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KLEISTI BOLŠEVIKŲ - NACIU 
AGRESIJOS DOKUMENTAI

Jau išleista seniai lauktoji ir, šiuo metu pati svarbiausioji 
Lietuvos padėtį liečianti knyga, “Sovietų Sąjungos — Vokietijos 
agresija prieš Lietuvą” (USSR - Germany Aggression Against 
Lithaunia). Tai dokumentų rinkinys su reikalingais paaiškinimais. 
Sudėta 250 dokumentų, 543 psl., kaina $15.

šiuo metu tokios knygos pasi
rodymas yra labai svarbus gin
klas Lietuvos nepriklausomybei 
ginti Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferencijoje, 
kurios programa dabar ruošia
ma Helsinky. Vlikas numato šią 
knygą įteikti ne tik visoms lais
vojo pasaulio vyriausybėms, ku
rių atstovai dalyvauja minėto
je konferencijoje, bet ir kitoms, 
kur tik bus reikalo, šios knygos 
išleidimo idėją prieš keletą me- kams. Netikėtai Paryžiaus po- 
tų iškėlė Vliko pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas, jai pritarė Vli
ko Valdyba ir Taryba. Dr. Jonas 
Balys kongreso bibliotekoje su
rinko daug dokumentų, o tarp
tautinės teisės mokslų profeso
rius dr. Bronis Kasias apsiėmė 
atlikti redaktoriaus darbą. Jam 
be to teko surinkti nemaža pa
pildomų dokumentų įvairiose 
bibliotekose ir kitur. Jis artimai 
bendradarbiavo su Vliko sudary
ta specialia komisija ruošiamiem 
studijiniam darbam peržvelgti. 
Komisų a sudarė dr. Jonas Pu
zinas, dr. Bronius Nemickas ir 
Juozas Audėnas.

Knygą išleido “Robert Speller 
and Sons,' Publisher,' Inc.”7 "10 
East 23 Street, New York, NY 
10010. Tautos Fondas leidyklai 
sumokėjo $10,000. Redaktorius 
dr. Kasias savo nepaprastai di
delį ir kruopštų darbą paauko
jo Lietuvos laisvei ginti — jis 
atsisakė nuo honoraro.

Netrukus apie knygą parašy
sim daugiau. Vlikas ir šiemet 
numatė išleisti keletą vertingų 
knygų ir prašo visus gerbiamuo
sius Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams aukotojus į tai atkreipti 
savo dėmesį. (E)

1$ VISO PASAULIO

PARYŽIUS. — šiandien Pa
ryžiuje turėjo prasidėti ameri
kiečių dezertyrų ir įvairių orga
nizacijų, kurios dezertyrus glo
boja, konferencija, kuri būtų pra
dėjusi akciją, siekiant Ameri
kos vyriausybės amnestijos vi
siems Vietnamo karo priešinin-

licija uždraudė šią konferenežą 
pradėti ir painformavo rengėjus, 
kad-jie nepageidaujami Hotel 
Maurice viešbutyje. Dezertyrų 
atstovai kaltina Prancūzijos val
džią, kad ji pasidavusi Wash
ington© spaudimui.

SANTO DOMINGO. — Domi
ninkonų vyriausybės lėktuvai 
puolė norvegų tanklaivį atviroje 
jūroje. Norvegija dėl to inciden
to pareiškė oficialų protestą. 
Domininkonų valdžia labai ner
vinga po 10 ginkluotų vyrų at
plaukimo iš Kubos. Tie komunis
tų paruošti partizaninio karo ^uvjau. va-
ekspertai pasislėpė Dominikonų leistas belaisvius, jie kitaip eigė- 
kalnuose ir miškuose. Įtariama,1 gf kMaip buvo rengti. Vienas 
kad jie pradės organizuoti gink- beIaisvis Wanat i§ Waterford,

Conn., papasakojo, kad pirmus 
10 nelaisvės mėn. jis išbuvo pri-

Haifongo miestas buvo gerokai sužalotas amerikiečiu 
gatvėse džiaugiasi, kad pagaliau pasiba

DERYBOS PEKINE LIEČIA SVARBIUS 
AZIJOS IR VISO PASAULIO REIKALUS

PEKINAS. — Prezidento patarėjas Kissingeris šeštadienį 
buvo priimtas paties “pirmininko” Mao Tse Tungo, su kuriuo 
kalbėjosi dvi valandas. Mao labai retai priima užsienio svečius 
ir Kissingerio priėmimas laikomas didelio palankumo ženklu, ku
ris taip pat rodo, kad Pekine vyksta labai svarbios derybos. Su 
premjeru Chou En Lajum ir su užsienio reikalų ministeriu Chi 
Peng Fejum, su jo padėjėju Chiao Kuang Hua, Kissingeris derė
josi jau virš 15 valandų. Penktadienį Didžiojoje Liaudies salėje 
įvyko Kissingeriui pagerbti banketas, kuriame dalyvavo Kinijos 
vyriausybės nariai ir kiti aukšti svečiai.’

Pulkininkas rėmė

Tuščiose varpose 
ieško grūdų

Trys aukšti valdžios pareigū
nai ir “Valstiečių Laikraščio” ko
respondentas stebėjo vasarojaus 
piūtį, atliekamą kombainais Ši
lalės rajono Upynos kolchoze. Tai 
buvo vad. žemės ūkio ministe
rijos viršininko pavaduotojas S. 
Peikštenis, Mechanizacijos ir 
elektrifikacijos instituto moks
liniai bendradarbiai K. Kadziaus- 
kas, J. Liaukonis ir koresp. J. 
Švoba, kuris 1972 m. lapkričio 
21 d. savo laikraštyje atpasako
ja šios komisijos pastabas:

“Žinia, jei javas pateko į kom
bainą, jis turi būti švariai nukul
tas. Tačiau mašinų paliktuose 
miežių šiauduose radome kiek
vienoje varpoje vidutiniškai po 
vieną neiškultą grūdą. Vadina
si, kiekviename hektare vien dėl 
to prarasta apie 150 kg. grūdų”.

Tame pat laikraštyje rašoma, 
kad Rokiškio rajono Ragelių kol
choze nukasus bulves, kontro
lės atstovai patikrinę bulvienas, 
ar jose neliko neurinktų bulvių. 
Kaipgi ne: “Iš 41 hektaro papil
domai surinkta 46.6 tonos bul
vių”. (Išsimokėjo, bet kuo kol- 
chozininkai kiaules šers? — 
Red.). (E)

— Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas vasario 9 d. trims sa
vaitėm išvyko j Europą. Tuo me
tu pirmininko pareigas eina vi
cepirmininkas Jurgis Valaitis.

pasitarimų turinį gali- 
spėlioti, nes Kinija ne- 
net, kur tie pasitarimai

Svarstoma pokarinėsir remia prezidentą
CLARK AVIACIJOS BAZĖ. 

— Pulkininkas Robinson Risner, 
išbuvęs Hanojaus nelaisvėje sep- 
tyneris ir pusę metų, pareiškė, 
kad, jo žiniomis, nebuvo nė vie
no amerikiečio belaisvio, kuris 
būtu nusistatęs prieš preziden- 

FELTON. — Kalifornijoj ras- 'to Nixono Vietnamo politiką. Vi- 
ti nužudyti dar keturi jauni vy-’si pritarė ir pritaria prezidentui 
rai. žmogžudysčių skaičius San
ta Cruz apskrityje šiais metais 
jau siekia- 13. Vienas narkoti
kų adi^tas kaltinamas šešiomis 
žmogžudystėmis.

WASHINGTONAS. — Mais
to ir vaistų administracija įsakė 
atšaukti iš parduotuvių apie 30,- 
000 didelių dėžių konservuotų 
grybų, daugiausia vartojamų 
restoranuose ar “picos” kepyklo
se. Grybai turi botulizmo nuo
dų, kurie htbaf pavojingi -žmo
nėms. Čikagoje inspektoriai jau 
konfiskavo 1,600 dėžių grybų. 
Dažnai nuodingų grybų metali
nės dėžės būna “ištinusios” nuo 
spaudimo iš vidaus. Grybai at
ėjo iš United Canning, East Pa
lestine, Ohio. Ant dėžės dugno 
yra numeris CJ3SA.

bombų, šimtai vietnamiečiu judriose 
pasibaigė kraštu nualinęs karas.

VIET CONGAS KANKINO BELAISVIUS
SAN FRANCISCO. — Jau visi komunistų paleisti prieš sa

vaitę amerikiečiai belaisviai sugrįžo į Ameriką. Paskutinėje gru
pėje buvo ir du kariai neštuvuose, .nes jie negalėjo patys paeiti.. 
Belaisviai, buvę šiaurės Vietname, apskritai, yra geresniame sto
vyje už Viet Congo belaisvius, kurie visi labai išdžiūvę, nukankinti! 
ligų ir bado. Sekančią belaisvių grupę komunistai žada paleisti va
sario 26 d., neskaitant 20 “be eilės” paleistų, kurie turėjo būti 
perduoti vakar.

Viet Congo paleisti 27 vyrai 
atrodė blogiau už Hanojaus pa

luotą sukilimą. Todėl dabar la
bai sekamas ir tikrinamas kiek
vienas pro Domininkonus plau- Rintes’gr^ndYhe^ie’stulpJ’ir 

^vas- Viduje keli šimtai. bambukiniame narve, po kurį
kairiųjų buvo suimti, o buvęs 
prezidentas ir opozicijos vadas 
Juan Bosch slapstosi draugų na
muose, nes minėti sukilėlių va
dai, atvykę iš Kubos, buvę jo na
muose ir turėję pasitarimą.

LONDONAS. — Britų spau
doje daug kalbų sukėlė žinia, kad 
šiaurinėje Airijoje’esą britų ma
rinų daliniai buvo apmokomi 
Amerikoje Vietnamo karo vete
ranų, kurie treniravę britų ka
reivius, kaip kovoti prieš parti
zanus. Britų gynybos ministe
rija paskelbė, jog britų marinai 
reguliariai gauna apmokymą 
Amerikos ir kitų valstybių po
ligonuose. Taip esą daroma vi
sų Nato valstybių. Tokie apmo
kymai neturį nieko bendro su 
Šiaurės Airijos įvykiais.

PHILADELPHIJA. — Polici- Į Vietnamo atstovai Keturių šalių 
ja praėjusį penktadienį pradėjo | Karinėje komisijoje sutiko pa- 
vykdyti teismo sprendimą ir ėmė i 
suiminėti streikuojančius moky- ; 
tojus, kurie pikietuoja prie užda
rytų dėl streiko mokyklų. Phi- 
ladelphijos mokytojai streikuoja 
jau šešios savaitės, reikalaudami i 
didelių algų pakėlimų. Policija : 
suėmė apie 300 mokytojų už ne-1 
klausymą teismo, kuries įsakė ] 
pradėti darbą.

DETROITAS. — “The Sun
day News” Detroite išspausdi- I 
no sekmadienį Naujienų bendra
darbio Sauliaus šimoliūno laiš
ką, kurį laikraštis pavadino “Li- ; 
thuanians are wattching”. Laiš
ke sakoma, kad nauji prekybos', 
planai tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos gali būti kenksmingi 
Amerikai. Lietuviai susirūpinę, 
kad ta prekyba gali neprisidėti 
prie pačios sovietų sistemos pa
sikeitimo, bet tą sistemą gali tik 
daugiau sustiprinti.

KEY BISCAYNE. — Prezi
dentas patvirtino laikiną FBI di
rektorių Patrick Gray toms pa
reigoms. Senatas dar turės duo
ti savo pritarimą.

lakstė žiurkės ir šliaužiojo gy
vatės. Visi belaisviai sako, kad 
jie tik todėl liko gyvi, kad iš
moko virti valgį iš šunų, žiurkių 
mėsos. Kai kurie yra ragavę tig
rų ir dramblių mėsos.

Vienas sežantas pasakojo, kad 
komunistų bausmė belaisviams 

į buvusi įstatyti j įlos į negilią 
duobę, į kurią komunistai pripil
davo rudųjų skruzdėlių. Už ne
paklusnumą komunistai atimda
vo iš belaisvių tinklus nuo uodų 

; ir per naktį uodai kankindavo 
L džiunglėse laikomus amerikie

čius. Susirgusius komunistai ir
gi tik tada pradėdavo gydyti, 
kai ligonys būdavo jau netoli 
mirties.

Sekmadieni Pietų ir šiaurės

skelbt savo daliniams įsakymą 
sustabdyti visas kovas. Po pa
liaubų paskelbimo, Saigono ži
niomis. žuvo dar 8,000 kareivių 
ir civilių. Įsakymas bus skelbia
mas per radiją, spaudą ir televi
ziją, šalia reguliarių ryšių per 

i karines vadovybės. Kimisija pri
pažino, kad iki šiol paliaubų įgy
vendinti nepavyko.

Pietų Vietnamo prezidentas 
Thieu susitiko su 300 politinių 
ir religinių vadų, ragindamas 
steigti vieningą frontą prieš ko
munistus ateinančioje politinėje 
kovoje. Tik pietų vietnamiečių 
solidarumas galįs išgelbėti kraš
tą nuo komunizmo įsigalėjimo.

Komunistų artilerija Kambo
džoje apšaudė Mekongo upėje 
plaukusią laivų vilkstinę, viena 
amunicijos laivą nuskandino, ki
tus sužalojo. Puolimas įvyko 32 
mylios nuo Phnom Penho. Per
kirtus kelius, daug siuntų į Kam
bodžą pristatoma laivais, tačiau 
ir juos komunistai stengiasi su
stabdyti.

ju-

Kaimo kapela 
pasivazmejo

Penkesdešimtaisiais savo
biliejaus metais Sovietų Sąjun
ga daug meninių jėgų paskleidė 
po platųjį pasaulį. Kaip lapkri
čio 22 d. “Vilniaus Tiesa” pra
neša, į pasaulį pateko ir Trakų 
rajono populiari kaimo kapela, 
prieš tai laimėjusi laureatės var
dą ir, kaip geriausia iš visų ki
tų, buvo pasiųsta į Belgijoje ir 
Olandijoje rengiamus tarptauti
nius dainos ir muzikos festiva
lius.

