzekas, muziejaus 
steigėjas. A. a. Jonas Byanskas buvo "Birutės", choro dirigentas ir kitų chorų mokytojas.

ton 
ern 
Ill., 
se.

— Leonas Vakselis iš Brigh- 
Parko apylinkės yra South- 
Illinois u-to, Carbondale, 
garbės studentų sąrašuo-

— Katheleen Baliūnaitė ir 
Nijolė Čepulkauskaitė baigė 
teisės mokslus De Paul u-te. 
James^8lykas baigė komerci- 
niūs mokslus bakalauro laips
niu.

— Valentina Ručinskaitė, 
Kenneth Markūnas, Aldona 
Starkutė ir Leonarda Vidra sėk
mingai baigė pagrindines stu
dijas Illinois u-te Circle cam
pus ir dabar studijoja baigian
čiųjų (undergraduate) 
roję.

kated-

Joseph 
Janulis

— George Benas, 
Markūnas. Danielius 
ir Allen Prusis yra Marist aukšt. 
mokyklos garbės mokiniai su 
visais “A” pažymiais.

- Marquette Parko Lietinių wanted
.parapijos bažnyčioje šį sekma-. Darbininku Reikia
įdienį, vasario 18 d. 10:30 vai. “ 
>bu$ iškilmingus^ pamaldos už
Lietuvos laisvę. Pamokslą sa- 
kvs kan. Vaclovas Zakaraus

kas.

— Stud. Onutė Požarniukaitė 
mokėsi baleto nuo pat vaikys
tės dienų ir dalyvaudavo Aivų

SERVICE STATION ATTENDANT 
Experienced. With tow truck 

knowledge. 
NORM’S STANDARD 

7550 N. Sheridan.

HELP WANTED — F EMALI 
Darbininkių Reikia

tės dienų ir dalyvaudavo Aivų VIDUTINIO AMŽIAUS MOTERIS 
do parengimuose. Dabar ji stu- į*^0 3 arvba 4 kambariu

1 . U , . butą. Pageidaujama Marquette arba
dijuoja Pedagoginiams Litua-.Gage Parkų apylinkėje, tel. 776-0121 
nistikos Institute, kad galėtų ~w —
būti naudinga lietuvybei ir l>e- n^^LlNGA NAMŲ ŠEIMINDGCĖ 
tuviškai visuomenei, lo Justi- 2 vaikai šeimoje. Susikalbėti angliš- 
tuto viešame linksinavakaryje £ai.
vasario 17 d. Jaunimo Centre ji 
pašoks savo kūrybos baletą.

vių -
|je_ REIKALINGA NAMŲ ŠEIMININKĖ 

DUODAMAS ATSKIRAS kambarys

Reikalingos rekomendacijoj.
Tel. 769-2230. Prašyti ir kalbėti tik 

su Mr. Lifschultz.

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

i Good pay.— Minint Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktį yra tin- ROGERS PONTIAC

2720 S. Michigan Ave. 225-4300
Ask for MARSHA

pavaduotojai — Mykolas, taip pat buvęs čika- 
gietis, mirė praeitą vasarą. V.

zas Toliušis,
A. Namikienė ir B. Vosylius.
Skautų sk. redaktorius Nau-jr L. Jakušovai, taip pat ponia 
jienose. žurnalas yra įdomus ” 
ne tik skautams, bet ir visiems, 
ypatingai jaunimui. Adminis
tratorius yra A. Orentas, 6840 
So. Campbell Avė., 
III. 60629.

Ema Jakušovienė yra Naujie
nų skaitytojai.

------ į — Povilas Dajibaras, ilgame- 
Chicago. t,s Naujiei|iUrėmėjas, lankyda- 

jinasis administracijoje ir mo- 
Ikėdamas įvairias sąskaitas,

— J. ir F. Jiešniantai, Spring.įteikė vėjui 13.10 dol. auką. 
Valley, III., vieni iš pirmųjų Pranas Kavaliauskas įteikė 3 
atsiliepė į paskelbtą Naujienų 
vajų su 10 dol. auka, šioje 
apylinkėje gyvena susipratę 
lietuviai, gražiai santykiauja 
su savo tautiečiais ir remia 
bendruosius darbus.

dol.

— Pranas Jonelis, McHenry, 
Ill., kartu su prenumeratos 
mokėjimu atsiuntė vajui 5 dol.

— Vilius ir Laima Jakušovai, 
439 Bellepoint Dr., St. Peters
burg Beach, Fla. 33706, anks
čiau gyvenę Chicagoje, įsteigė 
Nekilnojamo turto tarpinin
kavimo įstaigą taip pat įsigijo 
motelį. Jiems šiuose versluo
se gerai sekasi dėl gero ir sąži- 

teikiant
saviesiems,

— Jonas Virbalas, Omro, 
Wis„ mokėdamas prenumera
tą atsiuntė vajui 10 dol. Va
jaus komisija visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja, visus 
kviečia remti Naujienas ir da
ryti pastangų suradimui bent 
po vieną naują skaitytoją. Vi
si lietuviai yra kviečiami užsi
sakyti Naujienas. Pasimėtimo 
ir svetimų įtakų krovimosi 
laikotarpyje jos užtarnavo vi
sų dėmesį ir paramą, nes iš
reiškia organizuotos ir neorga
nizuotos daugumos nuotaikas, 
taip pat padeda įvykdyti jos 
valią visų lietuvių gerovei.