Kapelai vadovauja muzikas 
Jurgis Gaižauskas. (E)

Draudžia lošti 
kortomis - “bridžą” 

L

Associated Press praneša iš 
Maskvos (1.26), kad sovietų vals
tybinis sporto komitetas uždrau
dė organizuotas bridžo žaidynes. 
Kadangi perdidelis susidomėji
mas bridžu esąs “visuomeniniai 
žalingas”, jį bus tegalima lošti 
privačiai.

Nežiūrint uždraudimo, Komi
tetas nusiskundžia, kad “bridžo 
klubai veikia Vilniuje, Taline, 
Kijeve, Lvove” ir kituose mies
tuose. “Bridžo federacijos Esti
joje ir Lietuvoje jau eilę me
tų rengia tarpmiestinius ir res
publikinius turnyrus”. (E)

Spinta graži, tik 
durys neužsidaro
“Rugpiūčio 18 d. Vievio koope

ratyvo ūkinių prekių parduotu
vėje pirkau Jonavos baldų kom
binato gamybos spintą. Parsive
žęs namo, neradau spynų nei rak
tų durims, netiko rankenos, pa
čios durys kreivos”. Nusiskun
džia lapkr. 23 Vilniaus “Tiesoje” 
okup. Lietuvos pilietis. Tai vis 
reklamuojamos neva šimtais 
procentų augančios pramonės 
produkcijos kokybės pavyzdys.

(E)

— Edmundas Laucevičius, pe
dagogas ir kultūros istorikas, mi
rė sausio 7 d. Vilniuje “po sun
kios ligos”. Velionis dirbo nepr. 
Lietuvos Finansų ministerijoje, 
parašė dvitomę monografiją 
“Popierius Lietuvoj XV—XVIII 
a.” (1967). (E)

— Romos “Realta’ Politica” 
1972 m. gruodžio 2 d. laidoje, 
pasiremdama Elta-Fress žinio
mis, atspausdino ištisai Ceikinių' 
parapijos tikinčiųjų pareiškimą 
(pogrindžio spaudoje) apie jų 
patirtus religinius persekioji
mus ir valdžios organų prieka
bius ir pasityčiojimus. (E)

ir jo lin ijai, pareiškė Risner.

Vienu metu jis buvo kaltina- 
i mas Amerikos spaudoje, kad bū- 
I damas belaisviu, jis kalbėjęs 
| prieš Amerikos bombardavimus 
ir karo prailginimą. Pulkininkas 
pareiškė, klausinėjamas apie sa- 
vo'laikyseną nelaisvėje, kad rei
kėtų turėti galvoje tų pareiški
mų šaltinius ir vietą, iš kur jie 
buvo padaryti. Jis pabrėžė, kad 
per visą nelaisvės laiką jis niekad 
nebuvo praradęs pasitikėjimo 

1 prezidentu ar savo tėvyne. Jis 
visą laiką rėmęs prezidentą ir 
Amerika.

I

šiaurės Vietnamo kariuome
nės laikraštis pareiškė, kad pul- 

► kininkas Risner dažnai susitik
davo su užsienio koresponden
tais ir smerkdavo Amerikos nu
sikaltimus, tačiau dabar jis “pri
verstas pakeisti savo toną”.

Kairėj* matoma mergina yra mūri
ny kapitonas Dolores Gresham. Ji 
yra judėjimo kontrolė* karininkė 
Marinu aviacijos aeradroena New 

River, N. C.

Ir kompozitoriams 
nurodo, ką kurti

Po gausių ždanoviškų pamoks
lų rašytojams bei menininkams 

’■pradedamos siauriau apibrėžti ir 
j kompozitorių kūrybos ribos 
Straipsnyje “Tiesiu keliu” (“Lit. 
ir Menas”, 1973.II.3) Juozas Gau
drimas nurodo sovietinį patrio- 

jtizmą ir proletarinį internacio
nalizmą kaip svarbiausius “Lie- 

, tuvių tarybinių kompozitorių kū
rybinio įkvėpimo šaltinius”. Gau
drimas nusiskundžia kompozito
riais, kurie “žūt būt nori būt’ 
saviti, ‘savarankiški’, kartais ne- 
pajusdami, jog pasiduoda ne vi
sai gerai svetimai įtakai". (F.)

Apie 
ma tik 
skelbia 
vyksta.
Azijos padėtis ir sovietų įtakos 
Azijoje klausimai. Kinija ir 
-Amerika norėtų tą sovietų įta
ką pristabdyti. Stebėtojų nuo
mone, Taivano klausimas irgi yr/ 
darbotvarkėje. Amerika jau ža
danti sumažinti savo kareivių 
Taivane skaičių. Paliečiamas ir 
Amerikos jėgų Pietų Korėjoje 
klausimas. Dar šiais metais gali
ma esą laukti Amerikos diplo
matinės atstovybės Pek:ne dar 
nežinia kokioje formoje, įsteigi
mo. Toliau kalbama apie moksli
nių, kultūrinių ir socialinių ry
šių išplėtimą.

Svarbus ir aktualus klausimas 
yra Indokinijos taikos reikalai. 
Penktadienį Paryžiuje turi pra
sidėti tarptautinė konferencija, 
kurioje dalyvauti žadėjo ir Ki
nija. Toje konferencijoje Ame
rika norėtų turėti sau palankią 
Kiniją, nes nuo jos laikysenos 
daug priklausys taikos Indokini
joje įgyvendinimas.

Po Vietnamo karo Amerikos 
įtaka Azijoje gali susilpnėti, to
dėl prezidentas Nixonas, Wash- 
ingtono politinių sluoksnių ži

emomis, žada sustiprinti Ameri
kos diplomatines jėgas. Numa
tyti kelių ambasadorių pakeiti
mai. Vietname sunkią tarnybą 
kantriai nešęs Ellsworth Bun
ker šiais metais turės būti pa
keistas, nes jis jau seniai ištar
navo pensiją ir liko Saigone tik 
Amerikos prezidentų prašomas. 
Jį pakeis Graham Martin, buvęs 
ambasadorius Italijoje ir Tailan- 
dijoje.

Marchall Green, buvęs amba
sadorius Indonezijoje ir dabar
tinis valstybės departamento se
kretoriaus asistentas Rytų Azi
jos reikalams, numatomas am
basadorium Australijoje, 
darbiečiams paėmus valdžią, rei
kės daug sumanumo išlaikant ge
rus Amerikos-Australijos san
tykius.

kur

ČIKAGA. — Paskutinis Čika
gos alaus bravoras Meister Brau 
Ine. subankrūtavo. Bankrotas 
buvo paskelbtas pernai liepos 
mėn., tačiau dar buvo leista bend
rovei ieškoti kreditų ir vėl pra
dėti biznį. Naujų planų įgyven
dinti nepavyko ir paskirta pati
kėtinių komisija bendrovės tur
tui likviduoti. Didžiausias alaus 
bendrovės kreditorius su 12 mi
lijonų dol. investuotų pinigų yra 
US Steel Financial Corp.

BONA. — V. Vokietija pasky
rė Bernclt von Staden nauju am
basadorium Washingtone. Jis 
buvo aukštas valdininkas užsie
nio reikalų ministerijoje. Buvęs 
vokiečių ambasadorius Ameri
koje Rolf Pauls nuo balandžio 
mėn. pradėse eiti ambasadoriaus 
pareigas Pekine.

Suskilo italu
A-

valdžios rėmėjai
ROMA. — Italija artėja prie 

naujos vyriausybės krizės. Par
lamente vyriausybė pralaimėjo 
balsuojant įstatymo papildymą, 
liečiantę ūkio nuomų klausimą. 
Nors šis klausimas, palyginti, 
nesvarbus, dalis krikščionių de
mokratų balsavo su opozicija, 
prieš premjerą Andreottį, kuris 
valdo koalicijoje su socialdemo
kratais ir liberalais.

Kairysis krikščionių demokra
tų sparnas siekia koalicijos, ku
rioje dalyvautų ir kairieji socia
listai. Po parlamento balsavimo 
buvo susirinkę krikščionių de
mokratų vadai ir nutarė išlaiky
ti šią vyriausybę iki gegužės mė
nesio. kada įvyks krikščionių de
mokratų suvažiavimas. Jam teks 
parinkti naują partijos liniją ir 
naują premjerą, kuriuo minimas 
sen. Fanfani.



Mudvi lietuvininkės, ponulį lietuvininkės^
Kaip mūšy tauta tirpsta svetimuose katiluose

.* nais senais laikais, taikingai 
rtus teikusiame Berlyne, su drau
gu, siampinėjame puošnioje pre- 
ky nėję gatvėje ir žiūrinėjame 
t.j r ngai dekoruotus prekylan- 
g*us. Saulė jau gerokai persi
ritusi per zenitą. Nors ir jau
nos kojos, bet jaučia nuovargį. 
Žv 1 Aerėję į miesto planą pasu
ko’ e art įmausiu skersgatviu į 
po lininio traukinio stotį žygiui 
i n nūs, į viešbutį. Pasirinktas 
skersgatvis rezidencinis, bet 
vienose ar kitose duryse pasitai
ko kokia nors prekyba ar res
toranas. Einant pastebėjau vie
no r s tora no iškabą: “Dortmun- 
der .’off’. Specialistat Baltische 
Kūche”. ši iškaba mane suįdo- 
m'no ir stabtelėjau. Sustojo ir 
mano draugas.

-- Žiūrėk, - - atsigręžiau ( į 
dr . igą specializuojasi baltų 
virtuvės patiekalais. Užsukim.

š m:e!ai jau papietaučiau. Pa
žiūrėsim, kokius baltų valgius 
jie čia gamina.

-- E! Važiuojam. Apie baltų 
virtuvinius gaminius jie nusima
no tiek, kiek ožys apie mužiką. 
Ž hai. durniui reklamuojasi tUo, 
ko nemoka pagaminti. Tik pa
galvok, Berlyno centre mažas 
restoranėlis versis iš tokių ga

minių. Vokiečiui duok kraujinės 
dešros. Einam.

— Gerai. Sutinku, kad tai pre
kybinės reklamos reikalas, bet 
valgiai vis tiek kuo nors skiria
si. Užeikim. Žvilgterėsim me
nu. Jei nieko ypatingo, išgersim 
po bokalą alaus ir namo, — ne
atleidžiamai raginau.

— Gerai, gerai. Jei taip jau 
nori eikim.

Nors draugas sutiko, bet ma
čiau, kad nenorom

Restorano namas buvo kiek 
atokiau nuo šalygatvio ir reikėjo 
pakilti keliais laiptais, nes pus
rūsis atrodė gyvenamas. Žen
gėm vidun. Kaip išorė, taip ir 
vidaus išvaizda teikė kurio nors 
Vokietijos bažnytkaimio — Kir- 
chendorUo Gašthause, o ne Rei
cho sostinės restorano nuotai
ką, tačiau buvo švarus ir sko
ningai įrengtas. Kaip lubos, tai 
ir sienos natūralaus, nuo laiko 
parudusio medžio. Lubose ly
giavosi sunkūs keturkampiai 
balkiai. Kabėjo kelios masyvios, 
imituojančios žibalinės, bet tik
rumoje elektros lempos. Nedi
deli kvadratiniai masyvūs sta
liukai padengti margaspalvėmis 
staltiesėmis ir apsvarstyti sun
kiomis medinėmis kėdėmis. Vos

». a v ti lf S T a i i i s
AMANAS SMETONA IR Jb VEIKLA
f54 pusi, knyga . ,1'.-• Kaina $1.50

nepriklausomo* Lietuvos ir Antano 
.sies apsieiti be J. Augustaičio pa 

kjekvienam, norinčiam pažinti ne-

,ci vienas žmogus. ump> paimti nepriklausomo* Lietuvos ir Antano 
•>metonos valdymo laikotarpi,-nfegaies apsieiti be J. Augustaičio pa 

' i uostos studijos^ ši Knvga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
' <olimą Lietuvosr praeitį. J^ttftpje: gyvenusieji ir . Smetonos valdymo 
i HKoUrpį pažįstamieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprffce ir-įvertino Antano Smetonos veiklą.
i Augustaičio Knygą gątfūna gauti “Naujienose* darbo, valandomis, 

j Kas negah užeiti į Naujienas-’,. tai prašomas persiųs’i |.1.50 ceri 
> arba Money Orderi, pridedant ttc- persiuntimui paštu, tokiu adresu:
į N A U.1J I ENDS

CHICAGO, ILLINOIS 60fi«,

Gavę pinigus, tW3jao knygą pasiųsime

H Al

DEhfiS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
TKA GERIAUSIA DOVANA

vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą, 
jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviam^ Jaunimui, rašytojo Antano 
Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma, pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antena* Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos L’etuvių Istori
ja Draugija. Chicago. 1962 m 206 psl., kaina 2 dol

. '• k \ vi-t NAtt.iihNĮ AliMIMŠTRAI lifMF

.lėtiniams reikalingu Hteratdrži

Sibiro tremtines štai 
sunkią pavergto lietu 
geriausioms garsioeiob 
Kietais viršeliais kai

iMi-Kvieiiio lietuvis, sūriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
i la k.n.meta- Knygas galima užsisakyti naujienose

» v*. < • ’ < * -
uuJoi Dovydėną*. MES VALGYSIM PASAULĮ, . Atsiminimai ir 

intymu^ duomenys apie boisetiKtueii Lietuvoje dviejuose tomuose 
>- po 4 doi tomas Juose yra 517 psl.

ju.gn kliauda, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
AuUirku* pabėgima ir jo išdavimų rusams., . Tragedija įvyko bendra- 
dartiautojų ir uitų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
oesiKetcianų Komunizmą <58 psl., kaipa 3 dbl

zu<gi» Ghauda, AGONIJA. Romanas. 4U8 psl., Kama 5 doi. Ap- 
. dsoiuu Lietuvos vyriausybes kapituliacija pnes bolševikus u jos na 
.u. elgesys tragiškose dienose

Stefanija R ūk iena. GRĮŽIMAS į LAISVE, 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie 
viv dalią Aprašymo būdas ir stilius prilygsta 
ra-sytujos Beari Burk kūrimams 526 psl 
nnOI«» d <to»

Zuoza* K.pačintk.*, SIAUBINGOS DIENOS AMnunimSi aplei 
uzim.h tuetuvą. oegimą uuu bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovy* 
ios. v .>r< itijoje 273 psl. kietau drobes viršeliais, kaina 4 dol

j. Audfnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tMtsluuiu aprašyta 
tzasKuuues iH-priKlaušuiiius Lietuvu* dienos ir valandos. Kuriose yra 
.»ryskejęs uesikeictąy Komunizme klastingumas pavergiant tautas u 
rismem- 2?0 psl.. $i.00

ClKAGItTES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
>ui>>te buvo Vilniuje, Trakuose, DrusKJntakuose, Kaune, Naudakiuoae, 
Klaipėdoje ir Palangoje. . Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
saioas girdėjo ir ką Jai Įmones pa«ake 96 psl., SI .00 Yra taip pat 
■ swrxtri » ♦>«!,» kalba ♦

O k «■«•»>» mA^H^UOJu KILIMU Į VILNIŲ Kebuoea | Lietu 
-a sn»d*»»i ii’Hstfiiota lito nuotraukomis 331 psl $300

U KELIONE į ANAPUS GRLEŽtNCS UŽDANGOS Au
mm.-, pasiamimą neapgabns mtutisto tr agttpropv propaganda bei 

iZma'kH' imai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi
v Maciūne* VINCAS RIEVE SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 4»
Si no Didžiojo klasiko mintys irz rupesėiat apie išeivijos kultu 

>ini gyvemma Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komuruo.ias yra žiaurus Bet jis ir ja vadai yra ne mažiau Ju > 
«ingi Pusi niūkime visi skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
W psl ŠI <M)

i,. „ nt’ vr* šaunam

naujienose use s* HALSteo 

laitu •.iiandMhi* arba

41. CHICAGO, ILL. MME 

įtekant paktu tr pridedant 
UerteMa .

New Yorfco Fairtree galerijoj išstatyta "skulptūra" — ledy por
cija, pagaminta iš vielinio tinklo ir baltos vilnos. Ją skulptorius 

parduoda už 350 doleri y.

žvilgsnis j maisto stoką Sovietų Rusijoje į S
į Kai dabar Sovietų valdžia 
stengiasi importuoti visokerio
pus ma:sto produktus iš kitų 
kraštų, tad daug kur imama vi
sokiuose la:kraš£iuose aprašinė
ti are maisto nepriteklių So- 
•. etą valdomuose kraštuose. Pir
miausia nurodoma, kad pirmoj 
eilėj labiausiai trūksta duoninių 
produktų, kurie gaminami iš 

i žiemkenčių javų, rugių ir kvie- 
. č»ų ‘ f. . * ’ . _ , ..
Ue žięmkenčiai javai labiausiai sėtoje dirvoje išsilaikytų tinka- 
. ♦ a.. .. .* ... ma 8n;eg0 apdanga. Todėl bu

vo dabojama, kad tokioje dirvo
je visur išliktų nedideli žemės 
grumsteliai, nes tokiu būdu nu
kritus ir mažesniam kiekiui snie
go susidaro tokia padėtis, kad 
visada išsilaiko tinkama snie
go apdanga ir javų augalai nesu
šąlą. Bet kartais atsitikdavo 
dėl tam tikrų oro s,lygų, kad ~ ątsinepe Maurois. « » 
pasėjus dirvoje kviečius nesusi- Fažmojau smogų, kuris 40 metu 
darydavo jokių grumsteliu. To- ■amžiaus t'u™ .ž!n0“as 
kiais atvejais, kai išaugdavo.ninkas » taip js^lejo 1 vieną 
daigai, būdavo imamsi priemo-!moterl. kad po keletas mėnesių 
nių tiems grumsteliams dirvoje į F38“31'* vlslskas ,dl0tas- 
susidaryti. Būtent, būdavo pa
naudojamos tam tikros lengvu
tės akėčios, kurioms traukti ne
reikėjo jokio arklio; lengva buvo 
jas žmogui traukti. Man pačiam 
tada tekdavo tokias lengvas akė
čias traukti kviečiais apsėtoj dir
voj.

Naudojant tokias akėčias kvie-

(rydavo maži grumsteliai, o kai 
į paskui atsirasdavo ir mažas snie- 
l-gaą, tad susidarydavo tinkama 
ant tų javų daigų apdanga, sau
goj ant nuo nušalimo. Ir atėjus 
pavasariui ir vasarai išaugda
vo geriausi kviečiai, sudarydami 
didelį derlių. A. Kelmutis

ginimą Lietuvoje, savo tėviškė
je, maždaug prieš 60-05 metus. 
Tais laikais, jei gerai užaugda
vo žieminiai kviečiai duodami 
gerą derlių, tad jie suteikdavo 
daug pelno. Bet reikėdavo mo
kėti juos tinkamai užauginti. 
Tada jau buvo žinoma, jei pra-* 
džioje, išaugus javų daigams,'
būna silpna sniego apdanga, tada APIE DU ĮSIMYLĖJIMUS 
tokie daigai gali nušalti. Taigi į 

Ir dažnai pasakoma, kad buvo stengtasi, kad kviečių pa- •

keletas klijeiitę besišnekučiuo
dami pietavo. Atstisėdom prie 
nuošalaus staliuko.

Vos atsisėdus, tarytum sody
bos kiemu, atlingavo vyresnio 
amžiaus, plačiu kvaldotu sijonu 
vilkinti moteriškėlė. Jei už
gobtum jai ant galvos skarelę 
ir surištum pabarzdyje mazgu, 
tai būtų... neginčytinu žemaitiš
ka mamutė nuo Veviržėnų ar Sė
dos.

Atlinkavusi delnu nubraukė 
staliuką, lyg nušvarindama nuo 
trupinių ir kreipėsi Į mus:

— Meine Herren (mano po
nai), ką galiu jums patiekti?

— Pirmiausiai porą bokalų 
alaus, prašau? — Tariau ątsiliep- 
tidamas. — gal vertėtų ką nors 
ir užkąsti. Ką jūs turit? — pa
klausiau.

— Aš tuoj atnešiu jums val
giaraštį. — Ir vėl nulingavo iš 
kur atlingavusi.

Ant stalo alus ir valgių są,- 
rašas. Vienoje to sąrašo pusė
je visiems restoranams populia
rūs vokiški patiekalai, o antro
je pusėje “Baltische Kueche” 
patiekalai. Skaitau: šviežių ko
pūstų sriuba su keptom bulvėm, 
o antram patiekalui troškinta 
aviena su burokėliais ir bulvėm, 
bulviniai sklindžiai su grietine. 
Užsisakėme valgius ir pasikal- 

' bedami patiekus valgėme.
Mums patarnaujanti moterėlė 
vis sukinėjosi artimai prie mūsų 
staliuko, tai palygindama kurio 
staliuko staltiesėlę, ar patvarky
dama kėdes, o kai baigiant ant- 
nešė užsigardžiavimui kompoto, 
tai kiek stabtelėjusi ir lyg var- 
žydamosi mus vokiškai užklau
sė:

— Ar nebūsit lietuviai?
— Taip, mudu esame lietuviai, 

— atsakiau jai lietuviškai. — 
O tamsta taip pat lietuvė? — pa- 
isteiravau.

— Taip, taip, ponuli! Taip! — 
Jau lietuviškai džiugiai atsilie
pė moterėlė. — Mudvi su sese
ria abidvi lietuvininkės. Nuo 
Smalininkų. Nuo rubežiaus, — 
ji nesulaikomai kalbėjo, lyjf ber
dama žirnius. — Palaukit, aš 
pašauksiu savo seseria iš virtu
vės. Mes čia, Berlyne, jau tris
dešimt metų. Jaa 25 metai tu
rim tą restoraną. Ten jau seniai 
nebuvom. Broliai valdo žemę. 
Kartais atsiunčia išvendžitą šin- 
ką ar kilbasų. žinai, mes jau 
blogai lietuviškai šnekam. Ale, 
kartais su seseria ir lietuviškai 
pasišnekam, kad neužmirštume 

j šnektos. O, ponuliai, kaip čia su- 
I radot? bertinai bėrė moterėlė 
prisėdusi ant kėdės ir pamiršusi 
kitus svečius.

Paaiškinau, kad atkreipiau 
dėmesį j iškabos reklamą — Bal- 
tiache Kueche ir todėl nutarėm 
užeiti pas’Žiūrėti kokie čia bal

tiški patiekalai paruošiami. Res
torane, kuris randasi pačiame 
Berlyno centre.

— 0, mes čia jiems padarom 
kopūstų zupės, barščių, kilbasų 
su tušintais kopūstais, bulvinių, 
blynų, bulvinių klerkų su mėsa, 
— sugriebusi ir spaudydama ma
no ranką dėstė moterėlė.

— Ar vokiečiai tuos valgius* 
mėgsta — liubija’.’ — pasiteira
vau prisitaikindamas jos lietu
viškai kalbai. i

— 0, anie juos labai liubija. 
Katrie tai pas mus valgo jau 10- 
15 metų. Kartais kaip per visą 
nedėlią nepadarom barščių ar ko
pūstų zupės, tai pradeda pykti. 
Jiems patinka .tie valgiai, kitur 
negali gauti. Ras mudvi valgo 
daugiausiai tie patys kundai. Ki
ti jau 10 metų. Mes žinom ką 
jie liubija. Ale. ponai, tai gra
žiai lietuviškai šnekat. Negaliu 
atsiklausyti. Aš klausiau, klau
siau kaip judu šnekėjot ir nesu
silaikiau. Pamislinau užšnekin
siu. Palaukit, aš tuojau parei
siu. — Ir kaip sviedinukas, il
gu sijonu šluodama grindis, nu
riedėjo virtuvėn, o už minutės, 
kitos pasirodė su seserim nešina 
Steinjaegerio pripildytais stik
liukais. Supažindino. Abi susė
do prie mūsų staliuko visai pa
miršdamos kitus svečius. Kiek 
pasikalbėjus pirmoji 4arė ant
rajai:

— Na. Mare, tu žiūrėk tuos 
kelis kundus (Kundfe — vokiškai 
klientas). Aš dar pasišnekėsiu.

Dar ilgokai su ja pasikalbė
jome. Matėsi, kaip ji godžiai 
klausėsi mus kalbant lietuviškai 
ir pošnekio metu kartkartėmis 
pakildavo tardama:

— Atnešiu dar šnapsės. — At
nešusi prisėsdavo ir vėl pasakojo 
apie anuos gražius jaunystės lai
kus, gražius laukus, sodus, gy
vulėlius ir mielus žmones.

— Čia, žinai, didelis miestas, 
žmonės sunkiai dirba, bėga, kal
bėjo ji ilgesingai žiūrėdama pro 
langą į dangaus beribę.

Juodvi buvo Rytprūsių lietu
vaitės. Ankstyboje jaunystėje 
iškeliavusios ;š gimtojo kaimo 

į Reicho gilumą. Jų tėvų ūkis 
buvo netoli Smalininkų ir ūkio 
laukai siekė tuometinę valsty
bės sieną.

Nors prieš tiek metų iškilu
sios iš savo gimtosios gūžtos ir 
gyvendamos svetimųjų tarpe, sa
vo gimtos kalbos nepamiršo ir 
jų jausmai liko artimi, anot jų, 
gimtainiams lietuvininkams.

Išeinant ir laipteliais žengiant 
į gatvę savo draugui pasakiau:

— Na. matai, ne tik pavalgėm 
lietuviškų kopūstų, bet pasikal
bėjom ir su lietuvininkėm...

R. Jaclkevičius

nukentėjo dėl sniego nebuvimo, 
i Rudens metu, kai būna pasėja- 
; mi tie žiemkenčiai javai, tad jie 
baigianti^ rudeniui gražiai suža- 
l;uoja. Kai paskui atsiradęs 

. sniegas tuos javų augalus ap- 
i dengia ir ateina žiemos šaltis, 
' tad tie javų augalai, taip sakant, 
i gražiai užmiega ligi pavasario, 
i Kartais baigiantis rudeniui ir pra 
sidedant žiemai labai mažai snie
go nukrinta, tad tokie augalai 
perdaug sušąlą, o atėjus pava
sariui ir vasarai jie netinkamai 
užauga ir neduoda tokio derliaus, 
koks turėtų būti.

Paprastai žmonės linkę saky
ti, kad tokiems javams neužau
gus kaip reikiant didžiausias kal
tininkas būna pats šaltis be rei
kiamo kiekio sniego. Jei būtų, 
girdi, kaip reikiant prisnigę už
ėjus pirmiems šalčiams, tad tie 
žiemkenčiai javai būtų davę di
delį derlių. Vadinasi, buvo kal
ta tik pati gamta;

Iš tikrųjų, čia daugiausia bū
na kėlti tie žmonės, kurie tvar
ko visus žemės ūkio reikalus. To
kiais atvejais reikia imtis prie
monių pagerinti žemės ūkio tech
niką, kitaip sakant — reikia pa
naudoti tinkamas agrikultūrines 
priemones, tada niekad nepasi
kartotų tokie nepritekliai. Taigi 
net dabar Sovietų Rusijoj nesi
imama vartoti tų reikalingų ag- 
rikultūrinių priemonių, todėl ten 
neturima tinkamų javų derliaus 
sėkmių.

Tokiais šių dienų atvejais aš 
prisimenu žiemkenčių javų au-

Paryžiuje. pas rašytoją Andre 
Maurois apsilankęs draugas pa
sakoja:

Žinai, vienas 40 metų am- 
‘ žiaus analfabetas Į.-iimylėjo į 
Jauną merginą ir norėdamas ją 
ufimponuoti ėmė intensyviai mo
kytis. Ir ką tp pasakysi — po 
metų pasiekė pilnutinio išsimok
slinimo.

— Tai labai galimas daiktas! 
Atsiliepė Maurois. Bet aš

----SLfcirtt LUftO —

Al lIlPHi
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■ įruąa* aemo tikt*

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Ą V1S1T TO SOVIET OCCUPIED. UTHLANTA GAagletes jspūdiui OKU 

-motoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina ŠI.00.
J. Jasmin**, a KISS iN THE DARK. Pikantišką ir intymių nuotykių 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
iOU psl. Kaina $2.5u.

•ę t . . - ; - - - - , , •

KrHtijonM Donoiaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
'iado Rastemo vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Ly
gauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją, 
ill psl. Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dęuguma šių „kny gų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeky ar 
jinu>nę perlaidą.

i7:ty Soath Halsted Street. Chicago. III.

Why

worth of

Bonds.
One food mmm is the Payrol Savinos 
Plan. About threa-fburths of all Bonds 
aia purchased throagh the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plea is such an easy way to save. All 
y«i do is sign up where you work and 
the amount yon specify is set aside from 
gyh paycheck and used to buy U.S. 
Savingn Bonds. It’s the easy way to 
bold a nest egg. .

Yau’ve got your reasons to save money. 
There’s Ode great way to do it painlessly. 
Jean the miUious who ate buying Bonds 
the Payroll Saving Way.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Ralsted Street Chicago, IU. 60608
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“Akiračių” akiračiai (5)

NUOGĄSTAVIMAI DĖL LIETUVOS 
“PARDAVIMO”...

P. STRAVINSKAS
“Akiračių” 1972 m. spalio 

mėn. laidos vedamajame (me
keno nepasirašytame redakci
niame straipsnyje) nuogus 
tau jama, kad Amerka (JAV) 
”pardavusi” Sovietų Sąjungai 
Lietuvą, atsisakydama savo 
politikos nepripažinti teisėtu 
Lietuvos įjungimu į Sovietų 
Sąjungą, t. y. atsisakydama vad. 
“nepripažinimo politikos”.

Tam nugąstavimui pagrindą 
davė du pagal vedamojo min
tį, “reikšmingi” politiniai fak
tai arba įvykiai, kurie, kaip 
atrodo, ąkiratininkų kvalifi
kuojami dar ir teisiniais fak
tais.. Tie “politiniai” faktai 
arba įvykiai buvę šie: 1) 1972. 
IV. 28 d. Lietuvoje (Vilniuje,) 
turėtosios JAV sportinio jauni
mo su lietuvių jaunimu krepši
nio rungtynės ir 2) 1972. VIII. 
22 — 24 dienomis turėta irgi 
Lietuvoj JAV konsulo (rezi
duojančio Leningrade) “vieš
nagė”.

I — Ar galėjo turėti ir ar tu
rėjo kokios įtakos “Nepripa

žinimo politikai" JAV Jaunimo 
sužaistos su lietuvių jaunimu 
(Vilniuje) krepšinio rungty
nės?

1) “Akiračių” samprotavimai:
a) JAV jaunimo sužaistos 

su lietuvių jaunimu, Vilniuje, 
krepšinio rungtynės “tegalėjo 
įvykti kultūrinių ryšių su So
vietų Sąjunga rėmuose“.

b) Toks “Lietuvos įtrauki
mas į kultūrinių mainų susita
rimą, ypač viešo masinio po
būdžio renginių atveju, rodo 
ne tik Valstybės Departamen
to įsidrąsinimą, bet ir ryškė
jantį lieatuvių tautos padėties, 
kaip “normalios“, suvokimą 
(m. pabr. —P. S.) Tai be abe
jo, atspindi šaltojo karo nuotai
kų nykimą JAV politikoje”.

2) Kritinės pastabos:

a) Pagal demokratinės Ame
rikos (JAV) teisę ir dargi pa
gal Pagrindinių žmogaus tei
sių deklaraciją (13 str. 2 p.) 
kiekvienas žmogus gali iš savo 
krašto išvykti į kitą kraštą ir

Šveicarijos Alpese, kaip ir visur Europoje, šią žieme buvo mažai sniego. Nuotraukoje matosi 
pliki kalnai, o slidinėtojai turi saugotis, kad neužlėktp ant pliku akmeny. Paprastai, šiose 

vietose sniego būna kelios pėdos.

šilta žiema Lietuvoj
(Laiškas iš Žemaitijos)

1973 metai, vasario 7 diena. 
Brangūs.'..

Nors dabar, sprendžiant pa
gal kitus praėjusius metus, tu
rėtų būti gilus sniegas ir speigai, 
bet pas mus šią žiemą visiškai 
kitoks klimatas. Nors žiema pa
sireiškė jau lapkričio viduryje, 
sniego buvo stiprokai pasnigę 
ir smarkiai šalo, bet gruodžio 
mėnesį visą mėnesį buvo šilta ir 
sniegas ištirpo ir ledai išnyko, 
tiktai per pačias Kalėdas vėl 
pašalo ir ant vandens beveik per 
ištisą mėnesį išbuvo labai pui
kus, švarus ir permatomas le
das, kad meškeriok ir norėk.

Sausio pabaigoje pasnigo su 
vėju, o vasario pradžioje vėl pa
bliuro ir lijo su šlapdriba ir nak
timis dažnai siautė audros, dėl 
kurių mūsų miestelis palieka be 
elektros šviesos.

sur baha, visi pašaliai pribaigę, 
o vėliau prieš rytą pakilo smar
kus vėjas ir su lietum kai vėl pa
žvelgiau pro langą, tai vėl visur 
buvo juoda — vėjas vifcj sniegą, 
ko lietus nenutirpdė, nušlavęs ir 
suvertęs į griovius ir į lankas.

Dažnos audros naktimis, dėl 
kurių mes vis ir vėl paliekame 
be elektros šviesos. šiandien* 
jau štai 2:35 vai. copiet, ir 
mums elektros dar nesutaisė, ir 
mano radijas priverstas tylėti. 
Kad bent iki nakčiai sutaisytų...

Skaičiau žurnale Gamta, kad 
kaikas jau matęs špokų būrį, 
o vienas eigulys miške radęs be- 
žydintį žalčiolankį ir viena mo
teriškė per Naujus Metus -vai
šinusi saviškius grybais, surink
tais gruodžio mėnesį-.

Viso gero jums...

— Iš karto matyti, kad tams
ta vedęs. Visos sagos tvarkoje.

— O, tai pirmas dalykas,, ku-

INSURED)
L*P TO 

šao odd
_ SAVE AT 

Mutual Federal 
Savings and Loan

nevaržomas atgal sugrįžti. To-! 
kią teisę turėjo ir turi ir JAV 
jaunimas, vykęs į Lietuvą ir ten 
sužaidęs su lietuvių jaunimu 
krepšinio rungtynes.

b) Tas JAV jaunimas vyko į

KOVOKIM UŽ KUDIRKOS IŠLAISVINIMĄ
Simas Kudirka nerūdijančiam pliene

Šią naktį (vasario 7 d.) atsi
budęs pažiūriu per langą — vi-

rį išmokino mane žmona me
daus mėnesio metu.

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

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10.000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Par Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY 5

 m REGULAR
A) PASSBOOK 

ACCOUNTrer Annum

NOW INSURED TO $20,000.

O T A SUSIVIENIJIMAS I . A LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 80 metų 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 ivairių 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 apdraudą: 
už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $200 
į metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

JAV valdžios nesiunčiamas, 
vadinas privačiai. Todėl jis 
savo veiksmais, sakykim, to
mis savo sportinėmis žaidynė
mis Vilniuje negalėjo atstovau
ti ir neatstovavo JAV valdžios. 
O jeigu taip, tai jis negalėjo 
turėti ir neturėjo jokios įtakos 
JAV valdžios organų užsienio 
politikai, taip pat ir tai politi
kai, kuria JAV valdžia nepri
pažįsta teisėtu Lietuvos smurti
nio įjungimo į Sovietų Sąjun
gą. “Akiračių” priešingas šio 
klausimo aiškinimas yra pa
grįstas dideliu nesusipratimu.

II. — Ar galėjo turėti ir ar 
turėjo kokios įtakos “Nepripa- 
žinipo politikai” JAV konsulo, 
turinčio savo būstinę sovietų 
Leningrade, “Viešnagė“ okup.

1) “Akiračių”, aiškinimas:
a) JAV konsulo “viešnagė” 

buvusi jo “oficialus vizitas” 
Lietuvai, kaip “LTSR”’.

b) Tuo vizitu, atseit, pripa
žintas (JAV vardu) teisėtu 
Lietuvos įjungimas į Sovietų 
Sąjungą.

2) Kritinės pastabos:

a) Konsulinė tarnyba ura la
bai anrėžtos komnetenciios. To
dėl JAV konsulas Sovietu Są
jungos mieste (Leninffrade), 
net ir norėdamas padarvti “ofi
cialu vizitą’ Lietuvai kaip su
dėtinei Sovietu S-ffos valstvbei, 
nevalė jo to naaal teise na daru
ti. nes tai būtu nrržengimas jo 
kompetenciios ribų.

b) Bet tas konsulas visai ir 
neturėjo intencijos (noro, tiks
lo) padarvti vad “LTSR 
kio
jis jokiam “LTSR 
ar “įstaigai
Priešingai, jo atvykimas į Vil
nių su visa savo šeima — su 
žmona ir vaikais, jo lankvmas 
Lietuvos istorinių vietų (kaip 
pvz., Trakų), jo domėjimasis ir 
apžiūrinėjimas Riešės žirgyno 
ir pan. rodo vizito privatumą..

c) “LTSR” atsakomingtj val
dininkų“ (taip vadina juos 
bolševikinė Elta) lakstymas 
aplink JAV konsulą, kaip 
patrakusių jam lankstymasis, 
Vilniaus miesto burmistro pa-

Amerikinių studentų organi
zacija VIVA (Voices in Vital 
America) platina nerūdijančio 
plieno apyrankes, su amerikiečių 
belaisvių vardu, pavarde, į nelais
vę paėmimo data. Taip jie gar
sina komunistų vietnamiečių su
gautus JAV-ių karius.

Lietuvių studentai bei jauni
mas dabar leidžia leidinėlius, 
renka parašus ir kitaip kruta. 
Ar n egalėtų jie pagaminti plie
nines apyrankes Simo Kudirkos 
atminimui, su 1970 lapkričio 23 

'd. data, kada JAV-ių pakraščių 
laivyno sargyba Bostono apylin
kėse jį atidavė rusams-komunis- 
tams.

Siekdamas laisvės Simas Ku
dirka buvo išduotas budeliams, 
buvo teisiamas komunistinio 
teismo su iš anksto numatytu 
sprendimu, buvo pasmerktas il
gų metų sovietiškam kacetui ir 
tenai tebesilaiko savo tiesaus, 
didvyriško, švento n usistatymo.

Kova už Simo Kudirkos išlais
vinimą negali pasibaigti, iki jis 
bus gyvas išlaisvintas. Viena iš 
tokių kovus ir garsinimo oriemo-

nių galėtų būti nerūdijančio plie
no apyrankės, su jo vardu, pa
varde ir kentėjimo pradžios da
ta. Jas pirktų ne tiktai lietuviai. 
Mūsų jaunimas turėtų gražaus 
darbo jas skleisti visame pasau
lyje.

Šiuo reikalu gal patarimų su
teiktų minėtoji VIVA organiza
cija, esanti 10966 LeConte Avė., 
Los Angeles, Calif. 90024. Telef. 
473-2*901. Girdėjau, jie jau yra 
išplatinę milijonus apyrankių 
su Amerikiečių belaisvių pavar
dėmis.

Tikėtina, organizatoriams mie
lai talkintų ir kitos gražių tiks
lų siekiančios lietuvių organiza
cijos, kaip šauliai, ramovėnai, bi- 
rutietės, skautai, vyčiai ir kt.

Jaunime!
Algirdas Gustaitis

“BEATLES” MUZIKA 
ŽVIRBLIAMS

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

S. Petersonienė

vaduotojo jo vaišinimas ir pan. 
dar nieko nesako apie jo paties 
valią ir jos pareiškimą. Vizitas 
buvo toks, kokį norėjo pada
ryti tas konsulas (taigi priva
tinis), o ne kokį įsigeidė turė
ti bolševikiniai propagandistai.

d) Bolševikiniai propagan
distai tik bandė sudaryti įspū
dį, kad tas JAV konsulo vizitas 
buvęs ofocialus tikslu dezor
ientuoti lietuvius, tiek Lietu
voje gyvenančius, tieg tremty
je esančius, kad jie palaidotų 
savo viltis matyti kada laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą, kurią, 
matot, jau ir Amerika (JAV) 
Sovietų Sąjungai 

to-!kad dėl to jie 
“oficialaus vizito”. To gi ”* * ’

‘organui” 
nėra pareiškęs.

Beitstad vietovėje, Norvegi
joje, tūlas ūkininkas, negalėda
mas atsiginti nuo žvirblių, nai
kinančių jo javus, laukuose įren
gė keletą garsiakalbių ir, kai tik 
žvirbliai suskrenda į javų lau
kus, jis įjungia naujoviškų 
“beatles” dainų muziką ir — 
žvirbliai neria iš laukų lyg pa
trakę.

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. i

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. -Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman-
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80. ♦

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų 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

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
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 nadavimai, legendos ir pasakos —. kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, $4 psl., $1.06.

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

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

Raginkite savo apylinkę

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 ga.ti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, III 60608

pardavė”, 
s “susitaikytų su 

padėtimi” ir daugiau prieš oku
pantą nekovotų.

e) Todėl “Akiračių” garsi
nimas tos bolševikinės propa
gandos. kaip teisingos infor
macijos, 
Maskvai ir jos Agitpropui.

III. — Žodis pabaigai

Mūsų akiratininkai garsin
dami tai. kad Amerika (JAV) 
pakeitė (ar keičia) savo nusis
tatymą nepripažinti teisėtu Lie
tuvos įjungimo į Sov. Sąjungą, 
dezorientuoja mūsų žmones 
ir palaužia jų kovingumą dėl 
Lietuvos laisvės. Tuo akirati
ninkai stumia juos į chruščiovi
nę koegzistenciją, į “taikingą 
sugyvenimą” su okupantu, 
į vad. “bendravimą” ar “ben- 
dradarbaivimą” su neaiškių 
sąvoku “kraštu”, “su Lietuva”, 
o iš tikrųjų tai su okupantu, 
kuris kitokio mūsų “bendravi
mo” ar “bendradarbiavimo” 
gi nepripažįsta ir neleidžia.

Tokiais nepagrįstais nuogąs
tavimais ir iš politiškai visai 
nereikšmingų faktų burbulų 
pūtimais akiratininkai padeda 
agitpropinei propagandai mū
sų tarpe ir daro didelę žalą tau
tos interesui.

yra pasitarnavimas

I

<

I

u.si, piittga. atlieka d • 
laibus Hinua, jie padeda Jums pa * 

Mmeniškua jūsų užsimojimus Antra * 
‘ -irt j- re*n< tpvlinkfe ben ’ 

<i upi' o D du> lamams plgyi i
i aupykiit dabar Santaupos, padėtos prie* ' 

<» mėnesio diena nei,, nuošimčiu* nuo mA

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

UNIVEST TAUPYMC 

SĄSKAITOMS

T«upymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000

UNIVERSAL
EH*

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

įsteigta 1923 metai. Tel. 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Puhluhad Dally Except Sunday by The Lithuanian News Pub Co., Inc.
17W $*. Halatwd Street, Chicago, fit. 60608. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

VASARIO 16-TOSIOS PROGA

Subscription Rates;
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; 
ether countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

trims mėnesiams  $6.00
vienam mėnesiui $2-00

Kanadoje:
metams ------------------ --- ;_____$22.00
pusei metų ..... - - r-----  $12.00
vienam mėnesiui$3.00

Valio jaunime, mes su jumis!
Už pareiškimą savo nuodionės, į Kieno etikai prasižengiau ir 

“Naujienų” nr. 6 iš p. S. Pranc- ką įžeidžiau prflygimu “vos iŠ- 
kūno “Naujienų” nr. 24 gavau dygusi barzdų puoselėtojus” prie 
priekaištų. Pirmiausia “persiė-' mūsų tautos garbingų vyrų ?f Je-i 
mimu mįsų jaunimo rūpesčiais gu jie buvo barzdoti, tikiu tuo 
ir jų eikliaisiais polėkiais”. Rū- ir didžiavos, o jeigu šiam man

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams __ —_____________ $22.00
pusei metu ______________ $12.00
trims mėnesiams __________ $7.00

. vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams $20.00
pusei metu$11.00

UŽ8^$iup*e:
metams------------------------------ $23.00
pusei metu$13 00 
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiria n* 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 60608. Teief. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Lietuvių tauta privalo būti laisva
Amerikos Lietuvių Tarybos laiku paruošta tinkama 

informacija, ilgų metų kontaktas su JAV senato, atsto
vų rūmų ir spaudos bei televizijos atstovais šiais metais 
buvo labai naudingas lietuvių tautos laisvės kovai. Ypa
tingai naudingas buvo senatoriaus Charles Percy vasario 
15 dienos popietę senate padarytas pareiškimas. Labai 
gražiai pasisakė sen. Adlai Stevenson Jr. ir kiti senatoriai 
Lietuvos nepriklausomybės sukakties proga pasakytose 
kalbose.

Reikia turėti galvoje, kad sovietų karo jėgos jau 
trečias dešimtmetis laiko Lietuvą pavergtą, išnaudoja 
krašto gyventojus ir veža iš Lietuvos visus jos turtus. 
Reikia neužmiršti, kad sovietų valdžia imasi visų priemo
nių pavergimui įteisinti Rusai naudoja Jungtines Tautas, 
papirkinėja spaudą, j strategines vietas pakiša savo agen
tus, kurie stengiasi paneigti lietuvių tautos laisvės troš
kimą ir sumažinti lietuvių tautos pastangas siekti nepri
klausomo ir laisvo gyvenimo;

Taip pat reikia neužmiršti, kad JAV didžioji poli
tika stengiasi vengti Trečiojo Pasaulinio Karo. Jungtinės 
Amerikos Valstybės bando įtikint; Kremliaus ir Pekino 
valdovus, kad galima gyventi ir be karo. JAV sutinka 
nevartoti atominės galios, bet reikalauja, kad ir komu
nistų valdžios atsisakytų prievartos. JAV sutinka tartis 
pietų Azijos ir rytų Europos klausimais, jeigu sovietų 
valdžia nesiųs ginkluotų gaujų į nepriklausomus kraštus. 
Prežidentas Niksonas šiaurės Vietnamu!, Pekinui ir Mas- 
kvai parodė, kad jis gali pavartoti jėgą, jeigu komunistai 
nenorės baigti karo veiksmus. Šiaurės Vietnamas sutiko 
baigti karo veiksmus ir siekti žmonių gerbūvio taikos ke
liu. Prezidentas nori, kad būtų sumažintos karo jėgos 
Artimuose Rytuose ir Rytų Europoje. Tuo reikalu pre
zidento ambasadoriai važinėja į svarbesnes sostines ir 
aiškina.

pesčiais taip! Nes mūsų jaunimo 
rūpesčiai turi būti kartu ir mū
sų rūpesčiai — mūsų tautos išli
kimo rūpesčiai. Mūsų jaunimas 
pavergtoj tėvynėj miršta žiau
ria mirtimi, kad atkreipus pa
saulio dėmesį — įrodyti, kad mū
sų šalis lietuvį? širdy yra gyva! 
Tai ir mūsų rūpestis. Gal bent 
tuo jų mirtis nebus beprasmė, 
kad įžiebs liepsnelę laisvojo pa
saulio lietuviškam jaunimui, kad 
mes nesame kažkokie “liuterai- 
niams” kaip dažnas kitatautis 
paklausia (kaip stud. Šileika T. 
Ž. rašo), o esame tauta, išsau
gojusi savo kalbą per šimtmečius 
vergijos. •

asmeniškai nepažįstamam jau- 
j nuoliui Romui Sokadolskiui bu- 
i vo patikėta II Pasaulinio Jau
nimo Kongreso pirmoninko parei 

! gos; jeigu R. Sokadolskis yra 
pakviestas parindiniu kalbėtoju 
55-tos Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo dienos minėjime 
London, Ont., Kanadoje; jeigu 
'R. Sokadolskis ta pačia proga 
pagrindiniu kalbėtoju turėjo bū
ti ir Waukegane, U. S. A., tai 
jis turėtų būti rimtas jaunuolis 
ir jo pravardžiuoti nederėtų. Jau 
mūsų nebus kai bus apspręsta, 
kokius darbus atliks šie jaunuo
liai, o jeigu mes apsisukdami va
nosime juos spaudoje —nebus ir

vergtomis tautomis, kol minėtų valstybių sienos yra už
daros laisvajam pasauliui. Senatoriui atrodo, kad reikia 
informuoti lietuvius apie senato ir JAV vyriausybės nuo
monę Lietuvos okupacijos ir izoliacijos nuo laisvojo pa
saulio.

Bet tuo pačiu metu sen. Percy senate pareiškė, kad 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymas yra būtinas. Lie
tuviai nepriklausomai tvarkė savo reikalus iki Antrojo 
Pasaulinio Karo, jie turi teisę savo reikalus nepriklauso
mai tvarkyti ir ateityje. Sen. Percy senatui pareiškė, kad 
reikia pasisakyti už lietuvių tautos laisvę ir remti Ameri
kos Balsą, kuris šiandien radijo bangomis praneša pa
vergtai lietuvių tautai galingiausios valstybės pažiūras 
lietuvių tautos laisvės reikalu. Sen. Percy sako, kad ry
šiai privalo būti palaikomi su lietuvių ir kitomis rusų pa-

— Mes turime labai atidžiai daboti, kad ateityje Pa
baltijo valstybių tautų laisvė ir gerovė būtų apsaugotos. 
Chicagoje, Miunchene ir Napolyje gyvenančias šeimas šis 
klausimas liečia taip, kaip jis liečia Varšuvoje, Vilniuje 
ir Kijeve gyvenančias šeimas, — senatoriams ir visam lais- 
mam pasauliui pareiškė sen. Percy.

Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjimo metu 
Washingtone buvo ir senato posėdyje dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys Bobelis ir Alto 
atstovas Washingtone Dr. Jonas Genys. Jiedu asmeniš 
kai padėkojo senate kalbas pasaukiusiems ir pareiški
mus į dienotvarkę įrašiusiems senatoriams. Vėliau Dr. 
Bobelis kartu su Dr. Geniu buvo sen. Percy ofise ir tarėsi 
kitais Lietuvos laisvės klausimais.

Vasario 16 dienos rytą Amerikos lietuvius labai jau
kiai nustebino CBS korespondentas John Hart, primin
damas visiems klausytojams apie Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį ir apie sovietų okupaciją visame Pabaity- 
jyje. Korespondentas trumpai pranešė apie senate pada
rytus pareiškimus ir apie lietuvių tautos troškimą siekti 
laisvės. Būtų labai gražu, jei klausytojai parašytų kelis 
padėkos žodžius CBS pranešėjui už toki šiltą Lietuvos 
reikalų paminėjimą tokiu adresu: Mr. John Hart, CBS 
Morning News, 51 West 52 St., New York, N. Y.

Pasirodo, kad John Harto paruoštą pranešimą pa
kartojo veik visos Amerikos televizijos stotys. Panašus 
pranešimas būtų kainavęs tūkstančius dolerių, tuo tarpu 
šis CBS korespondentas, patyręs apie senate ruošiamą 
minėjimą, lietuviams padarė didelį patarnavimą. Tuo 
pačiu metu jis priminė ir okupantui rusui, kad jis negali 
sauvaliauti pavergtame krašte. Į tai privalo atkreipti dė
mesį kiekvienas lietuviškas kvislingas, ir žinoti, kad jis 
bus patrauktas atsakomybėn už kiekvieną okupuotame 
krašte padarytą nusikaltimą. Kaip privalėjo atsakyti už 
padarytus nusikaltimus kiekvieno krašto kvislingas, taip 
privalės teismui aiškintis ir lietuviškieji. Aiškinsis ir kvis- 
lingų bendradarbiai.

Protonotaro Jono Balkūno. Tautos Fondo pirmininko, pagerbimas jo 70 mėty amžiaus sukakties proga. Pagerbimo 
posėdyje • vakarienėj* dalyvavo Vliko ir Tautos Fondo valdybą nariai... Kartu buvo pagerbtas ir Petras Minkū- 
nas, TF vicepirmininkas, daug mėty tvarkęs ir tebetvarkąs Fondo finansus. Iš kairės sėdi: J. Valaitis, J. Audėnas 
(abu Vliko picepirmininkai); prof. J. Balkūnas, dr. K. Valiūnas, Vliko pirmininkas; P. Minkūnas, TF vicepirminin
kas; A. Vakselis, Vliko vicepirmininkas; ir J. Palemonas, TF sekretorius, tovi: Stovi: V. Radzivanas, Vlikp Tary
bos narys; St. Dzikas, Vliko sekretorius; A. Razgaitis, Vliko valdybos narys jaunimo reikalams; A. Reventas, Z.

J Orys ir J. Vilgalys — TF nariai.
Foto L. Tamošaičio

jųjų, nes ne vienas pasuks sau 
palankesniu taku.

Liūdna darosi mūsų parengi
muose ir kitokiose sueigose ma
tyti tik tuos pačius jau senstan
čius veidus. Ir jeigu mes ne
sugebėsime įtraukti jaunimą į 
lietuvišką veiklą, o veikiantiems 
nepadėsime — atsakomybė bus 
mūsų.

Džiugus reiškinys Liet. Žur
nalistų Sąjungos trims jaunuo
liams skirtos premijos už raši
nius “Tėviškės žiburiuose”. Gal 
todėl ir praėjusiame T. Ž. spau
dos baliuje buvo tiek gražaus 
jaunimo.

Kalbant apie jaunimą: Vasa
rio 23 d., naujai įsisteigęs To
ronto universiteto lietuvių klu
bas rengia “Lithuanian Day on 
Campus”. Čia, atrodo, nebus pa
kartotas mums įprastas vasario 
16-tosios minėjimas. Bet ta pro
ga bus lyg ir lietuvių kultūros 
paroda. Į šią Lietuvių Dieną To
ronto universitete kviečiami uni
versiteto studentai, visos etni
nės grupės, 'Universiteto admi
nistracija, ir visi lietuviai — li
gi vieno.

Programoje vas. 23 d. penk
tadienį visą dieną bus “mini” — 
paroda abiejose universiteto pu
sėse. Bus rodomos skaidrės ir 
tautiniai rankdarbiai. Internatio
nal Studens centre (33 St. George 
St. prie College st.) bus didesnė 
paroda — žymesnių lietuvių me
nininkų darbai, skaidrės, lietu
viškos staklės, audiniai, rank
darbiai, ir literatūros apie Lie
tuvą. Tos dienos įdomumai bus 
paskelbti ir universiteto laikraš
tyje-. ...

Vakare — 5:30 vai. I. S. Cen
tre šoks liet, tautinių šokių gru

pė Ąžuolynas; 7 vai. ISC bus pa
ruošta vakarienė su koldūnais, 
šaltais barščiais, kisieliumi; 7:30 
vai. ISC gjros kanklininkės; 8 vai. 
ten pat šoks taut, šokių grupė 
“Gintaras“; 8:30 vai. muzika, 
dainos. Bus parduodami ir stip
resni gėrimai. Įėjimas laisvas. 
Mokama tik už stipriuosius gė
rimus, ir maždaug vienas dole
ris už vakarienę.

Savo atsilankymu parodykim 
lietuviams studentams, kad įver
tiname jų pastangas pagarsinti 
Lietuvos vardą.

Dėl “nesugebėjimo” taisyk
lingai parašyti p. S. Pranckūno 
pavardę tenka tik atsiprašyti. 
Savo sugebėjimais ir nesigiriu. 
Rašau tik lietuviškai plakančios 
širdies skatinama. O spaudos 
etikos mokausi tik iš jūsų, ra
šytojai, nes kada kas, kur kokius 
diplomus dalino, manęs ten ne
buvo. Parodyti savo veidą, nors 
ir toks paprastas jis yra, drąsos 
tikrai netrūksta, nesgi nesijau
čiu niekam prasikaltusi. Savo 
nuomonės dėl Naujienų nr. 6 sa
vo išreikštų minčių ir dabar ne
keičia. Nors ne kartą savo 
straipsnelius esu pasirašiusi tik 
vardu, dabar pridedu ir pavardę.

Izabelė Kondrotienė,

Toronto, Ont.

KIEK JŪROSE DRUSKOS?

Viename svare jūros vandens 
yra truputį daugiau nei unci
jos druskos, tad iš visų jūrų ir 
vandenynų vandens būtų galima 
gauti tiek druskos, kad būtų ga
lima druska padengti visą žemės 
ritulį 45 metrų storio pluta.

Kiek žmonių pasaulyje?
New Yorke ką tik išleista 

knyga, pavadinta Jungtinių 
Tautų Demografinis Metraštis 
(United Nations Demographic 
Yearbook), kur 804 puslapiuo
se surašyta, kur ir kokiose ša
lyse, miestuose ir “provincijo
je” gyvena žmonių ir kt.

Gyventojų daugumu Kinijos 
miestas Šanchajus užima pir
mą vietą pasaulyje: 1970 me
tų statietika rodo, kad Šancha
juje gyvena 10,820,000 žmonių. 
Tokio — 8,841,000, New Yorke 
7,894,000, Pekine 7,570,000, 
Londone 7,379,000, Maskvoje 
7,050,000.

Visoje žemėje 1971 metais 
gyveno 3,704 bilijonai žmonių, 
tai reiškia, kad per vienus me
tus žmonių padaugėjo 74 mili
jonais, kas vėl parodo, kad 
2006 metais žmonių žemėje 
skaičius bus dvigubai didesnis.

Skaitant kontinentais, Azi
joje gyvena didžiausioji žmo
nių daugiu?na — 2.104 bilijonai 
arba 56.7 nuošimčiai; Afriko
je tik 354 milijonai arba 9.5 
nuošimčiai, visame Amerikos 
kontinente (šiaurės ir Pietų 
Amerikoje ir Karibuose) 327 
milijonai arba 8.8 nuošimčių, 
Europoje 466 milijonai arba 
12.6 nuošimčiai.

• Muziejuje lankėsi vyras su 
žmona. Vyras sustoja ties pa
veikslu, pavadintu “Pavasaris”. 
Paveikslas vaizdavo nuogą mo
terį, kurios kūną tedengė tik 
trys lapai. Staiga jo susimąsty
mą išblaškė aštrus žmonos bal
sas: “Ko čia dabar stovi? Gal 
rudens lauki?”

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

26
VAŽIUOJA Į KRUOPIUS

Povilas, pabuvęs porą dienų Kaune, 
išvažiavo į Kruopius. Porų valandų jis pa
sišvaistė miestelyje, pabuvo kelias dienas 
Kalneliuose, bet ilgai ten nesisvečiavo. 
Kruopiuose viskas jam atrodė labai primi
tyvu ir paprasta. Nebuvo su kuo tinkamai 
ir iš širdies pasikalbti i. Daugelio draugų 
Povilas jau nerado. Vieni buvo išmirę, o ki
ti karo metu dingę. Porą vyrų buvo paimti 
į rusų kariuomenę ir nebegrįžo. Dar kiti 
buvo pašaukti karo tarnybon pačioje Lie
tuvoje.

Povilas aplankė gimines ir senus pažįs
tamus. Jis net nuvažiavo į Šapnagius pasi
žiūrėti, kaip ten jo seni pažįstami gyveno, 
šapnagiuose jis tiktai vienerius metus dir
bo, bet ten užmegztos pažintys ir sutikti 
žmonės giliai jį buvo paveikę, šapnagiuo
se taip pat buvo didelės pakaitos. Vieni jau 
buvo įnirę, nors dar buvo labai jauni. Ki
ti išvažinėję darbų ieškoti, tretieji dar ne
grįžo iš kariuomenės. Rusijon buvo išva
žiavę keli vyrai, bet ir jie dar nebuvo grįžę.

Povilas nuvažiavo į Viekšnius, tikėjosi 
pamatyti kurį nors iš Biržiškų, bet nieko 
ten nerado ir neturėjo progos su kuo nors 
nuoširdžiai išsikalbėti ir pasiklausinėti, 

kur dingo jo seni pažįstami, raginusieji ko
voti prieš caro valdžią ir gyventojams 
primestus žandarus.

Povilas aplankė gimines, išdalino par
vežtas dovanas, vyresniems davė pinigų ir 
vėl išvažiavo į Kauną. Kaune jis neilgai 
buvo. Panaudojo pirmą progų, kad galėtų 
vykti į Jurbarką ir pasimatyti su savo Pet
ronėle. Ji anksčiau išskubėjo pas savuo
sius.

Povilas prabuvo Lietuvoje kelis mėne
sius, bet didžiausią laiko dalį jis praleido 
Jurbarke, Petronėlės tėviškėj, čia jis bu
vo naudingas. Jis padėjo prie įvairių že
mės ūkio ir naųių darbų. Jis galėjo ne tik 
šienų, bet ir javus piauti. Povilas mokėjo 
įrankius pataisyti ir įvairius darbus atlikti.

Iš Jurbarko Povilas kelis kartus buvo 
nuvažiavęs į Kaunu. Jam patiko opera. 
Jiedu kelis kartus buvo susitikę su Kauno 
artistais ir turėjo progos gerai su jaLs išsi
kalbėti. Milerienė papasakojo apie teatro 
veikalų paruošimą ir pastatymą Chicagoje. 
Sąlygos buvo labai skirtingos. Kauno vai
dybos mokiniai labai atidžiai klausė Mile
rienės pasakojimų apie Chicagoje buvusius 
vaidintojus ir apie priemones, kurias jie 
turėjo naudoti.

Pabuvę pusmetį Lietuvoje Mileriui 1925 
melais spalio 4 dienų grįžo į C.hicagą.

PAREIŠKIMAI SPAUDAI

Kiti parvažiavusieji Amerikos lietuviai 
savo įspūdžius pasakojo savo artimiesiems, 
broliams ir seserims, o Povilas Mileris ne

sidrovėjo pareikšti savo nuomonę spaudai. 
Pirma pasitaikiusia proga jis susitiko Nau
jienų vietos žinių redaktorių ir išdėstė jam 
savo įspūdžius. Lietuvą jis mėgo, lietu
viai visi jam patiko, bet pagyvenęs kelis 
metus Amerikoje. Lietuvoje gyventi jis jau 
nebenorėjo. Taip atsitiko su daugeliu. Į 
klausimų, kaip ja m pa tiko tuometinė Lie
tuva, Povilas šitaip tada atsakė:

Labai smagu paviešėti Lietuvoje, savas 
kraštas, savi žmonės... Bet tik paviešėti.. 
Apsigyventi gi Lietuvoj, ypač jeigu reikė
tų gyventi iš savo darbo, Amerikoje ilges
nį laiką pagyvenusiam* lietuviui veik ne
įmanoma. .. Ir todėl, nežiūrint smagutno, 
kelis mėnesius Lietuvoje paviešėjęs Ame
rikos lietuvis vėl grįžta į Ameriką...

Lietuvoje Amerikos lietuviai yra ger
biami. — toliau pasakojo Povilas Mileris. 
—• Jiems yra atdaros visos durys, liet tik 
tol, kol jie turi dolerių... Neteko dolerių, 
ir Amerikos lietuvis Lietuvoje nereikalin
gas... Ten jis užuitas. Tokių užuitų nie
kinamų Amerikos lietuvių jau yra gerokas 
skaičius Lietuvoje. Ten jie visai nereika
lingi... Jie tų žino... Jie noriai grįžtų į 
Ameriką, jeigu gaktų, jei nebūtų netekę 
savo teisių...

Povilas Mileris buvo tiesus žmogus. Jis 
sakydavo teisybę į akis. Sakydavo tokią 
teisybę, kokia jam tuo metu atrodė. Jam 
buvo labai malonu kalbėti apie Lietuvą, 
apie sutiktus žmones, apie gerą giminių 
širdį, bet jam pačiam jeigu būtų reikėję, 
būtų buvę sunku gauti darbo ir įsitraukti į 

ekonominį ir visuomeninį lietuvių gyveni
mų . Chicagoje Povilas jautėsi kaip namie, 
tuo tarpu Lietuvoje sutikti žmonės buvo 
svetimi. Iš Amerikos lietuvio visi laukė 
dolerių ir pšramos. bet jeigu dolerių skai
čius nebuvo toks didelis, arba jeigu parva
žiavęs amerikietis, patekęs į išgerti mėgs
tančių gaują ir nuo dolerių buvo gerokai 
apvalytės, tai jis daugiau buvo nereikalin
gas. Iš tikrųjų, kam gi amerikietis be do
lerių tiko? — klausdavo Povilas.

Antanas Rypkevičius, pagyvenęs kurį 
laiką Kaune, pradžioje manė atidaryti už
eigą. b vėliau jis net Rūbų bendrovę ten 
perkėlė. Nieko iš to neišėjo. Lietuvon nu
vežtas kapitalas išslydo iš amerikiečių ran
kų ir nieko jie negalėjo padaryti. Ame
rikos lietuviai buvo įpratę prie biznio Ame
rikoje. Čia jie gavo reikalingus leidimus, 
atidarė krautuvę ar dirbtuvėlę ir galėjo 
verstis taip kaip jiems geriau atrodo. Nie
kas čia į jų biznį nesikišo, niekas pakarto
tinų leidimų iš jų nereikalavo. Tuo tarpu 
Lietuvon nuvažiavęs amerikietis turėjo 
bėdų. Kiekvienam didesniam biznio žings
niui buvo reikalingas leidimas. Labai daž
nai tie leidiniai užtrukdavo. Užtrukimo 
negalėjai pastūmėti pirmyn nepatepęs val
dininko. Kol jie pramoko tepti tinkamus 
pareigūnus, tai kai kurie likdavo be pini
gų ir be krautuvės.

Rypkevičius nutarė perkelti Rūbo Ben
drovę į Kauną. Amerikiečiai džiaugėsi, 
kai už poros inetų jis paruošė ir paskelbė 
ilgų pranešimų, kaip jis “nuvažiavo su rū

bais”, o parvažiavo be Rūbo bendrovės. 
Nieko jis nekaltino, niekam jis nieko ne
sakė. Jis tik pastebėjo, kad nepriklauso
moje Lietuvoje 1924 ir 1925 metais lietuviai 
kitaip biznį vedė, negu amerikiečiai. Ten 
Ten buvo kitokios biznio sąlygos ir kito
kios biznio taisyklės. Pačioje Lietuvoje 
veik nieko nebuvo. Viską reikėjo impor
tuoti, o importui leidimai viską sutrukdy
davo.

Rypkevičius ir Mileris buvo geri drau
gai. Jiedu kartu dirbo įvairiose įstaigose. 
Abu važinėjo į Lietuvą, abiem buvo malo
nu susitikti su giminėmis ir kelias savaites 
pabūti Lietuvoje, bet aim priėjo išvados, 
kad Amerikoje jiems buvo lengviau gy
venti, negu to meto Lietuvoje. Pradžioje 
Rypkevičius dar netikėjo Mileriui. Jis 
manė, kad Lietuvoje galima ne tik biznį 
padaryti, bet galima dar būti naudingu sa
vo tautiečiams. Lietuvoje nebuvo preky
bos ir pramonės, lietuviams daug kas buvo 
labai reigalinga. Jeigu lietuviai turėtų 
amerikiečių turimas mašinas, tai jie labai 
lengvai galėtų žengti pirmyn. Rypkevičius 
taip galvojo, bet jis pats, praleidęs metus 
Kaune, priėjo to paties įsitikinimo, prie 
kurio buvo priėjęs Povilas Mileris.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
“NAUJIENAS
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Ml 8-3229

OR. ANNA BAUUNAS
*KIV. WSV. HOUU 

m GMKLtS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą
Rarz. ML 2>fr iSį

OR. K. G. BA1UKAS
AKUŠERIJA IR MOTSRŲ LIGOS
GINEKOLOGINI CHIRURGUA 
6449 So. Putoki id. (Crawford 

Modtol BuikfingL ToL LU 5-6446 
Priima ligoniu* pagal suaitarim^

Jei neaumepias skambinti 374-6012

'•‘•L: FRospoct 3-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaU kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradiemaia ir penktadkeniais. 
t'reciaa. ir aekmad. olisas uždarytas, 

•to. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpuhlic 7-7868

DR. C K. BOBEUS
INKŠTŲ IR ŠLAPUMO IAK.Ų 

CHIRURGIJA
Toto. 6954533 

Fax Valioy Medical Center 
86Q SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. .PETER BRAZIS
rHYSICIANAND SURGEON

6434 WEST JHrt STREET 
ŠflMS: Em lock 4-5849

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS;

. irmadieiiiois w ketvirtai, l-r-7 vaL, 
«ntrNL pemaadiexu, nuo L-5. tree. 

„ . g. še&tadL Uktai.AMaiarua.

ML W. EISM - EISMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ. LIGOS 

wlNEKOLOGINR CHTRORGUA 
01)2 So. Kodzio Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
.ĄUįętaa, skambinu 6U 34001, ,

DR. NINA KRAIKU- 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ.

Tato. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti
... 4714225,

...Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. VIDAUS LIGŲ SPEC. ' 
.3454 WEST 71«t STREET

VALANDOS: Pirmai aatrad., ket- 
tirtpd. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai ryto tik 
mĮcitar^ig
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

.. . Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. -- Tek 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.
susitarimą. Uždaryta treč.VaL

DR. LEONAS SBBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisai 2750 West 71st St.
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pino, antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais S-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71* STREET 
Ofise telef.: HEmloek 4-2123 
RezM. Teiefu Glbsoa 84195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
MA ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med Ban- 
■L dalai. Speciali pagalba kojom* 

(Arch Supports) ir t t
Vhl.: 9—4 ir 8—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 Wo«t Mrd Chicago, III. 60629 

Telef.: PŠecpocf 64064

KZN1XR1AL KURIS GARSINASI 
•NAUJUNOSTK-.TUBlJiJKlAI’SIA 

PASISKEMA fiŽNYA

ROCKFORD, ILL
Iškilmingai paminėjome Vasario Šešioliktųjų

Ne šalta. Saulutė švietė. Ank
sti rytą sekmadienį vasario 11 d. 
ALT atstovai susirinkę į Lietu
vių klubo salę rado patalpas pu
sėtinai užteršta: šeštadienio va
kare svetimtaučiai turėjo dide
lį balių. A. L. Tarybos skyriaus 
pirmininkas Petras šernas su 
savo grupe vyrų stojo į darbą 
salę valyti, virtuvę švarinti. Vy
riausia šeimininkė P. Stružienė 
su savo pagelbininkėmis, virtu
vėje, P. Rutkauskas, Bielskus ir 
Bubelis prirengė barą ir 10 vai. 
ryto jau viskas buvo baigta. 
Laukė iš Chicagos ir kitur gar
bingų svečių.

Skambutis iŠ žiemių pusės. 
Klausia, kokią gatvę paimti, kad 
lengviau rasti L. klubą. Po ke
lių minučių skambutis iš pie
tų pusės tuo pačiu klausimu. Tai 
Chicagos Lietuvos jūrų šauliai 
— keletas automobilių su kapi
tonu Maksvyčiu vadovybėje. Ki
tas skambutis — tai Cicero Liet, 
jūrų šauliai, vėl keletas maši
nų. šaunūs vyrai ir 3 ponios. 
Uniformuoti.. Baltos kepurės. 
Iš jų pusės tai didelis pasiauko
jimas paremti Rockfordą tokio
je brangioje dienoje.

11 valandą atvažiavo ir au
tobusas pilnas jaunuolių meni
ninkų. Tai gražūs lietuviukai. 
Jiems vadovauja p. Stankiėnė ir 
p, Mažeikienė. Tvarkingi, dis
ciplinuoti jaunuoliai kaip pava
sario pražydušjos gėlės.

Dar buvo laiko sveteliams už
kąsti ir kavutės išgerti.

12 valandą visi j bažnyčią, 
šauliai paskutiniai, lėtais žings
niais giliai užsimąstę n esė Ame
rikos ir Lietuvos vėliavas. Vė
liavas sustatę prie altoriaus, sto
vėjo garbės sargyboje.

Chicagos svečiai geri giesmi
ninkai, giedojo vist Sukėlė ūpą.

Pasibaigus lietuviškoms pa
maldoms visa bažnyčia sugiedo-

GRUNDIG
NEŠIOJAMAS STEREO 

5 BANGOS • 4 Garsiakalbiai 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
■ • ..... ...... . ,W

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
552Ą Su. Harim An., -^,$86-1220

jo Lietuvos himną ir visi sku
binosi į Lietuvių klubo salę. Už
kandžiai prirengti dėl svečių. 
Trys vyrai patarnavo prie baro.

Visi linksmai šnekučiavo. Rok- 
fordo publika pradėjo rinktis, 
sveikinosi, atvyko ir kalbėtojas 
Dr. Kazimieras Bobelis. Susida
rė graži publika.

2:30 vai. p. p. prasidėjo ofi
cialiosios dalies programa. A. 
L. T-bos skyriaus buV. pirmi
ninkas Juozas Bacevičius atida
rė programą, lietuviškai ir ang
liškai pasveikino su Vas. 16 (L 
švente ir perdavė programą to
liau vesti panelei Giedrei Špokai
tei. Chicagos ir Cicero Lietu
vos jūrų šauliai iškilmingai įne
šė vėliavas, sustatė prie scenos. 
Ponia Stankiėnė sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus prita
riant visai publikai. Invokaci- 
ją atkalbėjo šv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas kun. Brady 
angliškai. Lietuvos nepriklauso
mybės pasiskelbimo Aktą skai
tė Lietuvos armijos savanoris 
karys Vincas Keršys, jaunai lie
tuvaitei asistuojant. Rezoliuciją 
skaitė angliškai jaunuolis lie
tuvis Albinas Gaspudas.

A. L. Tarybos pirmininką 
Dr. Kazimierą Bobelį pakvietė 
šventės proga kalbėti. Jis pla
čiai apsipažinęs su Lietuvos lais
vinimo byla kalbėjo trumpai, ra
gino laikytis vieningai, dirbti vie
ningai, aukoti vieningai ir tik 
per A L. Tarybos centrą. Lietu
vių reikalavimai teisingi, pama
tuoti, reikia budėti, kad laisvės 
ugnelė neužgestų. Jb energinga 
kalba visiems patiko.
Trumpa pertrauka. Meninę pro
gramos dalį pradėjo apie 30 jau
nuolių mergaičių ir vyrukų. Tau
tiniai rūbais pasipuošę labai gra
žiai pašoko. Vis nauji šokiai da
rė įspūdį, jiems plojo be pertrau
kos. Dvi jaunos panelės padai
navo duetus, kokių Rockfbrdo 
publika mažai girdi, švelnūs bal
seliai įstrigo į širdis.

A. L. Tarybos vardu dėkoja
me šokikams ir ponioms vado
vėms. Stonkienei ir Mažeikienei, 
kurios rado l&iko atvykti su sa
vo jaunuoliais atgaivinti užsnū
dusį Rockfordą. Didelis ačiū 
Chicagos ir Cicero lietuviams 
jūrų šauliams, kurių atvyko apie 
20 organizuotų šaulių. Rockfor- 
do lietuviai to nesitikėjo. Pasise
kimas ko geriausias. Aukų su
rinkta Lietuvos laisvės reika
lams, su viršum tuksiantis do
lerių. Ačiū aukotojams. Vienin
gai dirbsime ir toliau.

žvalgas

Gazos pakraštyje yra astuonios arabu pabėgėliu >Š Palestinos sto
vyklos. Vieni gyventojai sensta, kiti auga, kaip šioje nuotraukoje 

matomi Rafah stovyklos gyventojai.

metu vokiečių okupacijos su
irutę, Vilniaus praradimą, lai
kinosios sostinės Kaune įstei
gimą, valstybinės veiklos pa
raiškas, demokratinės sant
varkos pirmuosius diegus”.

Autorius piešia didingą jo 
(M. Sleževičiaus) portretą, ku
riame matome valstybininką 
idealistą ir kasdieninį žmogų. 
Jis drąsiai žengia sunkiausio ke
lio labirintais į lietuvių tautos 
pergalę” - j. p.

GUŽAUSKŲ
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR ,84834

MO V j N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠE R Ė N A S 

2047 W. 67th PL WAIbrook 54063 
Vim- ————J

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. į 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
. Tel : FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO 1EIMOS VALANDOS

i Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

T.lof.: HEmlock 4-2413

; 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60829
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Pasveikink savo araugus 
per "Naujienas"

Atsiųsta paminėti
SUNKIAUSIU KELIU

— KNYGA APIE 
MYKOLU SLEŽEVIČIŲ 
Jurgis; Gliaudą: Št’NKIAU- 

SltT RELIŲ. Romanas, br. Ka
zio Griniaus Fondo leidinys — 
1973. Apianka dail^ .Broniaus 
Murino. Spausdino >L Morkū
no spaustuvė, 254 psl., tvirtais 
viršeliais. Raina .^5.

Jurgis Gliaudda yra “prasi
mušęs” į vaisingiausius rašy
tojus tremtyje. Knygos gale jo 
parašytų raštų, daugiausia ro
manų sąrąsas ir iš jų tik trys 
tebėra rankraštyje, bet ir iš jų 
vienas — “’taikos rytas” jau 

skaudoje.
Išryškinta 1918 metų pati pa

baiga ir 1919 metų pradžia. 
Tais lemtingais mėnesiais Lie
tuvą atgimė gyventi ir kurti, 
lyg koks antikinis Egipto pauk
štis Feniksas. Laisvos Lietuvos 
subrandinta karta išliko iki 
šiol lietuvių tautos suverenu
mo idėjos aruodu.

“Sunkiausiu keliu” romane 
gausu istorinės medžiagos tik
rovėje, autorius atgaivina Lie
tuvos nepriklausomybės pra
džią ir jos laimėjimus. Tada 
istorijon atėjo Mykolas Sleže
vičius ir kartu su būreliu pasi
šventėlių sukūre valstybinės 
nepriklausomybės pagrindą — 
Lietuvos kariuomenę.

Veikale regime 1918 — 1919

PIRMIEJI DP ANGLIJOJ
Europos Lietuvis antrašte 

“Pirmieji DP” rašo-:

Neseniai pasirodė Bernard 
Gaiiierio knyga va'rdu “Svetim
šalių invazija” (The Alien In
vasion} .

čia rašoma, kaip prieš 1905 
metus Angliją Užplūdo žydai. 
Tai buvo salos gyventojams 
beveik negirdėta ir nematyta 
užsieniečių rūšis, dėvinti keistus 
rūbus ir kalbanti nesupranta 
ma kalba, kuri bėgdama nuo 
žydų pogromų Rusijoje, šim
tais tūkstančių plaukė į Angli
ją. (kartu su jais tuo pat metu 
atplaukė ir dalis lietuvių, ven
gusių tarnauti ilgus metus 
rinėje kariuomenėje).

Kiek dš tikrųjų tų žydų 
apsigyveno, niekas tikrai 
galėjo pasakyti, nes dalis
kiek pabuvę, traukė toliau į 
JAV. šiaip ar taip buvo mo
mentas. ^kad žydhi susikoncen
travę Londono Whitechapel 
rajone; pradėjo pamažu per
imti vietinių gyventojų darbus, 
namus iT.net gatvės. Per trum
pą laiAiį Buvo sukurta Anglijo
je naujoji Jeruzalė, išsilaikiu
si malfansia iki antrojo pasau
linio karo.

Kilti 
kfis d£

ca-

čia
ne-

4hika. Prasidėjo smar- 
£tai spaudoje ir parla

mente; Lygiai tarp, kaip nese
niai vptii ir tebevyksta dėl At

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI.
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Viešpats jūsų Dievas jus mėgina, kad ištirtu ar jūs mylite Viešpati 

jūsų Dievą iš visos širdies ir iŠ viaoc sielos. 5 Moz. 13:3.

Ta Karalystė yra paskirta vien tik tokiems, kurie iš Dievo malinęs, pas
tos savo širdyje lygūs Viešpačiui Jėzui, kad jie mylės Viešpatį Dievą ii vi
sos širdies, iŠ visos sielos ir galės pasakyti: “Ne mano valia, bet Tavo valia, 
lai būna, O Dieve’. Joks kitas padėjimas kaip tas, kad mes esame pilnai 
paklusnūs Viešpačiui, negalės padaryti mus tinkamais tai Karalystei; nes 
joks kitas padėjimas neperstato pilną pasidavimą ir pilną meilį link Dieve. 
Ir neužmirškime to, kad visus dangiškuosius daiktus, kuriuos “akis nėra 
mačiusi, nė ausis girdėjus, irkurie nėra įėję i žmogaus širdį”. Dievas pri-

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

•V. RASTO TYRINĖTOJAI

rikos azijatų. Panikos pagauM - > 
pesimistai buvo pradėję įrocn- i 
nėti, kad jei imigracija nebūt 
sustabdyta, tai per keletą mJp 
tų Anglijoje bus 7 milijoną 
žydų! į; |

t ' 4, ..jį,a H

Nors tos pranašystės ir nei^-;S

Isipildė, bet vis dėlto iš tais la
kais atvykusių Rusijos žycftį 
gana didelis skaičius čia įsik$-] 
rė ir pasidarė žinomi bizniu J 
laisvųjų profesijų ir mokšlbj 
srityse. Dalis milijonieriais 
sidariusių žydų buvo kilę 
tuomet rusų valdomos Liet^įk 
vos teritorijos, kaip pvz., Lė- | 
wis, Lyons, Marks ir daugelei*Wio, JL-JJ vfxjio, xTiain.0 aj.

kitų. Taigi žydai iš tikrųjų bd» j
vo pirmieji DP, nors tuo var
du jie ir nebuvo vadinami.

Kaip išgyventi 105 metu*
Visą laiką dirbti yra tikriau

sias kelias į ilgą ir sveiką gjį 
veniiną, pasakė John Young, 
namų sargas Peabody, Mas„, 
tarnaujantis tose pareigose 79 
metus ir per 89 metus, kaip jis 
atsimena, nė vienos dienos ne
buvęs be užsiėmimo, šiandien, 
jau dūdamas 105 metų amžiaus, 
jis kasdien iš savo namo į dar
bovietę nueina ir pareina vie
nos mylios distanciją. Jo tė
vas miręs būdamas 101 niettįį, 
o motina būdama 89 metų any
žiaus.

Young buvęs didelis medžio
tojas, bet būdatnas 98 metų at
sižadėjęs medžioklės. “Man 
niekas neskauda”, jis sakti, 
“tik akys nebėra labai geros”...

PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros Klubo eili
nis nariu susirinkimas įvyks treči*- 
dieni, 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 DMgalvis, raut.

SOPHIA SAPKUS 
Gimusi Ničajus 

byv. Marquette Parke, Čikagoje

Mirė 1973 m. vasario mėn. 17 dieną, 11:45 vai. ryte, 
suliiik&si scitiHriš. Gimusi Uetuvojc, I’Bnėvėžio mieste.

kdtids pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje. 6845 So. 
WeSifeHi Avenue.

Antradienį vasario 20 d. 9.-0O vai. ryto bus lydima iš 
kokčios į šv. Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
gedkiHngų išmaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių
ka£8Nk

Visi a. a. Sophia Sapkus giminės, draugai ir pažįstami

pasktitinį patar&ivimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sknus. duktė, marti. Žentas, anūkai.

Lar^otiivių Hirckloriai Mažcika-Evans. TeL RE 7-8600. 
________ 9mtrr

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
• «/ 2533 W. 71st Street
fib Telef.: GRovehill 6-2345-6n
jr 1410 Sb. 50th Ave^ Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
v J I -V41* f-i G : . .1 ' 4 . z X ,

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GĖRALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArta 7-1741 . 1742

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

MODEKMttKUS AIK-UONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chiddtoa 
Lietuvi^ 

Ltfdotuviu 
direktorių

Aaaocifccijoe

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 
IR NAKT|

TURIMI 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

AN1ANAS M. PHILLIPS
3307 8o. LITUAMCA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 8o. 50th Ave^ Cicero, UL Phone: OLympic 2-10U^

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA Avfc. Pheae: LAfaJetle 3-3572

GEORGE F; RUDM1NAS
3319 89. UTUAN1CA AVE. TeL: Y Arts 7-1134-113*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 63th STREET REpūbHe M213
’314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pkioa Hills, HL 974-4410

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

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— MONDAY, FEBRUARY 19. Km

iT.net


Misų spaudoje
Negęstanti ugnis

A. Rinkunas “Tėviškės Žibu
rių” š. m. vasario 15 d. nr. 
straipsn yje “Negęstanti ugnis” 
išreiškia, beabejo, visu lietuviu 
anapus ir šiapus Geležinės Už
dangos viltingus lūkesčius be kt. 
rašydamas:

“Kai raudonieji tankai riedė
jo Lietuvos laukais, kai didieji 
mūsų užsien io “globėjai” nepa
noro ištiesti pagalbos rankos ir 
paliko mus savo likimui, atrodė, 
kad viskas, ką statėme, viskas, 
kuo tikėjome, sugriuvo kaip kor
tu namelis. Tačiau viskas nesu
griuvo, nes tai buvo ne kortu na
melis, o stiprus n epriklausomy- 
bės laikais išaugęs pasiryžimas 
laisvai gyventi. To pasiryžimo 
vedami, susibūrė partizanai. Pa
saulio galiūnai, greiti viską pirk
ti ir parduoti, neišgirdo mirštan
čiu miško kovotojų balso. Politi
nis kortų lošimas jiems pasiro
dė patogesnis. Bet lietuviškoji 
tautinė ugnis ir po partizanų tra
gedijos liko nesunaikinta. Parti
zanai mirė, bet jų uždegtas lais
vės žiburys pasiekė širdis tų, ku
rie partizanų kovų laikotarpyje 
tebebuvo vaikai. Praėjo eilė me
tų ir tas žiburys suliepsnojo tiek 
stipriai, kad šį kartą jį pamatė 
ir pasaulio didieji.

Taip, Lietuva nemirė nei ano
je, nei šioje Atlanto pusėje. Ano
je pusėje lietuvybė, kaip tas žiem 
kenčio grūdas, kantriai laukia, 
sušalusioje žemėje paslėpęs gy
vybę. Laukia ateinančio pavasa
rio: “Išeinančio rudens dienas 
praleisim, kartu kentėsime žie
mos spengus, kartu ir vėl pakil
sime, kai žemė naujam gyveni
mui atbus”. Tai okupuoto lietu
vio žodis žiemkenčio grūdui, žo
dis, pasakytas slaptoje dabarti
nės Lietuvos poezijoje.

Šioje Atlanto pusėje gyvenimo

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

MOVING - Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningu patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA 5-9209

SIUNTINIAI J LIETIWA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W 69th St.. Chicago, III 60629. - Toi WA 5-2737 
1333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. - Tel. 254-3320 

vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI | LIETIWA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

»«08 West 69th SL. Chicago. Ill. 60629. • TeL WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas (vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAI, PINIGAI
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Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tomą yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami 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

Aktorė Elizabeth Taylor žiūri per aplyta lange filme "Night Watch", 
kur ji vaidina su lietuvių kilmės aktorium Laurence Harvey.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00. minkšt $2.50

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Hateted Street. Chicago 8. Ulinoto

• Mokytojas užtiko mokyk
loje bekortuojančius mokinius' 
ir vieną pagavęs gerokai aptąsė 
jam ausis.

— Ar žinai už ką? — Įtūžęs 
klausia mokytojas.

— Taip žinau, — atsiliepė mo
kinys — kad bereikalo išėjau 
karalium.

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

dulkei taip pat gali stipriai slo
pinti lietuviškąją ugnį. Čia trūks-! 
ta audros. Visdėlto toji ugnis 
tabėra. Ji glūdi motinoje, nio- i 
kančioje savo vaiką pirma lie
tuviškai, o paskui angliškai. Ji j 
rusena tėve, savaitgaliais vežio- 
jančiame vaikus j lietuviškąją! 
mokyklą ir organizacijų susirin
kimus. Ji yra gyva rašytojuose, 
menininkuose, visuomenės vei
kėjuose, mokytojuose, skirian
čiuose savo brangaus poilsio va
landas lietuviškai kūrybai ir 
veiklai. Ji dvelkia jaunime, ku
ris buriasi į lietuviškus jungi
nius, diskutuoja šoka ir lietuvis- , 
kai dainuoja.

Lietuvikoji ugnis tebėra gy
va”.

Straipsnis baigiamas Vasario 
šešioliktosios dvasia; “Sustiprė
jusi visų širdyse tautinė ugnis I 
nušvies kelią ir naują Lietuvos 
nepriklausomybę”.

Nenustatinėti sienų
Ko Sovietų Sąjunga siekia 

Europos saugumo konferencijoj?
Aldona Zailskas skaitytojų laiš 

kų skyriuje Chicagos Tribune 
vasario 16 d. nr. antrašte “Don’t 
fix boundaries” rašo iš Cicero:

Į Europos Saugumo oKnferen- 
ciją pradžioje buvo žiūrima kaip 
į akstiną pasaulio taikai. Bet čia 
yra vienas trūkumas. Jei So
vietų Sąjunga tikrai būtų auto- 
tonominių valstybių sąjunga, 
apsauganti ir skatinanti kiekvie
nos savo respublikos tautinį cha
rakterį, tuomet sutartis išlai
kyti dabartines sienas tikrai bū
tų atsakymas į pasaulio taikos 
klausimą.

Tačiau Sovietų Sąjunga fak
tiškai yra Rusijos imperija. Da
bartinės sienos Sovietų Sąjungo
je yra laikina priemonė, naudo
jama tol, kol kiekviena respu-

DAGYS šeštadienio vakare (Medis)

Iš vykstančios parodos Čiurlionio galerijoje

blika yra intensyviai rusifikuo
jama. ,

Pabaltijo valstybėse — Lietu
voj, Latvijoje ir Estijoje — ta
tai yra daroma siunčiant tų tau
tų jaunus profesionalus į Rusi
ją ir jų vieton importuojant ru
sus. Rusai taip pat laiko savo 
rankose daugumą vykdomosios 
valdžios įstaigų tose respubliko
se.

Dėl šių priežasčių pripažinti 
dabartines sienas galutinėmis 
reikštų atimti įvairioms tauty
bėms Sovietų Sąjungoje pasku
tinę viltį išlaikyti savo tautinį 
identitetą (tapatumą).

Vasario 16 d. reiškia 722 me
tines sukaktuves kai 1251 me
tais buvo suformuota Lietuvos 
Karalystė. Ji taip pat reiškia 
55 sukaktuves nuo Lietuvos Res
publikos įsteigimo 1918 metais. 
Būtų gėda, jei 1973 metai pasi
žymėtų kaip galas lietuvių tau
tos viltims į apsisprendimą.

Kas sovietų cenzūros 
neleidžiama skelbti
Tarptautinis rašytojų ir li

teratų organas ‘‘Index” paskel
bė sąrašą, ko negalima minėti 
sovietų spaudoje.

Pilnas draudžiami] minėti da
lykų sąrašas sudaro 300 pusla
pių. Cenzūros įstaiga “Glovit” 
kuri veikia visoje Sovietų Sąjun
goje, turi daugiau kaip 70,000 
tarnautojų.

Svarbesnieji cenzūros nepra
leidžiami spaudoje dalykai yra 
šie:

1. Bet kokios gamtos nelai

mės, pav., žemės drebėjimai, įvy
kusios Sovietų Sąjungoje.

2. Gelžkelių, lėktuvų ir kitos 
katastrofos.

3. Valdžios ir KP pareigūnų 
atlyginimai.

4. Palyginnr.ii tarp uždarbių 
ir prekių kainu.

5. Gyvenimo lygio kėlimas ne 
komunistiniuose kraštuose.

6. Maisto trūkumas Sovietų 
Sąjungoj.

7. KGB pareigūnų vardai.
8. Miestų fotografijos, dary

tos iš oro ir tikslūs geografiniai 
miestų padėties daviniai.

9. Pranešimai apie cenzūrą ar 
užsienio radijo stočių trukdy
mus.

10. Vardai daugelio buvusių 
sovietinių vadų. Įskaitant penkis 
min. pirmininkus: Rykovą, Mo
lotovą, Malenkova, Bulganina ir 
Chruščiovą.

f-----------------------------------

CTA gailisi nupiginusi 
pensininkams važiavimą
Chicagos tranzito adminis

tracija (CTA) tikisi turėti 
apie pusdešinito milijono do
lerių nuostolių, kurie susida
rysią nupiginus * visiems virš 
65 metų amžiaus važiavimo 
autobusais ir traukinėliais kai
nas. CTA spėja, kad šiemet 
miesto tranzito priemonėmis 
pensininkai padarys apie 38 
milijonus važiavimų po 20 cen
tų, kai visi kiti moka 45 cen
tus.

Kol kas dar tik apie 200.000 
pensininkų atsiėmė iš CTA sa
vo identifikacijos korteles. Kai 
visi bus atsiėmę, tokių nupi-
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

DEPENDABLE WOMAN WANTED 
to assist elderly Lady semi invalid. 
Live in. Northside of Chicago. Top 
salary and home for right person. 
References. Excellent transportation. 
Some English necessary.
Call 549-2001 after 4 P. M. daily and 

' weekends all day.

REIKALINGA NAMŲ SEIMININKE 
DUODAMAS ATSKIRAS kambarys. 
2 vaikai šeimoje. Susikalbėti angliš
kai. Reikalingos rekomendacijos*. 
Tel. 769-2230. Prašyti ir kalbėti tik 

su Mr. Lifschultz.

TYPIST - CLERK 
Salary open. Hours 9—5. 

Ask for Mr. DELAMATER.
2622 No. PULASKI 

PHONE — 227-5900

WAITRESSES
COCKTAIL: 6:30 - 12:30 P. M.

FOOD AND LIQUOR: 5 P.M. - 2 A.M. 
Banouet. Weekends.

MARDI GRAS RESTAURANT
2967 No. HARLEM 

237-5500

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PRESS BRAKE OPERATORS
Days and nights, excellent salary plus 

individual incentive bonus.
Free hospitalization and pension. 
SCHNEIDER METAL COMPANY 

1805 So. 55th Ave. Cicero 
242-2980

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

gintai važiuojančių būsią apie 
400,000.

10,000, inžinierių bedarbių
Mažiausiai 10,000 kvalifikuo

tų inžinierių, daugelis su ma
gistro laiupsniu, kurių vidutinė 
metinė alga siekia $25,000, šiuo 
metu yra bedarbiai, praneša 
Amerikos inžinierių sąjunga. 
Pagal tą pranešimą, Sovietai 
kasmet išmokslina po 200,000 
inžinierių, Japonija po 80,000, 
gi JAV-bėms esą reikalinga 
mažiausiai 40 iki 45 tūkstančių 
naujų mokslus baigiančių in
žinierių. Praeitais 1972 metais 
studijas universitetuose baigė 
43.000 studentų, bet šiems me
tams stojančių inžineriją skai
čius žymiai sumažėjęs.

Lazda galima atsiginti
McBurney YMCA, New Yor

ke. duoda pamokas kain atsi
ginti nuo užnuoliku, plėšiku 
ir kitokiu piktadariu. Vienas 
kursas vra, kaip vartoti apsi-
gvnimni lazda. Instruktorius, 
judo ekspertas Yoshiferu Ota- 
ni uarantuoia. kad bet kas tarp 
16 ir 60 metu amžiaus turėjęs, 
10 pamoku su lazda sali atsi
ginti nuo bet kokio užpuolimo 
gatvėie. tik žinoma nereikia 
eiti j dvikova lazda prieš revol
verį. Klasėje su lazda prakti
kuojasi 100 “studentu”, kurių, 
visas trečdalis yra moterys.

Bizūnas ir pančiai mokykloj
Floridos valst. gvnėio poli

cija Orange Citv mokvkloie dėl 
protiniai nenormaliu vaiku su- 
konfiskavo ant ranku uždeda
mas grandines — retežius, šikš
ninį bizūną ir kitokių “moks
lo” įrankių. Suimti 4 asmenys, 
o mokyklos vedėjas Bonald 
Nowiki, 37, apkaltintas, bet; 
iki teismo paleistas už $5,000 
užstatą...

Mokykla, kurioje yra 45 mo
kiniai ir 20 instruktorių, iš
laikoma neseklarinės religi
nės funkcijos, vadinamos Hu- 
manita”.

REAL ESTATE.
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REAL ESTATE FOR SALS 
Namai, žema — Pardavimui

—’paskolos PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

rVISVRfŠTŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
FRANKLIN PARKO 

APYLINKĖJ
PARDUODAMI DU 8 BUTU NAMAI 

Grand Ave. i rytus nuo Wolf Rd. 
$36.500 PAJAMŲ. 

27 metams morgičiai.
Tel. NA 5-2050. Willens.

— šiandien praleisim maloniai 
vakarą. — Pastebėjo vyras žmo
nai. — Nupirkau tris bilietus te
atram Tavo tėvui, motinai ir se
seriai.

♦ Publikos mėgiamas Drūty
čių Joanos, Ramutės ir Teresės 
Trio atliks dalį programos Va
sario 16-tos minėjime, kurį ruo
šia LB Brighton Parko apylinkė 
Vasario 25 d. (Pr).

— 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 B. 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, 
ID. 60608. (Pr.)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

Brangenybės, Laikrodžiai. Dovanos 
visoms progoms.

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

k

A. 9. AUTO REBUHDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prifyrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

BUTŲ NUAMAVIMAS. TV AIRĖS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVTMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4V2 kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18.800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima šauti už $70.000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parka, statytas mūro lukšus 
pajamų namas. 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

MODERNI o KamD. mūro reziden
cija. puošnūs nauji karpetai. “built- 
in” virtuvė. 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

ORIGINAIUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, nauias ga- 
zu šildvmas ir saražas aptvertas pla
tus sklvnas. paiamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

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

6V> KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naijias. $23.000.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismonfas Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metu mūro reziden- 
ciia. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil- 
dvmai Cent, oro vėsinimas Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo- 
Ivno. Nauias gazn šildymas. 2 auto mū
ro garažas $28 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
rad'io $15 800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. įrengtas 
heismontas. 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^ het «m an
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu 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). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE, 

Chicago. DI, 60609. Tel.: H 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
amzdžiai. Tuckpointing — mūro s> 
virtinimaš ir valymas. Mūrininko, 
taliaus. cemento ir dažytojo darbai, 
keltui ikainavimas Skambinkite dabar 
AL BELEAKUS. Tai. 238-8656

z————————— 
Federalinio l> veisti jos pajemg 

mokomi v apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ES TATI
Parašu paliudijimas

NOTARY PUBLIC
Draudimo informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

lai. 436-7878
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