— Žurnalas “Skautų Aidas”, ningo patarnavimo, 
įsteigtas 1923 m. kovo 15 d. ypatingą dėmesį 
Šiauliuose, ruošiasi minėti 50 atsižvelgiant į reikalus bei pa
in. jubiliejų. Vyr. red. yra Juo- geidavimus. Viliaus tėvelis

MOVING-— Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai Ilgų metą patyrimas.

1022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

— V. Dambrauski iš Mar
quette Parko apylinkės kartu 
su prenumerata atsiuntė per K. 
Janušką 5 dol. už kalendorių.

— Pranas ir Genė Prūsiai iš
vyko į Floridą porai mėnesių 
atostogų. Apsistojo St. Peters- 
burge. Vėliau žada aplankyti 
ir kitas Floridos vietoves. 
Prūsiai gyvena Calumet City, 
III. P. Prūsis seniau gyveno 
Northsaidėje. Jis yra Humboldt 
Parko Lietuvių Klubo pirmi
ninkas. 1 4 ras

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SAL! 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žeme — Pardavimui

'ASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI 

rVTSŲTTCšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

STUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 Wert 69th SL, Chicago, BĮ. 60629. • TeL 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

-AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajam* tom* yra 208 puslapiai, o antrajam* 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuos* virš* Ii uos* parduodami už $4.00, o kietuos* 

viršeliuos* už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pesiųsite tokiu edresu:

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 keliat. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkžt $2-50

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8. Illinois 
-----------------------------
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kalniausias laikas ir geriausia 
proga lengvu būdu tinkamai 
supažindinti savo draugus ir 
kaimynus su Lietuva, jos isto
rija ir problemomis. Prel. dr. 
Juozo B. Končiaus angliškai 
parašyta 142 pąj. knyga “His
tory of Lithuania” yra tinka
mas tam tisklui leidinys. Kaina 
2 dSl. Gaunama Naujienose, 
1739 So. Halsted S'^Chicago, 
III. 60608. (Pr.)

— Buv. Lietuvos Policijos 
Tarnautojų Klubas “Krivūlė” 
maloniai kviečia atsilankyti į 
Metinį Žiemos parengimą, ku
ris Įvyks š. m. vasario mėn. 17 
d. Balio Pakšto svetainėje, 3801 
So. California Ave.. Chicago, 
Ill. Bus pilna vakarienė, trum
pa programa, šokiai, veiks bu
fetas ir daug vertingų dovanų 
laimingiesiems. Pradžia 7:30 
vai. vak. Auka $6.00 asmeniui.

Klubo “Krivūlės” Valdyba

(Pr.)

— Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas rengia Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą Bever
ly Country Club, 87th ir West
ern Ave., vasario 21 d. 12;30 
vai. po pietų. Klubo garbės pir
mininkė gen. konsule J. Dauž- 
vardienė bus pagrindinė kalbė
toja. Dėl rezervacijų skambin
ti Daina^ifrTiden. 423-7519. Po
nios Helen Allen, Cheryl Kalie- 
be ir Patrice Trauk šeiminin
kaus šiame parengime. (Pr.)

— Antanas šaukštas, gyv.
6822 So. Artesian Ave., Chica- 
goje, mirė vasario 13 d. Paieš
komas jo brolis Juozapas. At
siliepti arba pranešti telefonu: 
737-1213. (Pr.)

help your £> 
HEART FUNdV 
help your HEART

Aktorė Mis* Farrow Londone vaidina čokovo dramas veikale

MOTHER’S HELPER
Pleasant home in Chicago’s Suburbs. 
Your own room. TV. Same child 
ca-e and some house wort. Some 
English necessary. $35.00 per week 
to start. Call Mrs. Shuman 673-4659.

GENERAL OFFICE 
TYPISTS FILE CLERKS 
Call MISS LANE 263-1920 

AETNA CASUALTY & SURETY 
An Equal Opportunity Employer

HBLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

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

Call or apply
4321 ST. CHARLES RD.. BELLWOOD

547-6443

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS
BAZARAS

šeštadieni vasario 17 d. nuo 8:30 vai. 
vak. iki vidurnakčio. Sekmadieni, 
vasario 18 d. mm 10:30 vai. rvto iki 
6 vai. vakaro visos NAUJOS PRE
KĖS IR DAIKTAI: danga ir apran
ga. puošmenos namu reikmenys, 
popierio gaminiai, dovaninės pre
kės maisto produktai skardinėse ir 
švieži. įvairūs paveikslai. Namų ga
mybos maistas ir užkandžiai.

ARTE CROWN DAY SCHOOL 
5101 No. Kimball Avenue

VISUOMET YRA GERIAU užsitik
rinti sausuma prieš netikėtumams 

ateinant. Skambinkite 342-4466
, VANGU A Rn FTRR AT.. ARMS 

Patarimai veltui.

Š.

J. BACEVIČIUS — BELL. REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave,

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

. Telef. 434-4660
Y.c—

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

JEL. — 254-5554

A. 6. AUTO REBUUDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum.
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai-. iangaį Moderni virtuvė. Gazo šildy- 

nos nebrangios. varnas. Garažas. $18,800.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, TN. | io BUTU 2 aukštu mūras. Arti 

TEL. — 776-5888 i Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja-
Anicetas Garbačiauskas, sav. mu_S?tima gauU ^0,000

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

MODERNI S kamb. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai, “built-

■ in” virtuvė. 1% vonios. Du greta do 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

ORIGINALUS APARTAMENTTNIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildvmas 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% KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip: naujas. $23,000.

2 BUTU 6tnetu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro rraiden- 
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.

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 KAMBARIŲ 1% aukštu 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

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

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

kitokį blankai

HOME INS
Call: Frank Zapolh 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

>ij:‘ 'j ■ ;e ant vasuaitv Comp-' .

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS

INCOME IAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai

TONA VT7TJA 
PALAIDOJUS

m. vasario 6 d. buvo pa
laidotas “Naiiiienu” skaitvto-
ias Jonas Vebas, 87-nių metų 
amžiaus.

Jonas Vebas gimė 1886 m. 
sausio 7 d. Užnalių parapiioie, 
Antakalniu kaime. Ameriko
je gvveno Chicagoje, dirbo me
talo liejykloje. Išsitarnavo 
pensiją. Iki praeitu metu bir
želio mėn. gweno 2237 W. 21 
PI., Chicagoje. Nuo praeito 
birželio mėn. nustoio jėgų ir 
kaimvnės lietuvės Helenos Bei- 
ger rūpesčiu buvo perkeltas į 
Oak Forest, UI. ligoninę, kur 
ir mirė šio vasario 1 d. Laido
tuvėmis rūpinos’ iš Detroito 
atvvkusi vienintelė jo giminai- iš Evanstono ir Lietuvos Duk
tė Amerikoje pusseserė Uršulė terų Draugija.
Leleikienė. Jai talkininkavo 
Lietuvos Dukterų Draugija.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

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

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TaL: RE pub lie 7-1941

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

A. a. Jonas Vebas darbštus, 
padorus viengungis lietuvis, 

Lietuvoje liko dar gvva jo paskutiniu metu dėl ligos kiek 
tikra sesuo. Turėjo jis daugiau suvaikėjęs, todėl negalėjo pasi- 
brolių ir seserų, bet ar jie gy- rūpinti, kad jo sunkiai uždirb
ti — nežinau. Testamento ne- tus pinigus tikrai gautų jo gi- 
paliko. Apmokėjus jo laido-( minės, 
tuvių išlaidas, likusis turtas 
turėtu atitekti giminėms.

Laidotuvių direktorius S. Le- tuvių bažnyčios kūnas palydė- 
chavičius pasižymėjo tuo, kad tas į šv. Kazimiero lietuvių ka
bu vo sutikęs velionį palaidoti pines. Užpalėnas
ir tada, kada apie jo paliktus 
pinigus dar nebuvo žinoma. 
Be laidotuvių direktoriaus ir 
grabnešių , laidotuvėse daly
vavo tik minėta pusserė, U. Le- 
leikienė, kun. F. Gureckas ir jo 
sesuo Dr. Ona Bakaitienė. abu 
užpalėnai, if Kęstutis Valavi
čius

Jau labai silpnos sveikatos 
esant, jo reikalais daugiausiai 
rūpinosi p. U. Leleikienė, kas
met atvykdama iš Detroito jį 
aplankyti, kaimynė (ne lietu
vė) Mary Layris, kaimynė lie
tuvė Helena Beigfer, kuri ypač 
daug padėjo jį sarginant ir lai
dojant, be to, O. Junkerienė iš 
Melrose Parko, W. Stuogienč

BEATING CONTRACTOR 
(rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE 

Chicago. DI. 80909. Tel.: VI 7-3447

Laidotuvės buvo kuklios bet 
gražios. Iš Marquette Parko lie-

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
H SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymaa Mūrininko, 
daliaus. cemento i? dažytojo darbai 
Veltui ikainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. Tol. 238-8656

F*d*r*linly l< veisti los pajamų 
mokančių apckalčlavlma*

Pasveikink savo draugus 
-nėr "Naujienas" *

WEATHER FORECAST 
and Fire Danger Raff ng

■ATMM

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

' Patariu paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tol. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS




