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“Šunės geriau 
ėda, negu mes”

STILLWATER. — Oklaho- 
moje du studentai vaizdžių bū
du pareiškė protestą prieš nuo
latinį mėsos kainų kilimą. Jie 
vięšai paskelbė, kad visą savai
tę jie nieko daugiau nevalgys, 
kaip tik šunų maistą. Vienas 22 
metų studentas pasakė, kad pri
ėjo laikas, kad žmogus nebegali 
sau leisti pavalgyti. Net malta, 
pigi mėsa kainuoja 95 centai už 
svarą.

Studentai naudoja “Skippy” 
mėsą kartu su morkomis ir bul
vėmis šutiniui gaminti. “Sau
siems” užkandžiams jie naudoja 
“Puriną” ir “Chuckwagon” bis
kvitus. “šunės geriau ėda, negu 
mes”, pareiškė šio sumanymo 
vykdytojai. Sveikatos departa
mentas pareiškė, kad šunų mais
te nėra nieko, kas žmogui galė
tų pakenkti”.

— Lapkričio 15 d. Kuibyševo 
M. Gorkio dramos teatro įvyko 
Just. Marcinkevičiaus tragedijos 
“Mindaugas” premjera. Spekta
klis skirtas TSRS 50-mečiui.

(E)

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Tarybos posėdis 

įvyko New Yorke vasario 23 d, Svarbesni darbotvarkės dalykai bu
vo: Valdybos informacinis pranešimas. 1972 m. Vliko apyskaita, 
1973 metų Vliko sąmata ir Vliko dokumentų apsauga.

J. Valaitis, einąs Vliko Valdy
bos pirmininko pareigas, pasi
džiaugė, kad jau išėjo seniai 
ruošta knyga — dokumentų rin
kinys — “Sovietų Sąjungos - Vo
kietijos Agresija prieš Lietuvą”. 
Knyga pradėta platinti. Po to, 
pranešėjas sustojo prie Vliko fi
nansų, kurie šiuo metu nesą džiu
ginantys. Tai įvyko dėl to, kad 
kai kurios organizacijos-dar ne- 
įvykdžiusios savo piniginių įsi
pareigojimų Tautos Fondui už 
1972 m.

Pajamos — išlaidos

V. Vaitiekūnas, sąmatos vyk
dymo tikrinimo komisijos var
du, perskaitė tikrinimo aktą. Ja
me pasakyta, kad Vliko Valdyba 
1972 metais turėjo $51,295.22 ir 
$51,153.24 išlaidų. Visos paja
mos gautos iš Tautos Fondo. Pa
gal skyrius visos padarytosios iš
laidos atrodo taip: bendriesiems 
organizacijos reikalams, kaip pa
talpos nuomai, paštui telegrafui 
telefonui, raštinės reikmenims, 
atlyginimam už darbą, kelionėm 
ir nenumatytoms išlaidoms iš
leista $8,624.30 leidžiamiesiems 
Eltos biuleteniams (lietuvių, an
glų, italų, vokiečių, prancūzų 
kalbomis) $15,418.60; knygai So
vietų Sąjungos—Vokietijos Ag
resija prieš Lietuvą $7,500 (1973 
m. 2,500); radijo valandėlėms, 
per kurias kasdieną kalbama Lie
tuvai ir Sibiro lietuviams $10,- 
419.39; ir Bražinskų bylai $7,- 
479.77. Tautos Fondas išleido 
$1,363.56. Pateiktą apyskaitą 
Taryba patvirtino.

Sąmatos sudarymo komisijos 
pirmininkas ir Tautos Fondo se
kretorius J. Pažemėnas refera
vo 1973 m. Vliko valdybos ir ko
misijos paruoštą sąmatą. Tary
ba, imdama dėmesin tai, kad nė
ra įplaukusios visos pereitais 
metais numatytosios pajamos ir 
dar nepaiškėjo š. m. galimos tu
rėti pajamos, sąmatos svarsty
mą atidėjo kitam posėdžiui. Pa
jamoms ir išlaidoms subalansuo

f. *

Trečia belaisvių 
grupė Filipinuose 
CLARK BAZĖ. — Filipinuose 

trečia amerikiečių belaisvių gru
pė laukia kelionės į namus. Pir
mame lėktuve iš Hanojaus aero
dromo buvo 196 amerikiečiai. Fi
lipinuose jie gaus medicinos pa
tikrinimą ir bus paruošti kelio
nei į Ameriką. Tarp belaisviu 
yra du civiliai vokiečiai ir du 
filiuiniečiai. Su šių belaisviu pa
leidimu komunistai bus paleidę I 
299 amerikiečius, dar 295 lieka 
komunistų nelaisvėje.

i Karinė vadovybė paskelbė, kad 
: Amerikos kareiviai Vietname

Senatorius Charles H. Percy Washingtone kalbasi su Dr. Kaziu! Geniu, Alto atstovu Amerikos sostinėje. JAV senate Percy pa-'v^ pradėti išvežti. Prieš savai- 
Bobeliu, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininku, ir Dr. John B. sakė svarbią kalbą, liečiančia Lietuvos laisvę ir nepriklausomvbę. Hanojus nebuvo sustab

dęs belaisvių paleidimo, kasdien 
iš Vietnamo išvykdavo apie 400 
amerikiečių karių. Sekmadienį 

i Pietų Vietname dar buvo likę 
Į 10,727 kareiviai.

* i i --- fi* • i Xi -X4.- • 1 Pietų Vietnamo aviacijos he-itų laikraščių. Elta jau anksčiau ištisai pacitavo ‘- -u.
£__ yL i._t.-„ Nwptens buvo’numuštas sesta-

ti buvo išrinkta speciali komisi
ja iš V. Vaitiekūno, B. Bieliuko, 
J. Pažemėno ir Vliko Valdybos 
vicepirmininko finansų reika
lams A. Vakselio.

Archyvo reikalai

Valdybos vicepirmininkas J. 
Audėnas tarybą painformavo 
apie beveik 30 metų Vliko veik- 
klos archyvo padėtį. Vliko ar
chyvinė medžiaga esanti gana 
plačiai išsiskleidusi net keliose 
valstybėse ir vietose. Archyvo 
dalis esanti Vasario 16 d. gimna
zijoje, Eltos draugijos žinioje 
Muenchene, Lietuvių Archyve 
Čikagoje, Balfe, prel. Juro “Al
kos” archyve Putname, Vliko 
pirmininko dr. Valiūno namuose, 
Madrido radijo 1955—1965 m. 
transliacijų archyvas Ispanijoje 
ir bėgamųjų metų Vliko raštinė
je. Vliko valdyba dėjusi daug 
pastangų visą dokumentinę ar 
archyvinę medžiagą sugabenti į 
vieną vietą, bet negauna niekur 
tinkamos patalpos. Buvo prašy
ti tėvai Jėzuitai Čikagoje nau
juose priestatuose duoti 100 kv. 
metrų uždarą patalpą Vliko ar
chyvui. Kol kas klausimas nepa
aiškėjo. Taryba, išdiskutavusi 
klausimą, paprašė p. Vaitiekūną 
paruošti taisyklių projektą, pa
gal kurias ateityje reikės atskir
ti archyvui tinkamą ir sunaikin- 
tiną medžiagą.

Posėdžiui pirmininkavo V. 
Banelis, Ūkininkų Partijos at
stovas, sekretoriavo dr. Bronius 
Nemickas, Tautinio Sąjūdžio at
stovas. (E)

— 1972 m. baigiantis knygų 
rinkoje pasirodė du stambūs vil
niškio Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto parengti leidi
niai: “Lietuvių literatūros kri
tikos” II tomas, apimantis bū
dingesnius nepriklausomybės 
laikmečio literatūrinės kritikos 
pavyzdžius, ir “Žemaitė”, dar 
nežinomų Žemaitės laiškų, raš
tų, dokumentų rinkinys. (E)

Ragina auginti 
javus patvoriuose
MASKVA. — Sovietų “Prav

da’ ir kiti laikraščiai kasdien 
daug vietos skiria pavasarinei 
sėjai ir kitiems žemės ūkio dar
bams. šiais metais, po blogo 
pernykščio derliaus, spaudos įsi
jungimas į žemės ūkio proble
mas dar padidėjo. “Pravda” 
džiaugiasi, kad ankstyvas pa
vasaris Kaukaze ir pietinėje Uk
rainoje leidžia valstiečiams ank- 
čiau pradėti sėją.

Laikraštis ragina kolūkiečius 
išnaudoti kiekvieną žemės pė
dą javų auginimui. Vedamaja
me “Pravda” sako, kad reikia 
apsėti geležinkelio pylimus, pa
tvorius, vieškelių pagriovius ir 
visą iki šiol nenaudotą žemę. 
Kiekvienas grūdas esąs vaistytai 
svarbus.

Lėktuvo nelaimė
_____ (

MASKVA. — Keleivinis, so
vietų gamybos. Bulgarijos lėk
tuvas sudužo netoli šeremetjevo 
aerodromo prie Maskvos, užsi
degdamas besileidžiant. Nelaimėj 
žuvo 25 žmonės. Katastrofa įvy
ko beveik toje pačioje vietoje, 
kur pernai rudenį nukrito japo
nų keleivinis lėktuvas, šį kartą 
Iljušin-18, kuris pradėtas naudo
ti 1969 m. balandžio mėn., nu
krito beartėdamas į Maskvos ae
rodromą.

Pernai spalio 13 d. prie Mas
kvos žuvo 176 asmenys. Sovie
tų pareigūnai niekada nepaskel
bė nelaimės priežasčių.

— Sausio 2 d. įvykusiame 
“LTSR Rašytojų sąjungos” val
dybos prezidiumo posėdyje pa
tvirtinta nauja “Poezijos pava
sario” redakcinė kolegija, vado
vaujama pareigingai partinio 
poeto J. Macevičiaus. Tai dar 
vienas iŠ visos eilės redaktorių 
pakeitimų po praėjusių metų 
Kaune. .Posėdyje patvirtintas ir 
naujas Grožinės literatūros pro
pagandos biuro direktorius, F. 
Jakubauskas. (E)

SPAUDA APIE VASARIO 16 SUKAKTI
Vasario 16-sios proga Lietuvą ir jos bylą paminėjo nemaža į 

JAV ir kitų kras' ..............
*fhe New York Times” vedamąjį. Dabar paduodame dar kelis 
pasisekusius atsiliepimus.

Torontiškis “The Toronto 
Sun” vasario 14 d. paskelbė 
straipsnį “Baltic — the Victim 
of ‘Detente'” (Baltiečiai ‘atoslū
gio' auka). Prieš juos dar gy
vai stovi tų laikų šmėkla, kai du 
draugai — Hitleris ir Stalinas, 
įvesdami “naują tvarką” Euro
poje, sutrypė Baltijos valstybių 
laisvę ir nepriklausomybę. Bal- 
tiečius ypač baimina ciniškos ir 
atkaklios sovietų pastangos le
galizuoti savo pokarinius užgro
bimus. Baltiečiai esą įteikę Ka
nados užs. reikalų ministeriui 
Michael Sharp memorandumus, 
reikalaujančius laisvės. “Nedvi
prasmiškas p. Sharp pasisaky
mas dėl pozicijos, kurią Kanada 
užims Konferencijoje, seniai tu
rėjo būti padarytas. Taip pat ir 
debatai tuo klausimu Kanados 
Žemučiuose Rūmuose”.

“The Cleveland Press' vasario 
12 d. parašė apie Lietuvos ne
priklausomybės dienos minėjimą 
Klevelande. Minėjime esą kal
bėję Miesto Burmistras, Lietuvos 
Gen. Konsulas A. Simutis iš New 
Yorko ir kt.

Šimtai dalyvių pasiuntė Pre
zidentui Nixonui telegramą, rei
kalaujančią. kad “sovietai ati
trauktų savo karines pajėgas, 
kolonistus ir visą aparatą iš Lie
tuvos teritorijos ir leistų lietu
viams įvykdyti laisvo apsispren
dimo teisę”.

Vasario 24 d. “The Christian 
Science Minitor” įdėjo straipsnį 
“The Baltic Peoples: a remin
der” (Baltai: įspėjimas). Straip
snis pradedamas taip: “Sovietų 
Sąjungos atoslūgio politikos vie
nas paslėptų tikslų yra noras iš
laikyti status quo Europoje. Mas
kvai tatai reikštų neribotam lai
kui išlaikyti antrojo pasaulinio 
karo išdavoje susidariusias ide
ologiškas ir politines sienas”.

Kad tas dirbtinis padalinimas 
yra nepatenkinantis, primena 
viena sukaktis; šį mėnesį mini
ma 55-sios metinės nuo Lietuvos 
respublikos įkūrimo. Lietuvos, 

taip pat Estijos ir Latvijos, lais
vė ir nepriklausomybė buvo Sov. 
Sąjungos sutrypta. Bet baltie
čiai niekad nenustojo kovoję dėl 
savo laisvės, o Jungtinės Ameri
kos Valstybės niekad de jure ne
pripažino Sovietų aneksijos tuo
se kraštuose. Toliau autorius 
sako, kad ypač Lietuvoje bruz
dėjimo ženklai yra aiškūs (jau
nų lietuvių patriotų susidegini
mas, demonstracijos, katalikų 
peticijos JT ir kt.).

Yra suprantama, kad b'etuviai 
gyveną už savo tėvynės ribų yra 
susirūpinę, kad planuojamoji Eu
ropos saugumo konferencija “ne- 
įšaldytų” pastoviam sovietų vieš
patavimui baltiškuose kraštuo
se.

Toliau autorius išvedžioja, kad 
tikrovėje Vakarai nelabai ką be
gali padaryti, kaip tik raginti 
rusus plačiau atidaryti duris 
laisvajai informacijai ir idėjoms. 
Tačiau rusai pakankamai aiškiai 
parodė, kad jie tuo visiškai nėra 
suinteresuoti ir yra ypač jautrūs 
kiekvienam įtarimui, kad užsie
nis mėgina įtaigoti Sov. Sąjun
gos tautas. Taigi, šioje padė
tyje daugiausia kas galima pa
daryti yra nuolat priminti pa
sauliui sovietų komunizmo papil
dytus nusikaltimus ir tikėtis, 
kad viena dieną jie bus pašalin
ti. (E)

K. Binkio “Lyrika”
“Vagos” leidykla Vilniuje iš

leido mažo formato Kazio Bin
kio- poezijos rinktinę “Lyriką” 
(dail. V. Žilius, 15,000 egz.). Pa
sirodė ir 18 a. poeto Antano Kle
mento eilėrašių rinktinė “že
maitiška giesmelė” (dail. A. Bu- 
gaitis, 8,000 egz.), redaguotą V. 
Vanago. Iš verstinės klasikos 
minėtinas L Brogos išverstas 
persų poeto Omaro Chhajamo 
eilių rinkinys “Rubajatai” (dail.
B. Leonavičius, 10,000 egz.).

(E)

ARABAI NUŽUDĖ TRIS DIPLOMATUS
KARTOUMAS. — Praėjusį savaitgalį pasaulį sukrėtė įvykiai 

; ččSudane, kur palestiniečiai teroristai, priklausą Juodojo Rugsėjo 
grupei, pagrobė penkis diplomatus, jų tarpe du amerikiečius. Sep
tyni teroristai nužudė Amerikos ambasadorių Cleo Noel, jo pa
vaduotoją Curtis Moore ir Belgijos charge d’affaires Guy Eid. Te
roristai pareiškė, kad “mirties bausmės įvykdymas parodys pa- 

I šauliui, kad reikia gerbti mūsų žodžius”. Sulano valdžios parei
gūnai suėmė, dar neaiškiomis aplinkybėmis, visus septynis ara
bus, atėmė iš jų gyvus likusius įkaitus ir nužudytų diplomatų 
kūnus.

dienį netoli Saigono. žuvo šeši 
žmonės.

Niekas nežino, kaip Ameri
kos kongresas pažiūrės į šiau
rės Vietnamo šelpimą. Ameri
kos lėktuvai sudaužė daug tiltų, 
sužalojo geležinkelius, sandėlius, 
elektros jėgaines. Kongreso na
riai gauna iš piliečių daug laiš
kų, kuriuose pasisakoma prieš 
vyriausybės sugalvotą Hanojaus 
šelpimą. Vyriausybė vadina tą 
šalpą “taikos įrankiu”. Cinikai 
sako, kad tai lyg morka prieš 
arklio nosį. Arklys viliojamas ir 
įtikinamas, kad apsimoka gy
venti taikoje.

Italija sustabdys 
keleivinius laivus s
ROMA. — Italijos vyriausybė 

nutarė per ateinančius 5 metus 
sustabdyti savo keleivinių lai
vų plaukiojimą tarp Italijos ir 
New Yorko. Vyriausybė pasiun
tė savo pasiūlymus parlamentui. 
Siūloma mažesnius keleivius lai
vus naudoti turistu kelionėms po 
Viduržemio jūrą. Karibų jūra ar 
tarp Italijos ir jos salų Sicilijos 
ir Sardinijos. Didžiųjų laivų, 
kaip “Michelangelo”, “Raffael- 
lo”, “Leonardo Da Vinci” ar 
“Christoforo Colombo” likimas 
yra neaiškus.

Italijos vyriausybė subsidijuo
ja keleivinius laivus ir jie neša 
nemažus nuostolius. Kai ku
riuose plaukimuose tarp Italijos 
ir New Yorko ar Pietų Ameri
kos uostų, keleiviai užėmė tik 
penktadalį turimų vietų. Lėktu
vai nugalėjo laivus, kaip Trans
atlantinio susisiekimo priemonę. 
Italams iš keleivinių laivų biz
nio pasitraukus, liks tik Cunar- 
$o bendrovės “Queen Elizabeth 
2” ir Prancūzijos “France”, ku
rie turi reguliarius plaukymus 
per Atlantą.

Italijos laivu linijoms nešant 
nuostolius, “lėktuvų bendrovė 
“Alitalia” duoda nemažą pelną, 
laivai, gal, būtų anksčiau šu

Sudano viceprezidentas Mo
hamed ei Bakir asmeniškai va
dovavo šio incidento likvidavi
me. Jis pasiuntė Sudano karei
vius į Saudi Arabijos ambasadą, 
kur įvyko diplomatų suėmimas.

Valstybės sekretorius William 
Rogers pareiškė, kad bet kuri ša
lis, kuri suteiks palestiniečiams 
teroristams azylio teises, bus šių 
žudikų talkininkė.

Arabų teroristų gruoės vadas 
kiek anksčiau atmetė Raudonojo 
Kryžiaus pasiūlymą, kad jam 
būtu atiduoti nužudytųjų kūnai. 
Tačiau Sudano ministerių kabi
netui pareikalavus, palestiniečiai 
kūnus atidavė ir patys p^-’Hove 
atėjusiems į Saudi Arabijos am
basadą kareiviams. Teroristai 
pradžioje planavo skristi į Ame
riką su įkaitais ir įkaitus nužu
dyti jų pačių tėvynėje.

Prezidentas Nixonas nusiuntė 
į Sudaną specialų lėktuvą, kuria
me buvo nužudytų diplomatų vai
kai, 20 metų John Noel ir dvi 
Moore dukterys, 2'1 m. ir 19 m.

Libijos vyriausybė netikėtu 
pareiškimu paneigė, bet kuriuos 
ryšius su palestiniečiais teroris
tais. Sudano įvykiai nieko netu
rėję bendro su Libija. Vyriau
sybė pareiškė, kad, jei bus pro
ga, Libijos keleivinio lėktuvo nu- 
mušimas, bus atkeršytas pačiam 
Izraelyje. Kartoume veikusi te
roristų grupė nepriklausanti Li
bijai. .Palestinos Išlaisvinimo or
ganizacijos vadas Yasir Araft ir
gi pasiuntė Sudano prezidentui 
Nimieri telegramą, kurioje sako, 
kad jo organizacija neturi jokių 
ryšių su grupe, kuri nužudė dip
lomatus Sudane. Arafato tele
gramoje išreiškiamas nustebi
mas, kad Sudane buvo suimtas 
Palestinos Išlaisvinimo organi
zacijos vadas.

Indėnų karas
PINI RIDGE. — Indėnų suki

limas ir Pine Ridge bei Wounded 
Knee okupavimas kilo iš nesuta
rimų pačių indėnų tarpe. Radi
kali indėnų grupė sukilo prieš 
Oglalą Sioux indėnų išrinktą va
dą Richardą Wilsona. Jis esąs 
kyšininkas, Amerikos valdžios 
tarnas ir nesirūpinąs indėnų 
reikalais.

Wilson surinko apie 800 savo 
šalininkų, juos apginklavo ir 
grasina eiti ir išmušti sukilusius 
indėnus iš užimtų minėtose vie
tovėse pastatų. Federaliniai 
agentai ir policininkai iki šiol 
vengė pulti indėnų tvirtovių, 
nors šarvuotas automobilis su
sišaudė su indėnais.

Kanados ir Amerikos indėnai 
suruošė vienybes demonstraci
ją. be federalinių įstaigų leidimo 
perėję sieną ir surengę demons
tracijas Kanados pusėje. Indė
nai tvirtina, kad jiems negali bū
ti taikomos sienos perėjimo tai
syklės. Jie perplaukė Pigeon upę 
į Kanados pusę ir ten tarėsi su 
savo genčių vadais.

stabdyti, jei ne jūreivių darbo 
unija, kuri priešinasi keleivinių 
laivų panaikinimui.



KANADOS NAUJIENOS
P ominėj ome Vasario 16-fqjq

š m. vasario 17-18 dienomis 
St. Catharines L. B-nės pastan
gom1 s buvo paminėta Lietuvos 
ne, rklausomybės atstatymo 55 
sukaktis.

Vasario 17 d. 6:30 vai. vak. 
Slovakų salėje įvyko iškilmin
gas aktas, šventės minėjimą pra
dėjo B-nės pirm. Kazimiera Šu
kienė. Invokaciją atkalbėjo kun. 
Jir enalis I iauba, OFM. Paskai
tą skaitė KL B-nės švietimo ko- 
m;s jos narys V. Taseckas iš To
ronto.

Turininga paskaita
Prelegentas priminė sunkias 

klūtis pilnai Lietuvos nepriklau
somybei atstatyti darytas ne tik 
iš svetimųjų, bet ir iš saviškių. 
Pacitavo, kad Lietuvos Tarybai 
sa- o posėdyje 1918 m. vasario 
16 d. vienbalsiai nutarė kreiptis: 
Į Pusi jos, Vokietijos ir kitų vals
tybių vyriausybes šiuo pareiški
mu: i

ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis”.

Prelegentas priminė, kad ši
toks Lietuvos Tarybos pareiški-. 
mas susilaukė iš kaimyninių val
stybių pajuokos; girdi, lietuviai 
nesą subrendę svarstyti valsty
binius reikalus. O kai kurie sa
viškiai tokį Tarybos pareiškimą 
skaitė net kvailu. Bet kalbėtojas 
pabrėžė, kad lietuvių tauta vi
siškai buvo pasiryžusi nusikra
tyti bet kokia okupacija ir kad 
tame svarbiame lietuvių tautai 
momente, tuometinis Lietuvos 
ministeris pirm. M. Šleževičius 
paskelbė mobilizaciją ir dėka 
narsių savanorių-kūrėjų karių 
ir šaulių lietuviai iškovojo nepri
klausomybę, ir ta laisve Lietuva 
džiaugėsi per 22 metus. Prele
gentas priminė, kad Lietuva da-1 
bar kenčia žiaurią rusiškojo ko-| 
munizmo vergiją. Pabrėžė, kad 
jaunimas, užaugęs komunizmo 
santvarkoje, negali bepakęsti to
kios žiaurios priespaudos — žu-

St. Petersburg* yra teleskopai, kuriais žmonės apžiūri gražųjį P*iūrį. 
Kaž kas apvilko teleskopą apsiaustu, uždėjo lietsargį, lyg nusiskgs- 

damas šaltoku šio sezono oru.

t VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI L. B-nės atstovai
Vasario 16 Diesą Lietuvos 

atstovą J. Rajecką pasveikinu 
vizitinėmis kortelėmis Valsty

I ietuvos Taryba, kaipo vie- 
n ntelė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamos pripažintąja tautų ap
sisprendimo teise ir lietuvių Vil
niaus konferencijos rugsėjo mėn. 
18-23 d. 1917 metais nutarimu, 
skelbia atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sutvar
kytą Lietuvos valstybę su sos
tine Vilniuje ir tą valstybę at
skirianti nuo visų valstybinių

dosi.
Kalbėtojas kvietė daugiau įsi

pareigoti siekiant Lietuvai lais
vės. Pareiškė, kad lietuviai nau
jieji pabėgėliai medžiaginiai yra 
jau stiprūs, turi gražias reziden
cijas, naujus automobilius, ban
kuose pinigų. Bendras turtas 
vertinamas apie 250 milijonų 
dolerių, deja, tautiniams reika
lams kai kurie nebejaučia parei-

gos aukoti. Pareiškė, kad ren
kant Tautos Fondui aukas jis 
nuvykęs pas lietuvį, gyvenantį 
gražioje rezidencijoje, radęs sta
lą pakrautą valgiais ir brangiais 
gėrimais, reiškia balius vyksta.

jaunieji tautinių šokių šokėjai, 
pradedant nuo 7 metų (9 poros), 
vadovaujant Stasei Zubrickienei, 
pasirodė scenoje. Kiekvienas tė
vas nori savd jauną angeliuką 
nufotografuoti, nufilmuoti, kad

bės Sekretorius, jo pavaduoto
jas, Valstybės Pasekretorius 
politiniams reikalams, Valsty
bės Departamento Patarėjas, 
JAV Protokolo šefas ir keli 

į Valstybė* Sekretoriaus padėjo-, 
i jai (Assistant Secretaries of 
State).

Raštais bei vizitinėmis korte
lėmis Lietuvos atstovą pasvei
kino ir kebų Lietuvos draugiš
kų valstybių ambasadoriai.

Lietuvos atstovas visiems jį 
sveikinusiems atitinkamai pa
dėkojo.

Lietuvos atstovą ir ponią O. 
Kajeckienę taip pat sveikino 
Vasario šešioliktąją atsilankiu
sieji j jų surengtą tą dieną pri
ėmimą Pasiuntinybėje.

Svečių tarpe buvo Washing
ton© meras su žmona, ponia 
W. Washington, ir Baltųjų 
Rūmų, Valstybės Departamen
to, Amerikos Balso aukšti pa
reigūnai -bei keli Lietuviai 
draugingų valstybių ambasa
doriai.

Atsilankiusiųjų priėmiman 
svečių skaičiuje buvo ponia 
Arthur Bliss Lane, našlė buvu-

bei lietuvių, 
estų ir latvių organizacijų bei 
kolonijų Washingtone nariai.

Viso priėmime buvo apie 150 
žmonių.

JAV Kongrese Vasario šešio-' 
liktoji buvo paminėta — Sena
te vasasario 15 dieną. Minėji
mą pravedė sen. Charles Per
cy; Atstovų Rūmuose — minė
jimas įvyko vasario 20 dieną. 
Minėjimui vadovavo kongres- 
manas Daniel J. Flood. Invo
kaciją atkalbėjo kun. A. Sta
sys, specialiai tuo tikslu atvy
kęs iš Chicagos.

Ligi 1973 m. vasario 26 die
nos imtinai, pagal Congressio
nal Record, JAV Kongrese 
apie Lietuvą kalbėjo 20 sena
torių ir 73 Atstovų Rūmų na
riai.

1973 m. vasario 26 d. CON
GRESSIONAL RECORD yra 
atspausdinta Lietuvos atstovo 
J. Kajecko , kalba, pasakyta 
1973. II. 11 d. Washington© 
viešbutyje, kada ten buvo mi
nima Vasario 16 Diena.
1973. II. 27 d. *

Ilgamečio B ALFO pirmininko, prelatu 
J, B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI IS BALFO VEIKLOS 
W4 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

UiHiii knyga kiekvienam fieluviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
vih dovana globėjui. siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
•as hiemties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So Halsted Street, Chicago, Illinois 6060b

Jis pareiškęs turtingam šeimi
ninkui, kad renka aukas Tautos 
Fondui, ir po ilgo aiškinimo apie 
Tautos Fondo reikšmę, šeiminin
kas šiaip taip du dolerius auka
vo...

Pagal sąrašą V. Taseckas vyk
sta pas lietuvę našlę, gyvenan
čią iš pensijos ir mokančią ren- 
dą už butą. Tautos Fondui ši 
moteris aukojo $10.

Prelegentas pareiškė, kad bu
vo padaryta didelė klaida atsidū
rus tremtyje ir gyvenant lage
riuose, kad šalia tveriamų ekono
minių organizacijų ne buvusį su
tverta tėvynės mylėjimo orga
nizacija ir dėlto esą randasi nu
tolusių nuo tautinių įsipareigoji-

liktų prisiminimui. Iš visų pu
sių foto aparatai blykščiojo, o 
baigus šokį gausūs plojimai jau
najam tautos atžalynui.

Programą sklandžiai pravedė 
jaunosios kartos veikėja Nijc^ė 
Gverzdytė.

šio JAV Nepaprasto Pasiunti
nio ir {galioto Ministerio Balti
jos valstybėms, keli dvasinin
kai, keli aukšti kariškiai, The
Riggs Banko vadovybės pirmū
nai, keletas universitetų pro
fesorių, Ukrainiečių JAV Kon-

Rezobttcija greso pirminikikas bei keli Res- 
publikonų Partijos Tautybių

•Minėjime K. Šukienė perskai-, komiteto nariai su jo pirmi- 
tė paruoštas rezoliucijas, kurios ninku priekyje, ir keli spau-
buvo priimtos ir tas rezoliucijas,, dos žmonės.
kurios buvo priimtos ir pasius
tos Kanados premjerui P. E. Tru
deau, JAV prezidentui R. Nixon- 
ir Jungtinių Tautų sekretoriui 
Kurt Waldheim, prašant, kad 
ruošiantis taikos konferencijai 
iškeltų Lietuvos okupaciją ir

Svečių tarpe dar matėsi iš

pirmininkas, adv. NatTas Ras
tenis su žmona bei dr. adv- EI. 
Armanienė iš Balti mores.

Priėmime irgi dalyvavo JAV

J. A L G W S T A 4 T l *

l M ANAS SMETONA IR JO VEIKLA
•54 Knyga Kaiaa $1-30

\ei vienas zniugus. norą pazurti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apnerti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
tohrną Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
oiKotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

j Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti i “Naujienas", tai prašomas persiųs^ $1.56 čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

N * n M e N OB
H tl ST El» STREET . CHICAGO H.1JMHS 6060.

.avė pinigus tuojau knygą pasiusim*

' i'M'p rerkalinija literatūra
ak kvieti,1' lietuvis aunam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lieun 

vtų gerbūvis privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
'‘Te .Un.ineij,. Knyga* galima užsisakyti Naujienos*-

Dovydėnas. **€S VALGYSIM -PASAULI AhrmmnmaI tr 
iiiymn- <tti<i«iehys apie -bolševikmetį Lietuvoje dviejuos* tomuose 

<>. » dni tomas Juose yra 51? psl

juros Gliaudą SIMAS Pta'us literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kmiirk,,, pnhegima ir jo išdavimą rusams. Tragedija ivvko bendra 
darhis-itoHi >r tiltu -sta’vtoiti <u sovietais sokeltu mitu miglos* apie 
•wmov,.,Alinti komunizmą ’5R psl.. kaipa 3 dol

tv-sis GHauda AGOW1JA Romanas 408 nsl kaina 5 dol Ap 
aSom> I mtuvos vvnavsvhės kamtidiacit* nri*' hoFierikix ir to* ne 

•to,1. iraęt^kose dienose
Hvlrieriė GRĮŽIMAS I LAISVE Sibiro tremtines stsl 

o,romu ramiu Hadiiku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
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m SnoV vflrirriame 52S nsl. kietai* viršeliais, kat
ro!

t» ut«. S-paginsite, $1S11R1SX1OS DiPA/iOS ,>'siimnimM atli*1 
džiaut Lietuvą bėgimą nu., bolševiku tr gyvenimą tremtiniu stnw* 
n- •■mu ’*'3 n*> kie»»i« r|ro6ė< '*iršelia>* kaine 4 dol

• oa s v t_iTtNt$ pnstois Mmnėtu tilrslumu aorasvta
paskutinė* nepriklausomo* Lietuvos dienos ir valandos kuriose yra 
srv«ke|Ov oesikeičias komunizmo Hiitlnumv n* vergi e n* lenta* It 

rin nsl m no 
Č1KAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVEWGTOJ LIETUVOJ 

n>un Vilnim* T-akuose Druskininkuose Kaime Naudakiuose 
Klaumdote Ir n V angele u«izdfl* aprašymai k» <’ **n mat* kokia*
«ntha* «r<*A*r. ,, Uj Jei imnni< na <.*4-S <W n«l . P’ OŪ Vr» tain p»’ |
•VOt"** Ln'Vifl

O MAGitKUOJV KILIMU I VILM4V 1 Lietu >
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A epą IAMP 1 ANAPUS •€« EflMtS UŽDANGAS Alk
„ , 'ia«*eh m* neanganne intiirWri (r agttprnnn propaganda bei 

ih- Vergo* oarešvtb* longuti grefiii stilhuni
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**>1 ar omtgine oerlaid*
- ««•* g. - e* . e*n - a * P -g *-• MA

mų. Kalbėtojas kaltino pats sa
ve ir kitus intelektualus už pa
dažytą nedovanotiną klaidą, pa
brėžė, kad jei tėvai yra nutolę 
nuo tautinių reikalų, ko reikia 
tikėtis iš tokių tėvų vaikų? Nes 
obuolys toli nerieda nuo obels. 
Išvadoje tačiau preligentas pri
pažino, kad jaunimas yra patrio
tiškas ir reikiamu metu pasi
reiškia viešai.

Be abejo, toks drąsus pasisa^ 
kymas prieš nutolusius nuo tau
tinių reikalų nevisiems patiko, 
nes tokių jau randasi visur. Pa
skaitą labai vertino tie, kurie vi
sur prisideda nuoširdžiai auko
mis ir darbais. Paskaita buvo pa
lydėta audringais plojimais, lyg 
tuomi buvo išreikštas bendras 
protestas prieš tuos, kurie gy
vendami dideliame pertekliuje 
išsisukinėja nuo atlikimo tauti
nės pareigos, paaukoti nors tru
pinius nuo savo partekusio sta
lo!

Meninė dalis
Po paskaitos sekė meninė da

lis. kurią išpildė jauna ir pasižy
mėjusia solistė Anita Pakalniš
kytė iš Hamiltono, akompanuo
jant Margaritai Klevaitei taip
pat iš Hamiltono, ir vietos tau
tinių šokių grupė “Nemunas”, 
vadovaujama Stasės Verbickai- 
tės - Zubrickienės ir Nijolės 
Gverzdytės.

Meninė dalis buvo atlikta ga
na sklandžiai. Solistė Anita Pa
kalniškytė scenoje pasirodė du 
kartu. Ihrmądainą pradėjo “Kur 
bakūžė samanota”. Padainavo 
apie 12 dainų, turėjo kitas pa
kartoti. Pirmame ir antrame pa
sirodyme publika nesigailėjo jau
najai solistei plojimų. Publika 
stebėjosi dainininkės patvaru
mu ir simpatišku, — kaip teko 
nugirsti, “lakštingos balseliu”.

Tautinių šokių vyresnioji gru
pė. vadovaujama N. Gverzdytės, 
daro pažangą. Daug simpatijos 
susilaukė mergaičių pavyzdin
gas plaukų sutvarkymas tauti
nių šokių metu. Nors spaudoje 
Vaičiūnienės senai apie tai buvo 
rašoma, liet, be abejo, čia yra šo
kių vadovės Nijolės Gverzdytės 
nuopelnas.

Dide’ė sta:gmėna buvo kada

buvo priimtas paties Dievo. Au
diencijos metu negras užklausė 
Dievą;

_Pone Dieve, kodėl man da
vei tokias ilgas kojas?

— Kad galėtum gerai dyku
mose bėgioti.

— Bet kodėl davei man tokius 
trumpus susisukusius plaukus? 
— toliau teiraujasi negras.

— Kad tankiai susipynusiose 
džiunglėse su ilgais plaukais ne
įsipainiotum, — paaiškino Die
vas.

— O kodėl davei man tokią 
juodą odą?

— Kad nedegintų Afrikos sau
lė.

—„(ierai, Pone Dieve, — toliau 
teiraujasi negras — tai kodėl, 
nežiūrint viso to, liepei man 
gimti Chicagoje?

• Vienoje Paryžiaus mokyk
loje mokytojas davė mokiniams 
parašyti rašomąjį darbą, kurio 
tema buvo: “Mano darbo diena 
generalinis direktoriaus pareigo
se”. Kada pamoka baigėsi mo
kytoj as4 pastebėjo, kad vienas 
mokinys nieko neparašė.

—• Kodėl neparašei? — pa
klausė mokytojas.

— Laukiu sekretorės — pa
aiškino mokinys.

NEGRAS* DANGUJE
Miręs negras nuėjo į dangų ir 

ten pasisveikinimo audiencijoje

i«u autu imtas atspausdinta tr galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

u'hicagos lietuviu gyvenimą ir ją atliktus darbus. 664 ps). Kalni 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji mą knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mone* 
Order?

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORUOS DRAUGUOS
«ardu Ir pasiųsti:

1/39 So HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. S060S

reikalautų, kad Sovietų Rusija 
iš Lietuvos ištrauktų savo rau
donąją armiją.

Svečiai

šventėje dalyvavo svečių iš 
Hamiltono, SLA 72 kuopos vei
kėjai E. ir J. Bajoraičiai ir rė
mėjai p. p. Jankūnai. Iš Wellan- 
do — Dan City Hotel savininkas, 
didelis tautinės veiklos rėmėjas 
P. Šidlauskas. Iš Buffalo jauno
sios kartos veikėjas Dr. D. Ma
žeika, Dr. A. Musteikis, Masiu- 
lionis ir visa eilė nuoširdžių tau
tinės veiklos rėmėjų.

šventėje laimėjimus pravedė 
visuomenės veikėjas J. Skeivelas. 
Viena iš genijų pusės buvo tai 
šventės pradžia — kaip buvo 
skelbta spaudoje tik kelioms mi
nutėms praėjus ir buvo pradė
ta. Buvo ir trūkumų. Svečiai 
nusiskundė, kad vykstant progra 
m ai gėrimų baras veikė ir kai-’ 
bos trukdė programos sekimą, 
o ypatingai atliekant solistei.! 
Ateityje rengėjai turėtų į tai at
kreipti dėmesį. Svečiai, atvažia
vę iš kitų miestų*, nori ramiai me
ninę programą išklauyti. Šiaip 
minėjimas buvo paruoštas ir pra
vestas gerai.

Užbaiga koplyčioje

Vasario 18 d. Lietuvos nepri
klausomybes šventės minėjimo 
užbaiga vyko vienuolyno koply
čioje. Pamaldas už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir Sovietų Rusi
jos komunistų nužudytus lietu
vius Sibire, atlaikė parapijos 
klebonas Juvenalis Liauba OFM 
ir pasakė patriotišką šventei pri
taikintą pamokslą. Po pamaldų 
žuvusiųjų pagerbimui prie lais
vės paminklo buvo padėta gėlių 
ir savanorio-kūrėjo 9t. Ulbino 
pasakyta reikšminga kalba, iš 
prisiminimų kovojant už Lietu
vos laisvę.

Organizacijos su vėliavomis 
dalyvavo pamaldose ir salėje.

Per radiją kanadiečiams pro
gramą apie Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimą pa
ruošė inžinierius Steponas šetkus 
ir Karvelytėm .rabeuskienė.

šventės minėjimas buvo baig
tas Tautos himnu.

>. Sarapnickas

The
case of the

lavcneckand 
what to 

do about it.
Semepeopte learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-te-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by iteett.

80 it’s ho wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up afl that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wdrk. 
An amount you specify will be set 
aside from %oux paycheck and used

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

That’s good to know.

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago. IU. 60608
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muziejus.
Ne tik akmenys dėmesio ver

ti. Buvo Žemaitijoje ir kitų da
lykų. štai L. Intas toliau ra

išo: “Kitados Žemaitijoje buvo
“Kultūros barų” Nr. 8 I^imo- gausu koplyčių, kryžių ir “šven- 

nas Inis parašė būdingų dalykų tųjų”, talentingų liaudies meis-

ŠVENTA ŽEMAIČIU ŽEMĖ, 
ŠVENTI IR JOS AKMENYS
Nyksta ne tik Žemaitijos smuikeliai, 
bet greit nebeliks nė akmens lauke

Europos Lietuvio 1970 m. Nr. > džiudse kuriasi unikalus akmenų 
38 (1133) yra iš tų metų “Kul-' 
tūros barų” Nr. 8 atpasakotas 
toks straipsnis;

Saugokite akmenis

iš Skuodo rajono Žemaitijoje.
Pirmiausia jis sustoja ties ak

menimis. Pasirodo, Mosėdžio 
gydytojas Vaclovas Intas, nu
žiūrėjęs kokį įdomesnį akmenį 
Mosėdžiu, Šačių, Salantų, Rūkų, paminklų dabar liko vos šimtas 
Erslos laukuose, tuoj pat pasi- trisdešimt keturi. O kur kiti? 
kvietęs talkininkus tempia į Vienus laikas sunaikino, kitus 
miestelį, žiūrėkite, ką slepia že- žmonės, jų vertės nesuprasda- 
maičių žemė! Saugokite akmenį, mi, o dar kiti atsidūrė pas pri- 
jis sparčiai nyksta iš laukų, dar 
po dešimties dvidešimties metų 
ir galvai prasiskelti jo nerasi. Iš 
tiesų tie akmenys įdomūs. Lai
monas Inis rašo: “Laiko, lietaus, 
vėjo, kartais ir žmogaus rankų 
nugludinti, giliomis raukšlėmis cionuojami” kolektyviniuose so- 
išvagoti, jie įgavo fantastiškiau- duose ir prie namų. Ši epidemi- 
sias formas”. i ja pavojinga, kaip kiekvienas

Taip gydytojo rūpesčiu Mosė- neprotingas pamėgdžiojimas”.

trų rankų išdrožtų. Važiuojant 
pro Notėnus, Barstyčius, Vindei- 
kius, Šates — pilnos pakelės. Da
bar jau jų reta. Iš trijų šimtų 
smulkiųjų liaudies architektūros

vačius kolekcionierius...
Dėl to, anot Into “Ar kažkas 

panašaus neatsitiks ir su akme
nimis? Jie jau slaptai “Volgo- 
se”. ir sunkvežimių kėbuluose ga
benami} Palangą, Vilnių, “kolek-

Antcrius palięėia ir “luiities 
kasdienybės” įdomybių, pavyz
džiui, kaip nenoriai ir sunkiai 
žmonės keliasi iš savo sodybų į
naujų rajonų gyvenvietes. Jis 
nurodo Alfonso.'! aurinsko šeimą, j 
kuri gyveno iš tėvų paveldėtoje 
“budinkoje”, kur po vienu sto
gu ir tvartas ir gyvenamasis, pel
kėtame ir krūmais apaugusiame 
Kadžių kaime. Iš pradžių Tau-! 
rinskai nenorėjo net judintis iš' 
pelkynų, sako, neįpratę mieste,: 
bendrai su žmonėmis gyventi bus 
sunku. Bet vis dėlto ta šeima, 
meloracijai prasidėjus, turėjo iš
sikelti, gavo tris kambarius ir 
virtuvę. Kolūkis paskolino Tau 
rinskams 2,200 rublių namui nu
sipirkti, kuriuos jie turės grą
žinti per penkiolika metų. Da
bar jau, sako, žmonės apsipra
to naujoje vietoje.

Pereitais metais partijos ra
jono komitetas lankęsis žemai
tės kolūkyje. Rado daug gera, 
bet kartu ir žmonių apsileidimo. 
Sako, kai eina į kiną ar kokį su
sirinkimą, tai plaukus susišu
kuoja prieš veidrodį ir švarias

Amerika sunaudoja daug dujų, alyvos ir atominės energijos. Vis di
desnis dėmesys krypsta į seną energijos šaltinį — akmens anglis, 
kurių Amerikai užtektų dar f00-tams metų, čia matomos didesnės 

anglių atsargos įvairiose valstijose.

šeši milijonai dantų 
šlupami bereikalingai

Pensilvanijos apdraudos ko- 
misionierius Hejbert Danen- 
berg, Harrisbiirge, pranešė, 
kad dantistai kasmet Ameriko
je be reikalo ištraukia žmo
nėms po 6 milijonus dantų, už 
kiekvieno danties ištupimą 
išlupdami po $5, $7 ir net $10.. 
Jis paskelbė 32 taisykles kaip 
išlaikyti sveikus savo 32 dantis 
arba tuos, kurie dar yra likę”.

Knygelėje pavadintoje “A 
Shoppers Guide to Dentistry” 
Danenberg perspėja, kad JAV- 
bėse dantistai nėra jokių tai
syklių kontroliuojami ir iš

žmonių surenka stambias au- 
mas pinigų dažnai už netikusį 
ar nereikalingų darbų.

Danenberg tvirtina, karinia
me krašte vienais metais yra 
padaroma po daugiau kaip 733 
milijonus dantų procedūrų (gy
dymų.)

Brošiūroje be kitko pateik
tos 3 rūšių kainos, kokias ima 
dantistai už savo patarnavi
mus — “pigios, vidutinės ir 
aukštos”. Pavyzdžiui, dantų 
X spindulių nuotrauka $15 iki 
$20; danties ištraukimas $5, 
$7 ir $10 dol.; chirurginis dan
ties išėmimas su kaulu $25, $50 
ir $75; plombavimas $5, $6 ir 
$8; tilto statvmas $130, $200 ir 
$270.

keliamas žmogaus teisių klau
simas, ten reikaluajama lais
vės pavergtiesiems, reikalau-

Dan Kuraičio kalba Miami lietuviams
baigęs pamoksi,, nuėjo prie į'^Tai^Tk'Liauv^(Tęsinys)

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIS

PfeSčIAS VAŽIUOTAM
NE DRAUGAS

altoriaus, tai ten paskui jį nu
sekė ir politrukas.

Įdomiausia buvo, kai pasi
baigė pamaldos. Visa katedra 
atsistojo ir žmonės taip garsiai 
sugiedojo, vargonais taip gar
siai sugrojo, kad atrodė, jog 
tai buvo perkūnijos balsas. Vi
sa katedra sudrebėjo. Vengriš
kai nesupratau, bet girdėjau, 
kad jie giedojo — O tu nelaba
sis komuniste, tu atėmei iš 
mūsų viską. Tu atėmei iš mū
sų laisvę, tu atėmei mūsų tur
tus, bet tu niekaip neatimsi iš 
mūsų mūsų tikybos.

Katedroje jaunų nebuvo, bet 
aš patyriau, kad jaunieji mel
džiasi namie, bažnyčion nei
na, kad neprarastų darbo. O 
Dievas juk ir namie girdi.

Aš baigdamas savo paskaitą, 
lenkiu galvą tiems mūsų bo- 

pasižiūrėti į gražiąją Varšuvą čiams, kurie vergijos laikais ir 
mums žiūrėti į tą iš jos pasiliuosavę leido savo 

vaikus į mokyklą. Iš tų vaikų, 
ne iš visų, bet iš daugelio, vė
liau išaugo Maironiai, Kudir
kos, šliupai, Basanavičiai, Jan
kai ir kiti mūsų tautos 'šventie
ji. Dėka jų ir mes kad ir išblaš
kyti po visą pasaulį, sava kal
ba susikalbam ir organizuotai 
beldžiame į laisvolo pasaulio 
duris, ir skundžiamės, kad 
ten, kitoje Atlanto pusėje, Rytų 
Europoje, žiaurus komunistas 
skriaudžia mūsų tautiečius.

Laisvasis pasaulis kiekvieną 
dieną vis daugiau ir daugiau 
apie mus užgirsta, šiandien 
ne tik Jungtinėse Tautose, bet 
Genevoje, Helsinkyje, Vieno
je ir kitur didieji susirenka, ten

žmogus nusipirko vartotą au
tomobilį. Vieną dieną jo draugas 
pamatė lyg patrakusį bėgant 
gatve.

Kur taip leki? — šūktelėjo 
draugas.

— Tik ką pavogė mano auto- 
mobili, Vagis nuvažiavo šia kryp
tim!

— Ir tu manai jį pavysiąs?
— Žinoma! Aš gerai pažįstu 

savo automobilį.

Neskubėkime įnirti! Už ke
lių metų galėsime nukeliauti į 
laisvą Lietuvą. Kitos tautos at
gauna laisvę, atgausime ir mes. 
Galėsime pabūti tėviškėj ir pa
vaikščioti tais takais, kuriais 
kūdikystėj^ basi lakstėm. Ga
lėsime aplankyti tėvų kapus.

Turėkime viltį, nes viltis yra 
didžiausioji žmonijos laimė, 
— baigė savo paskaitų Dan Ku
raitis.

— Noriu Jums priminti dar 
vienų dalykų, — susirinkusiems 

sukneles apsivelka, vyrai net ka- Vasario 16 dienos sukakties 
klaraištį užsiriša. O jų namuo- paminėti Miami lietuviams 
se tai “sprandą gali nusisukti”/tarė Dan Kuraitis. Apie 20 me- 
“Troba nešluota, indai po pusry- tų mergaitė, einanti į univer- 

” ’ ■ sitetų, bet laisvu laiku dirban
ti Inturisto biure, iš viešbučio 
mane lydėjo į aerodromą. Ji 
man tarė: “Jūs negalite įsivaiz
duoti, kaip mes nekenčiame 
to Stalino ir jo pastatytų “kul
tūros” namų. Kur tik mes eitu
me, jis mums metasi į akis. 
Kai namas mums biauriai įgrįs
ta ir atsibosta į jį žiūrėti, tada 
mes įžengiam į namo vidų ir 
iškylam elevatorium į 20-tą 
aukštą... Iš ten mes galime

pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas

vardą. Bet kas įdomiausia tai, 
kad visi jos grupės šokėjai yra 
šveicarai.

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

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė 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 apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gaU 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

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

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

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

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

1

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Berno, Lugano ir kituose mies- ^\na ir Deve*į°iac
tuose gražiai garsina Lietuvos buvo panašu j rojų.

REGULAR 
PASSBOOK 

p . ACCOUNT 
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ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 
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Mutual Federal 
Savings and Loan

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000.

čių neplauti, krūvomis guli, lo
vos suveltos”... Klausiamos šei
mininkės raudonavo ir aiškinosi: 
“Ne, laiko dažniausiai pakanka, 
bet... taip įprasta. Ko čia steng
tis, retai kas užeina, o patiems 
vieniems ir taip gerai”.

Ne per seniai Aleksandrijos 
kolykyje buvo atlikti sociologi
niai tyrinėjimai. Apie jų buities 
kultūrą sako štai kokie duome
nys. Kolūkyje yra 196 šeimos. 
56 šeimos gyvena senose aplū- 
žusiose, 108 senose, bet gerai iš
silaikiusiose sodybose ir 27 nau
juose namuose, bet netvarkingai, 
žmonės tvarkingiau gyvena mie
stelyje ir gyvenvietėje, o labiau 
apsileidę vienkiemiuose. 51 na
mo savininkų sienos papuoštos 
siuviniais, 51 — audiniais, 24 — 
įsigiję medžio drožinių: 101 šei
ma jokių liaudies meno dirbinių 
neturi. Tik 42 namuose rasta 
vertų meninių paveikslų ir 51 
— įvairių menkaverčių turgaus 
gaminių.

Kiti įdomūs duomenys, kaip 
gyventojai praleidžia laisvalai
kius. Iš 361 gyventojo 204 skai
to spaudą, knygas, klausosi ra
dijo, žiūri televiziją, 111 lanko 
kinus, koncertus, 223 dalyvauja 
meno saviveikloje, 25 mokosi, 80 
mėgsta svečiuotis, 197 lanko 
bažnyčią.

Šveicarų jaunimas šoka 
lietuvių tautinius šokius
Spaudos pranešimais iš Švei

carijos, jau eilė metų kaip vie
na lietuvaitė J. Stasiulienė ten 
vadovauja savo suorganizuotai 
lietuviškų tautinių šokių grupei, 
su kuria pasirodydama Zuricho, 
Berno, Lugano ir kituose mies-

ir nereikia 
nelabą “kultūros namą”.

Ta mergaitė man nepasako
jo apie mūsų amžiaus bėdas, 
apie karus, apie vargą, kuriuos 
pergyveno Europa, bet 20 me
tų jaunuolė man pasakojo apie 
neapykantą svetimų primestai 
“kultūrai”. Panašiai galvoja ir 
jaučia ne tik Lenkijos jauni
mas. Taip šiandien galvoja ir 
jaučia ir Lietuvos jaunimas. 
Taip šiandien galvoja ir jau
čia ir Lenkijos jaunimas. Pa
našiai galvoja visos eilės pa
vergtų tautų jaunimas. Pana
šiai jaučia ir galvoja pačios Ru 
sijos jaunimas!

Prieš pat Antrąjį Pasaulin: 
Karą, mano žmonelė ir aš lai
vu nusivežėm Buicką į Lietu
vą. Pabuvę ir pavažinėję Lie
tuvoje porą mėnesių, grįžom ;; 
Ameriką per Romą. Keliavo
me per Vokietiją, Austriją, 
Vengriją, porai dienų buvome 
sustoie Budapešte. Abiejose 
Dunoiaus pusėse buvo gražūs 
viešbučiai, stalai aptiesti, visur 
gėlės. Žmonėms vakarieniau
jant, mandalinos ir gitaros 
groio. Žmonės i laivelius suso-

Mums visa

Sekančios dienos rvtą na- 
į maldoms nueiome j tą gražią

ja Budanešto katedra. Ji pui- 
įkiai atrodė ne tik iš lauko, bet 
ir iš vidaus. Choras nepapras- 

______________ ; o vargonai 
grojo, tarvtum jie būtu už kal-

Ponia Stasiulienė grupę ori
ginaliai įsteigusi iš Šveicarijoje taiffražia? dedoio’. 
anksčiau buvusio lietuviško jau- u ‘ “
nimo _ studentų ir studenčių. no“‘ po 'į 
bet hems >8važ,nė,us j kitus paverI!tu taatn W8lines ir vėl 
krėstus, jų eiles tekę papildyti atsiradau B„dape5le. Tie Du. 
vietiniais šveicarais bei šveica
rėmis, kurie visi šokiams dėvi 
lietuviškus tautinius rūbus.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

noiaus krantai, kur stovėjo 
gražūs viešbučiai, jau buvo ap- 
ire ir apgriuvę. Gatvės nešva
rios, visur pilna atmatų. Du
nojaus pakraštvs buvo pana
šus j pelkes. Užėjau į katedrą. 
Per tuos ilgus metus ten niekas 
netaisyta. Bažnyčia buvo pil
na žmonių, bet ten buvo suėję 
tiktai seniai. Katedroje nema
čiau nė vieno jauno žmogaus.

Pirmą kartą pastebėjau po- 
litrukus bažnyčioje. Jie ėjo po 
vieną per žmones ir sekė, kas 
atėjo į bažnyčią. Vienas polit- 
rukas sėdėjo už grotelių. Jis 
nesimeldė. Jis sekė, ką kunigas 
prie altoriaus darys. O kai ku
nigas nuėjo į sakyklą pamoks
lo sakyti, tai ir politrukas su
judėjo. Tada jis ausis ištem
pęs klausėsi, ką kunigas sako 
per pamokslą. Kai kunigas,

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - iraip pavasaris, Ktfis 

azdynui išskleisti mažuti, deimantu 
irginiais. kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
>uklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
įuokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir ni>nč,ų 
gelmes.

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

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

<išeninio formato, 157 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEiNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

>sl Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIODI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5 90

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau kc 
Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $6.00.
16. Stasys Sahtvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

>5 psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 113 psl. $3.60.

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

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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. $6.00
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Bonoskis rengiasi “išvaduoti” Ameriką
Didelė Amerikos lietuvių dauguma apie Bonoskį nie

ko nežino, tuo tarpu “tarybinėje” Lietuvoje Bonoskis 
garsėja dideliu Amerikos lietuvių rašytoju ii- publicistu. 
Bonoskis galėjo būti girdėtas Bimbai ir Prūseikai, bet 
apie kažkokį Bonoskį mažai tegalėtų ką pasakyti net ir 
komunistuojantieji lietuviai. Amerikos lietuviai nieko 
apie jį negalėjo žinoti, nes jis lietuviškai nemokėjo. Bo
noskis tekalbėjo angliškai ir visą laiką trynėsi Amerikos 
radikalų eilėse. Jis persirito visas radikalų grupes, kol 
apsistojo prie vadinamos leninistinės, brežnevinės parti
jos linijos.

Tuo tarpu “tarybinėje” Lietuvoje kiekvieną metą jis 
darosi vis įtakingesnis. Jis jau kelis kartus lankėsi Vil
niuje, turėjo progos susipažinti su dabartiniu pavergtos 
Lietuvos gyvenimu ir šiandieniniais krašto vadovais. 
Kiekvieno vizito į Vilnių metu Bonoskis padaro rusams 
ir sovietų imperializmui tarnaujantiems lietuviškiems 
kvislingams labai palankius pareiškimus. Tie jo pareiš
kimai buvo naudojami ne tiktai užsienio lietuviams “ap
šviesti”, bet jie buvo naudingi ir pačioje Lietuvoje gyve
nantiems ir pagrindiniais komunizmo dėsniais abejoti 
pradėjusiems žmonėms. Lietuvoje Bonoskis vadinamas 
pažangiu rašytoju. Kai kuriais atvejais toks būdvardis 
okupantui dar geresnis. Jeigu jau “pažangus rašytojas” 
taip rašo, tai ką jau bekalbėti apie patį pažangiausią, 
galvoja šių dienų Lietuvos propagandistai.

Pasirodo, kad Bonoskis yra 1900 metais Amerikon 
atvažiavusio J. Baranausko sūnus, Pensilvanijos valsti
joje gimęs maždaug prieš 60 metų. Kurį laiką naujagi
mis buvo vadinamas Pilypas Baranauskas, bet vėliau su- 
amerikonėjo ir tapo Filip Bonosky. Su lietuviais tas Bo- 
nosky ilgus metus nieko bendro neturėjo, bet jis veikė su 
Amerikos radikalais. Bet ir jų tarpe jam nepavyko pra
simušti. Net ir amerikiečiai radikalai nieko negalėtų pa
sakyti apie F. Bonosky. Nieko jis neparašė, jokioje veik
loje jis nepasižymėjo. Apie jį pirma pradėjo kalbėti šian
dieniniai “tarybinės” Lietuvos valdovai. Jie pirmieji pa
skelbė, kad Bonosky yra “pažangus rašytojas ir publi
cistas”.

Dabar aiškėja, kad tas F. Bonoskis yra ne tik ^pa
žangus publicistas”, bet ir komunistų partijos teoretikas. 
Anksčiau jo pareiškimai arba net vaizdeliai tilpdavo “ta
rybinės” Lietuvos spaudoje, o praeitų metų gruodžio mė
nesio Komuniste atspausdintas Bonoskio straipsnis, ku

ris pavadintas “Principai, kuriems priklauso ateitis”. 
Bonoskio straipsnis pasirodo toks svarbus, kad H. Zima
nas rado reikalo įdėti jį į pagrindinį partijos teorijos 
žurnalą. •

Netenka stebėtis, kad Zimanas pasirinko Bonoskio 
straipsnį, nes nei vienas lietuvis, kuris gyveno komunis
tų okupuotoje Lietuvoje arba turėjo progos bolševikų val
dymo metodus pažinti bet kuriame laikinai okupuotame 
krašte šitokių nesąmonių nebūtų rašęs, kokias apie V. 
Lenino principus prirašė F. Bonoskis. Bonoskis tvirtina, 
kad tiktai prieš 50 metų Rusijoje buvo susidariusios sąly
gos, leidusios įkurti “laisvą, savanorišką ir lygiateisišką 
valstybių susivienijimą, kuriame nacionalinės tradicijos 
nebuvo nei nuslopintos, nei deformuotos”. Kad komunis
tai pačioje Rusijoje policijos ir karo jėgos pagalba nuslo
pino visokį politinį veikimą, kąd jie išžudė pačius įtakin
giausius pavergtų tautų vadus, kad rusai primetė pačią 
žiauriausią ekonominio išnaudojimo sistemą, tai Bonos
kis tame straipsnyje visai nemint

Savo straipsnio santrauką Bonoskis šitaip reziu
muoja :

“Trumpai tariant šiandieninė Amerika nėra “ly 
domasis katilas”, kuriame šimtai tautybių įgavo 
bendrą visiems identiškumą; tai šalis su visiškai skir
tingais ir dažnai besivaidijančiais tarpusavyje ele
mentais, šalis, kurią drasko nacionalistai ir klasiniai 
prieštaravimai. Šiandien Amerika įžengia į laiko
tarpį, kupiną didelių sunkumų, kurių didele daugu
ma atvejų negalima išspręsti įprastinėmis priepionė- 
mis. Reikia būti ne tik naiviam, bet ir aklam, kad 
nematytum, jog prieš 200 metų priimta deklaracija, 
kurios autorius Tomas Džefersonas svajojo apie tau
tą, laisvą nuo rasinės ir nacionalinės kovos, pasirodė 
esanti vien geras pageidavimas. Ši svajonė išsipildė 
ne buržuazinėje Amerikoje, o darbininkų klasės val
domoje TSR Sąjungoje...

“Šimtu metų vėliau už Džefersoną atėjo proleta
rinis revoliucionierius — V. Leninas. Džefersoną bau
gino istorija, kuri, bijojo jis, pagimdys proletariatą. 
Jis svajojo apie “nepriklausomų” smulkių farmerių 
naciją. Europos proletariatas, jo manymu, neigė jo 
svajonę apie smulkių farmerių visuomenę. V. Leni
no daliai teko misija sveikinti istorijos Tadą, kuri pa
gimdė proletariatą; jis laike gią klasę ne visuomeni
nių blogybių skleidėja, o jėga, turinčia išvaduoti visą 
žmoniją, įskaitant ir Ameriką”. (Komunistas, 1972 
m. gruodžio Nr. 61 psl.).
Kaip iš citatos matome, Bonoskis nėra tiktai “pažan

gus publicistas”, kaip Zimanas Komuniste jį tituluoja, bet 
jis yra gryniausio kraujo maskvinio “komunizmo” propa
gandistas. Jis džiaugiasi, kad Leninui pavyko nustatyti 
“istorinę raidą”, suproletarinti visą Rusiją. Tą Lenino 
receptą jis nori pritaikyti ir Amerikai, kuri jau kelintas 
dešimtmetis įvairių partijos centro komitetų buvo “va-
duojama”, įet iki šio meto viena laisva spauda ir laisvo
mis diskusijomis pajėgė apsiginti ne tiktai nuo visiško “su- 
proletarinimo”, bet ji pajėgė pagaminti tiek duonos ir rie
balų, kad Rusijos komunistus galėjo maitinti ne vien karo 
metu, bet ir gerokai po karo.

Lenino “suproletarinimo” nenori joks lietuvis, kuris 
savo akimis matė rusų pavergtos Lietuvos “proletarini- 
mą” ir savo ausimis girdėjo Sibiran išvežamų kančias ir 
likusių aimanas.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

skelbkites n a uTi e'nTHs’e

LIETUVIU JAUNIMAS
Pokongresinės jaunimo nuotaikos

Edmundas Vaičiulis, Lietuvių 
Bendruomenės Jaunimo Reika
lams Vadovas New Yorke šio 
vasario 22 d. data atsiuntė Re
dakcijai paminėti “Pasaulio lie
tuvių jaunimo informacijos laik
raštuko” Lietuvių Jaunimas Nr. 
8-9 Winter — žiema 1972 metų 
numerį, kurs savo metu Naujie
nose buvo platokai minėtas ir 
net jo pesimistiškas vedamasis 
“Mes tęsėm savo veiklą kol ga
lėjom!!” žymia dalimi pacituo
tas. Bet yra sakoma, kad “svie
stu košės nepagadinsi” — taigi, 
mūsų jaunimo temomis pasikal
bėti niekuomet neperdaug, juo 
labiau, kad šiame mūsų visapa- 
saulinio jaunimo laikraštėlyje 
bando nuoširdžiai pats jaunimas 
apie save ir “tiltus” su senimu” 
pasisakyti.

Lietuvių Jaunimo redakcijų 
vyr. red. Gintaras Karosas, pla
čiausiai jaunimo sąjūdyje pasi
žymėjęs bostoniškis, ir redakci
jos “štabas”: Dalia Bielkevičiu- 
tė iš Brocktono, Rimas Ignaitis, 
Erdvilas Janulaitis, Ramūnas 
Kondratas, Jurgis Lendraitis, 
Dr. Viktoras Stankus, Edmun
das Vaičiulis, Vaiva Vėbraitė ir 
Marius žiaugra.

Pokongresinėms jaunimo nuo
taikoms plačiau parodyti čia da
linai pacituojamas ne redakci
jos štabo nario Algio Lapšio 
straipsnis “Jaunimo kongresas 
koks buvo ir koks galėjo būti”:

Prieš pradėdami nagrinėti 
Antrojo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso .teigiamumus ir 
neigiamumus, pažvelkime iš es
mės į kongresų, kaip jie prakti
kuojami lietuvių visuomenėje, 
prasmę ir j lietuvių veiklos bend
rus prioritetus.

Pagrindinis lietuviškų organi
zacijų išeivijoje tikslas yra nu
teikti vyresnės kartos lietuvius, 
kad jie ir toliau liktų gerais, o 
taip pat įžiebti lietuviškų mintų 
bei tautinį susipratimą jaunime. 
Tai pasidėti galima, ugdant bro
liškumą, o kartais ir neišsakytą 
jausmą, kad lietuvis .pas kitą 
lietuvį visada rastų bendro rei
kalo supratimą, užtarimą, nuo
širdų draugiškumą, kylantį iš 
bendrų pergyvenimų dalijantis 
mūsų tautos likimu.

kėjo naujosios kartos galvosenos 
ir senųjų veiklos metodų skirtin
gumas

įvykdyti minėtus siekius yra 
nelengva, nes tai reikalauja mei
lės lietuvio lietuviui, tolerantiš
kumo ir lankstumo bei noro su
prasti jaunosios kartos idėjas, 
savijautą, skonius. Norint tai ge
riau suprasti, reikalinga pažvelg
ti į nelietuvišką pasaulį, kuriame 
dauguma jaunimo gyvena ir ku
riame suformuoja savo asmeny
bes. Deja, tik retas iš mūsų vei
kėjų yra su šiuo klausimu susipa 
žnęs. Neatrodo, kad dabartiniai 
lietuvių veikėjai būtų kiek ge
riau susipažinę su dabartinio mū
sų jaunimo galvosena bei troški
mais.

Senimui nesuprantama, kad 
gali jaunime egzistuoti idėjų, 
gyvenimo stiliaus ir prasmės ne
vieningumas. Jaunimo atstovai 
atstovauja jaunimo nuotaikas... 
Tas lūžis, kaip teko pastebėti 
kongrese, yra pasiekęs tokį laips
nį, kad daugumai dalyvių susi
darė keistas nerealybės jausmas, 
lyg kad būtų buvę magiškai tran
sportuoti dvidešimt ar trisdešimt 
metų praeitin.

Gal vienintelė didžiausia prie
žastis tokios liūdnos dalykų bū
klės yra ta, kad dabartinėj kon
greso planavimo būstinėj teko 
rasti jaunuomenei naują, nuo 
paskutinio kongreso laikų atsi
radusį kūrinį — lietuvių jauni
mo veiklos profesionalą. Isto
riškai, 1950-67 metų bėgyje ne
buvo jaunimo gretose tokio po
būdžio asmenų, žmonės dirbo 
nereikalaudami atlyginimo ir tik 
atsiradus didesnėms išlaidoms 
ieškojo finansinės pagalbos. Dar
bas būdavo atliekama dėl bendro 
visiems reikalo.

Iš esmės pati mintis, kad lie
tuviškos veiklos pozicijos būtų 
apmokamos, nėra netobulos; ga
lima tai surasti ir senimo orga
nizacijose. Tačiau praktiškai 
jaunimo tarpe yra sunku suras
ti rimtą ir kompetetingą asme
nį, kuris iš savo darbo (studijų 
ar karjieros) galėtų pasitraukti 
ir užimti apmokėtą poziciją jau
nimo veikloje.

Tenka pasitenkinti asmenimis, 
kurie plačiosios visuomenės ri-

ROSELANDO LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJ ĮVEDAMOS 
ANGLIŠKOS PAMALDOS

Lietuviška parapijinė 
mokykla uždaroma

Chicagos Rymo katalikų ar- 
kidiocezijos kanceliarija pra
nešt*, kad Roselande konsoli
duojamos keturios parapijos ir 
uždaroma viena elementarinė 
mokykla. Tai galinti būti pra
džia visos eilės tolimesnių pa
našių konsolidacijų, spėja Chi
cago Tribune.

Tos keturios suliejamos į 
vieną parapijos visos iki šiol 
tarnavo paskiroms tautinėms 
grupėms: Visų šventų (lietu
vių) bažnyčia, 10809 S. State 
Street, įsteigta 1907 metais; 
Holy Rosary bažnyčia ( slova
kų), 100 W. 108th Place, įsteig
ta taip pat 1907 m.; St. Louis 
bažnyčia (prancūzų), 16 E 117 
th St., įsteigta 1886 m.; ir St. 
Nicholas bažnyčia (vokiečių), 
11335 S. State St. įsteigta 1890 
metais.

Mišios tose bažnyčiose dar 
bus laikomos iki birželio 30 
dienai. Iš visų jų toliau palie
kama Visų šventų bažnyčia, 
bet Visų šventų parapijos mo
kykla, kuriai vadovauja šv. 
Kazimiero seserys, uždaroma. 
Šios mokyklos mokiniai galės 
ateinančiais metais lankyti St. 
Louis mokyklą.

Daugumas pamaldų Visi) 
Šventų bažnyčioje bus anglų 
kalba tik retkarčiais bus laiko
mos ir lietuviškos pamaldos.

Visų šventų parapijai klebo
nu skiriamas kun. James L. 
Pommier, dabartinis St. Louis 
klebonas.

Dar nenuspręsta kas bus pa
daryta su nebenaudojamais 
pastatais.

dinta “Masinė ar ideologinių or
ganizacijų veikla”:

Kongreso metu pastebėta, kad 
jaunime yra noras ir ryžtas da
lyvauti lietuviškoj veikloj. Kad 
nenueitų šio kongreso pamokos 
atsiminimų archyvuosna, bandy
kim imtis pozityvių žygių tęsti 
ir tobulinti ateities veiklą. Kon
grese buvo pademonstruota, kad 
be ideologinių organizacijų ofi
cialaus dalyvavimo gaunasi ben-

Lietuvių išeivijos įžvalgumą 
pabrėžia faktas, kad kongresas 
įvyko, kad plačioji visuomenė sa
vo pastangomi, mintimis, o taip 
pat pinigais gausiai rėmė šį pro
jektą. Galime didžiuotis, kad
lietuviai išeivijoje sugeba tokį 
congresą surengti.

Tačiau, pažvelgus į kongre
so organizavimą ir tos organi
zacijos iššauktą bendrą jausmi
nę nuotaiką, tenka sutikti, kad 
minėti lietuvių veiklos pagrindi-
niai siekiai nebuvo sėkmingai iš
vystyti; šiame kongrese, išryš-

bose nesugeba funkcionuoti ir 
siekia lietuviškos veiklos, kaip 
savo asmeninio įprasminimo. Re
zultatas aiškus. x

Toliau šioje gana ilgoje II Pa
saulinio Lietuvių Jaunimo Kon
greso apžvalgoje tarpraštemis 
“Perpildyta programa ir nesude- 
rinimas”, “Studijų savaitė ir sto
vykla”, “Klaidos, iš kurių rei
kia mokytis” atvirai pakritikuo
jami kai kurie nesklandumai ir 
neigiamumai, siūlomi ateičiai 
praktiški pagerinimai ir straips
nis baigiamas pastraipa, pava-

dras veiklos suprastėjimas. Grįž
kim prie organizacijų atstovų 
masinio dalyvavimo, kaip būdar 
vo studentų sąjungoje daroma. 
Išnagrinėkim galimybes sukurti 
metines bendras organizacijų 
stovyklas, kur būtų įmanoma 
peržengti pavienių skyrių ar ide
ologijų ribas ir išvystyti glaudes
nius ryšius tarp visų užinteresuo- 
tų organizacijų narių.

■NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

M. GUDELIS

: POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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1967 metų kovo mėnesį Petronėlė buvo 

išrinkta į Naujienų bendrovės direktorius. 
Ji, turėdama abiejų Milerių šėrus, atėjo į 
susirinkimą, išklausė pranešimus ir sutiko 
kandidatuoti į direktorius. Ji nustebo, kad 
rinkimų metu gavo tokią didelelę daugybę 
halsų. Ji net kelis sakinius pasakė, dėko
dama už pasitikėjimą ir prižadą neapvilti 
ja pasitikėjusių žmonių. Ji neapvylė. Su 
Naujienomis ji buvo visą gyvenimą, joms 
jr paliko ištikima iki mirties.

Ji buvo apsiskaičiusi ir apsišvietusi mo
teris. Ji labai gerai suprato, kas darėsi lie
tuviškame visuomeniniame gyvenime. Ji 
gerbė Dr. Grigaitį, jai patiko Naujienų 
vesta politinė linija ir ii buvo pasiryžusi 
bendrauti kartu su naujienieėiais, kaip su 
jais visą laiką dirbo ir josios vyras.

Nelaimei, josios sveikata jau buvo ge
rokai pašlijusi. J direktorius ji buvo išrink
ta, bet ne į visus posėdžius ji galėjo ateiti. 
Ją gąsdino laiptai. Susilpnėjusi josios šir
dis neleido jai vaikščioti. Ypatingai jai bu
vo sunku nulipti gana stačiais savo buto 
laiptais. Ji išmoko naudoti užpakalinių du
rų laiptus, kurie nebuvo tokie statūs nu
lipti ir lengvesni užlipti.

RENGĖ SAVO GYVENIMO PASTABAS RINKO MEDŽIAGĄ APIE VAIDINTOJUS
1965 metais Vincas Pačkauskas, sulau

kęs 80 metų, parašė porą rašinėlių apie 
pirmuosius vaidinimus Amerikoje. Pats 
Pačkauskas buvo visuomenės veikėjas ir 
gana geras vaidintojas. Teatrą jis mėgo ir 
noriai vaidino komiko roles. Porą rašinė
lių parašė ir Juzė Gulbinienė. Prisidėjo ir 
Petronėlė Milerienė su Povilu. Net kelis 
rašinėlius Naujienose atspausdino. Kelias 
jų ištraukas ir mes panaudojame šiam dar
bui. Kas norės rašyti lietuvių teatro isto
riją Amerikoje, tai negalės apsieiti be šių 
rašinių, savo laiku* ėjusių Naujienose.

Petronėlei rašyti buvo sunkiau, bet ji 
buvo gana gera pasakotoja. Ji turėjo ne
paprastai gerą atmintį. Jei tiktai gaudavo 
siūlo galą, tai ji prisimindavo visą eilę 
smulkmenų, kurios labai pagyvindavo vi
są praeities vaizdą. Ypatingai vaizdas bū
davo gyvas, kai sueidavo Gulbinienė ir Mi
lerienė. Jos viena kitai padėdavo prisi
minti praeitį ir papasakoti to laikotarpio 
rūpesčius ir džiaugsmus. Petronėlė buvo 
surinkusi veik visus veikalėlius, kuriuose 
jai teko vaidinti. Juos buvo susidėjusi į 
vieną vietą, kad galėtų papasakoti ne tik 
apie to veikalo vaidinimą, bet ir apie kiek
vieną vaidintoją. Aš jai buvau prižadėjęs 
surankioti Naujienose buvusius tų vaidi
nimų aprašymus. Vieni rašiniai buvo gana 
gyvi ir naudingi, o kituose buvo tiktai sure
gistruoti vaidintojai ir jų atliktos rolės.

Povilui mirus, Petronėlė pradėjo rinkti 
medžiagą apie jos pačios ir Povilo Chica- 
goje vaidintus veikalus. Ji pririnko didelę 
krūvą teatro veikalų ir įvairių jų rankraš
čių. Kelių veikalų ji turėjo net po kelias 
kopijas, nes vaidinimui pasibaigus , Povi
las surinkdavo iš vaidintojų veikalų kopi
jas. Jis paimdavo iš jų ir nurašytas kurio 
nors artisto roles. Kai kurie veikalai už 
kelių metų būdavo pakartojami, tai Mile- 
riams nereikėjo perrašinėti rolių arba da
ryti kopijų.

Milerienei patiko, kad visa eilė žmonių 
atsiliepė į jos rašinėlį apie buvusius Chica
gos vaidintojas, režisierius ir jų vaidintus 
veikalus. Daugelis artistą jau buvo mirę, 
bet buvo dar didokas skaičius gyvų, ku
riems buvo labai malonu prisiminti netoli
ma praeitis.

IMronelė prisimindavo vaidintojus, o 
aš išknisdavau senas Naujienas, kad ga
lėtume abu paskaityti laikraščiuose buvu
sius aprašymus. Tie aprašymai padėdavo 
Milerienei prisiminti ir kelias būdingas 
smulkmenas. Esu tikras, kad iš tų josios 
pastabų būtų išėjęs įdomus pasakojimas, 
naudingas mūsų istorikams ir jauniems 
vaidintojams. Milerienė patį tame lietuviš
ko teatro gyvenime dalyvė y®, labai dažnai 
pačias svarbiausias roles vaidino, ir, kas 
svarbiausia, ji gana gerai pažino ne tik re
žisierius bet ir vaidintojus. Žinojo dauge
lio asmenišką gyvenimą ir jį gana garai

prisiminė. šių pasikalbėjimų ir ekskur
sijų į praeitį metu Petronėlė labai dažnai 
nuklysdavo nuo vaidybos, ir nusukdavo 
prie Povilo. Svarbesnius josios pasakoji
mus apie Povilą aš taip pat užrašiau. Tie 
Petronėlės pasakojimai ir sudarė patį pa
grindą šiems rašiniams. Savo vy rą ji nuo
širdžiai mylėjo. Ji žinojo, kad Povilas vi
są laiką jai buvo geras.

Gaila, kad mudu nepajčgėm pereiti 
kiekvieno vaidinto veikalo ir nepadarėm 
josios pastabų. Man padidėjo našta pačio
se Naujienose. Visą laiką teko vis ilgesnes 
valandas praleisti redakcijoje, o ją pradė
jo kankinti aukštas kraujo spaudimas. Pa
sakojimai ilgesniam laikui nutrūko, kai 
vieną dieną ji nuslydo nuo laiptų ir gero
kai susitrenkė. Kitą būtų reikėję vežti li
goninėn, o Petronėlė apsiraišiojo skau
dančias vietas išsitepė ir pasitaisė. Mūsų 
susitikimai buvo retesni, bet jie vistiek bu
vo naudingi.

Reikalai pablogėjo, kai ji gavo lengvą 
širdies priepuolį ir teko vežti ją į ligoninę. 
Nuo pirmo širdies smūgio ji atsigavo, bet 
taisėsi , nors labai lėtai. Grįhisi namo, ji 
jautėsi geriau, bet jau negalėjo vaikščioti, 
negalėjo maisto nusipirkti. Ji mėgdavo 
pati maistą gamintis. Visą gyvenimą ji 
ruošdavo maistą abiem, o paskutiniu metu 
gamindavosi sau. Bet josios sveikata silp
nėjo. Jai buvo sunku ir pačiai pasigamin
ti pageidaujamo maisto. Pagaliau ir ape
titas sumažėjo. Maistą ji pasigamindavo, 
bet jau valgyti nenorėjo.

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, MARCH 5, 1973

PARAŠĖ TESTAMENTĄ
N

Visi turėjome vilties, kad ji pasitaisys, 
bet kiekvienam, ypatingai jai pačiai, bu
vo aišku, kad josios jėgos silpnėja. Ji ži
nojo, kur nusilpimas nuves. Ji pasikvietė 
savo artimuosius ir parašė testamentą, pa
skirdama po nedidelę dalį savo broliams ir 
seserims, gyvenantiems rusų okupuotoje 
Lietuvoje. Ji nepamiršo ir Povilo giminių. 
Daugumą jį paskirstė giminėms, o likusią 
dalį paliko Naujienoms.

(Bus daugiau)

Šiomis dienomis, kiek pataisę, pradė
sime spausdinti

POVILO MILERIO BIOGRAFIJĄ

Jeigu kas norėtu atspausdintą knygą 
tai prašome parašyti Naujienoms, 

1739 S. Halsted St, Chicago, Illinois. 60608. 
Knygos kainos tuo tarpu dar nežinome, bet 
ji gali kainuoti apie $3.00 ir daugiau. Kietus 
viršelius turintieji egzemplioriai kainuos 
vienu doleriu daugiau.

Jeigu kas turite pažįstamų, buvusių 
Povilo ir Petronėlės draugų, kurie galėtų 
norėti įsigyti Povilo Milerio Biografiją, tai 
prašome pranešti ir jų adresus.

NAUJIENOS



PR 8-3229

OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIM 

IR G1RKLAS LIGOS

2858 W. 63rd Street

’ Valandos pagal susitarimą

ba t*L 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUAERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
*449 5®. PwImM R4. (Cr.wford 

Medici ftoiiding). TeL LU 5^446 
priimu ligonius psgai sužiūrimą. 

Jei neaUUiepiag tumim 8/44KH2 

fetoL: PReepect 8-1717

DR. S. BtEZiS
G YD r TUJAS |R CHIRURGAS 

4148 WEST 63rd STREET 
/*L; kas dieną po pietų 1-8; rak, 7-8 
uatai antradieniais ir penktadieniais. 
ITeciad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rm. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubiic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

rez VaHey Medical Center 
•60 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

K1Z1Q.; Jne-TTja
U61SU VAĖANDO*

- jxmauieiuais ir xetvirtad. 1—7 vaL, 
-utrao,. penatadiem nuo 1—5, tree, 

ir sestad. tiktai susitarus.

Rex.: GI M87S

DR. W. EBiN-aSlNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
UINEKOLOGINŠ CHIRURGIJA 

•132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

iM. NINA KRAIKEI- 
KR1AIKEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Teist. W A 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. . ■ 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tok 925-8296

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

uždaryta.
________Rez. tel.: WA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofiseet 2658 WEST 59th STREET 

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 68 vai. vak. šeštadie- 
niaia 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezfd. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligoniui pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia. tai telef. Gi 8-6195

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

Aparatai - Proteeai, Med Ban- 
' A dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd «t., Chkego, III. 66629 

Telef.: PRespoct 6-5084e , 

RTTVnaUAl KUBU GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASKEKBU BIZNYJE

ROCKFORD, ILL
Gyvųjų prisiminimai

Jau visa gentkartė praėjo, 
kaip raudonų rusų armija su 
tankais ir karo lėktuvais įpuolė 
į laisvų demokratišką Lietuvą, 
gaudė žmones — vyrus ir mote
ris su vaikais, grūdo į gyvuli
nius vagonus ir išvežė nežiniom

Kas galėjo — Lėgo nuo to 
baisuas raudono žvėries, bet 
nedaugeliui pavyko.

Daug vėliau išgirdome grau
džius šauksmus iš tolimo Sibi
ro taigų — Gelbėkite! Tai buvo 
daugelio ištremtųjų tėvų, bro
lių, sesučių ir vaikų balsai. Vie
nų brolis ten pakastas, kito se
suo po 10 metų vergijos grįžo į 
Lietuvą, get jos ūkio vietoje kol
chozas įsteigtas. Kiti pagalbos 
šauksmai pradėjo ateiti iš Va
karų Vokietijos — tūkstančiai 
visokių prašymų. Gelbėkite!

Naujienų dienraštis pirmas 
atsiliepė, perduodamas Ameri
kos lietuviams brolių - seserų 
nelaimėje šauksmą, prašant 
maisto ir drabužių.

Amerikiečiai per savo žioplu
mą buvo beveik besutinką rusų 
bolševikams išduoti Pabaltie
ji us —r lietuvius, latvius ir es
tus, esančius DP lageriuose. Ir 
čia Naujienos pirmiausiai su
skato raginti mūsų organizaci
jas skubiausiai daryti žygius 
Washingtone, ir tik tuo būdu 
buvo išgelbėti dešimčiai tūks
tančių lietuvių nuo Potmos, Vor
kutos ir kitų žmonėms naikinti 
Rusijos šiaurėje įrengtų kacetų.

Dabar vyksta Naujienų vajus 
ir to vajaus proga Rockfordo 
lietuviai, Naujienų draugai atei-

GRADiNSKAS
TV STALELIS 

NEMOKAMAI 
PERKANT JUODA-BALTA

19 INČŲ TV
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 

Treč. ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

-------  - . ■ ' . Į . . . 1.. į ~

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYC1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 6-0833 ir 4»R 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063 t- - - ------ - - -

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii [vairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 

k—M—

! SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS .ALAMOOS

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

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryte. — šeštaoienį ir sek
madienį n«o 8:30 iki 9:30 vai.

TeM.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. į 
CHICAGO, ILL 60629

V - ii-
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nantį sekmadienį kovo 11 dieną 
Lietuvių Khibe ruošia Naujie
nų pietus.

Kviečiami visi, kas gali, pie
tuose dalyvauti, o kas negali 
būti pietų, prašomas paskirti 
savo auką.

žvalgas

LONG BEACH, CAUF.
Lietuvių klubo valdyba 
Vasario 16 Minjimas 

Radijo valandėlė
1972 metais gruodžio mėn. 16 

d. Long Beach klubo narių su
sirinkime buvo išrinkta nauja 
klubo v-ba. Atsisakė iš v-bos 
pirm. V. Tamošaitis, kasininkė
A. Walace ir sekretorius J. Ma- 
tijošaitis. Vietoje jų buvo iš
rinkti nauji. Dabar yra šitoks 
v-bos sąstatas: pirm. Bronius 
Morkis, vice p-kas Juozas Mati- 
jošaitis, sekretorius Jurgis Mi
kalonis, kasininkė Birutė Tamu- 
lienė ir finansų sekretorius Al
dona Morkienė.

Šių metų vasario 17 d. 6 vai. 
vakaro buvo paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės 55 metų pa
skelbimo sukaktis.

Long Beach esant mažam lie
tuvių skaičiui talkon mums atė
jo Los Angeles ir Santa Moni- 
cos ir apylinkių lietuviai. Publi
kos galėjo būti ir daugiau.

Minėjimą atidarė pirmininkas
B. Morkis, invokaciją sukalbėjo 
kun. V. Palubinskas, Amerikos 
himną sugiedojo p-nia čekanaus- 
kienė.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
V. Čekanauskas. Jis gražiai api
būdino nuo senų laikų Lietuvos 
praeitį ir rusų-vokiečių sutartį, 
kurią rusai vėl užėmė, Lietuvą 
ir Lietuvos žmones pavertė ver
gais ir daug lietuvių išvežė į Si
birą išmirti.

Meninę programą pravedė VI. 
Giiys. Akoponuojant Br. Bud- 
riūnui trys vyrai gražiai sudai
navo keletą liaudies dainų, jie 
sužavėjo publiką, kuri jiems at
silygino gausiais plojimais.

Mergaitės p. Seliukaitė ir V. 
Basiulytė padeklamavo po gra
žų eilėraštį.

Aldona Merkienė ir Birutė 
Tamulienė rinko aukas. Surink
ta aukų 131 dol. Aukos perduo
tos Los Angeles Aito skyriaus 
pirmininkui. V. Čekanauskui, 
kad jjs su Los Angeles aukomis 
kartu persiųstų Alto centrui ir 
paskelbtų spaudoje. Sugiedojus 
Lietuvos himną minėjimas buvo 
baigtas.

P-kas B. Morkis minėjimo da- 
liuvius pakvietė prie vaišių. Vy
riausia vaišių šeimininkė buvo 
Onytė Mekišienė, jai padėjo D.' 
Rudokienė, P. Basiulienė, M. Mi- 
kalonienė, A. Morkienė, B. Ta
mulienė. Gražiai grojo muziko 
Krafto orkestras. Trokštančius 
pagirdė mažas bariukas, kuria
me sušilę darbavosi Vladas Ta
mulis ir J. Mikalonis. Bilietus 
pardavė D. Mekišius ir St. Jasu- 
tis. Klubas uždirbo šiek tiek pel
no. Linksmoji dalis užsitęsė iki 
vėlybos nakties. Minėjimas bu
vo gražioje salėje — 728 Elm 
Avė.

Vasario trrėn. 25 d. Los An
geles parapijos salėje buvo lie
tuvių ^Radijo valandėlės narių 
Susirinkimas. Šiuo laiku narių 
yra 280. Radijo valandėlė radijo 
bangomis siunčia lietuviams vi
sokias informacijas jau 4 metus. 
Radijo valandėlė, pradėjusi Pa- 
cifiko pakrantėse lietuviškai kal
bėti, turėjo tik apie 20 narių, 
šiandien išaugo į didelę šeimą su 
280 narių. Tai yra ženklas, kadi 
lietuviškas žodis Pacifico pa
krantėse nemirs ir gyvens ilgus 
laikus.

Buvo išrinkta nauja vaidyba, j 
jos sudėtis: Stasė Pautienienė, 
Mitkus, šimoliūnas, Kaškelienė 
ir prof. Kuprionis.

Ateities veikloje į naują v-bą 
dedama daug gerų vilčių.

J. M.

CHJCAGA. — Čikagos prie-l 
miestyje Rosemonte gaisras sa-j 
žalojo Regency Hyatt House mo
telį. Nuostolių padaryta 300,000 
dol.

Figūrini* čiuožime Europos čempionai Irina Rodnina ir Alexander 
Zaicev čiuožia Kelne, V. Vokietijoje.

anrvnwvvvvvwwtnnnnrnnnnninrnnnwnnnn
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAKKMMAI, 

KIEKVIENA DIENA BUTINI saoNJu

Visa kas nokaNinama, kas meilinga, ir kaa tvri garą ganą, ... agio 
tai mąatyfcite. Pii. 4:8.
Privalome mylėti ir auginti savyje švarumą iki tokio laipsnio, kad ne

švarumas pasirodytų mums skaudus, nuvarginantis, ir kad keistume tą pa- 
naikinti iš aavo atminties, o tai galėsime atlikti vien tik per nuolatini ny- 
tymą apie nekaltinamus daiktus, ir per pasistengimą neleisti savo minčių 
ant nešvarią daiktų. Turime pažinti tikrą meilingumą, o pažinę, branginti 
Šėta ypatybę/ Kada norime mąstyti apie švariausius daiktus, tada būtinai 
turime pakelti savo mintis tiek aukštai, kiek tas yra galima ir subg savo 
išgalėjimu stengtis pamatyti kiek nors tobulojo mūsų Dievo ir mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus charakterio meilingumo, ant vieno ar ant kito Jė
zaus pasekėjo, kuris tikrai seka jo pėdų atspaudomis.

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

6V. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
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Išradimai
šiųdieninėje rinkoje mums pa

tiekiami vis nauji išradimai, ar
ba jau esantieji gaminiai pato
bulinami, o nekartą ir nepati- 
kėtinai nuostabūs, bet mes ne
įsivaizduojame kiek laiko truko 
išradėjams šiuos išradimus iš
tobulinti iki tokio laipsnio, kad 
iš laboratorinio stovio privestų 
jį tinkamu vartojimui — išleis
tų rinkom Tad įdomu, kiek lai
ko truko iki išradimai nuo labo
ratorinio stovio buvo tiek išto
bulinti ir tinkamai kasdieniam 
vartoj imui ? štai keli populiares
ni išradimai:
: Fotografija’išrasta 1727 me
tais, tačiau praktiškam naudo- 
jmttrisi realizuota tik 1839 me
tais. Nuo išradimo užtruko 112 
metų.

Telefonas išrastas 1820 me
tais, o realizuotas vartojimui tik 
po 56 metų.

Radijo išrastas 1867 metais, 
realizuotas 1902 metais. Užtru
ko 35 metai.

Radarui pereiti iš laboratori
nio stovio į vartoseną tereikėjo 
tik 15 metų. Išrastas 1925 me
tais, realizuotas 1940 metais.

Televizija išrasta 1922 me
tais, realizuota 1934 metais. Už
trūko 12 metą.

Atominės bombos realizavi
mas buvo dar spartesnis — vos 
šešeri metai. Išrasta 1939 me
tais, realizuota, 1945 metais.

Radijo transistoriai žengė dar 
sparčiau, tik penkeris metus. Iš
rasti 1948 m. realizuoti 1953 me
tais.

Smerkia ligvniniq kainas
Pagarsėjusio kovotojo su vi

sų rūšių korupcija Ralph Na- 
derio įsteigta Sveikatos hrimo 
grupė iškėlė reikalavimą kon
troliuoti ligoninių nežmoniš
kai aukštas kainas, kaltinant 
kad kai kurios institucijos pra
eitais metais padariusios dvi
gubai daugiau pelno negu ad-

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

A. A.
KAZIUI MALONIUI 

mirus,
jo žmonai Editai, duterims Ritai ir Zuzanai 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YAroa 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LAUKA WICZ)

2424 WEST «9th STREET REpuMtc M218

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667C
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Htite, IM. 974-4410

Marija ir Jurgis PuŠkevičiai

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
M*'/ 2533 W. 71st Street

*£ Jk Ttlef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Tetef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

------ —————————

ministracijos yra joms leista. 
Per 1972 metus dieninės ligoni
nių kainos pakilusios dar 11.6 
nuošimčių daugiau, tai yra 
dvigubai nustatytos 6.6 nuošim
čių ribos.

Tos grupės pranešime mini
ma, kad pavyzdžiui ligoninių 
patalogai “uždirba’ per metus 
iki $200,000.

Raudonos Kinijos raketos 
jau gali pasiekti Maskvą 

“Aviation Week” pranešimu, 
karo aviacijos pajėgų didini
mas ir stiprinimas abipus So
vietuos ir Kinijos sienos vyks
ta smarkiu tempu

Vakarinėje Kinijos dalyje 
įrengta ankstyba perspėjimo, 
radaro sistema, kuri galinti; 
kontroliuoti 90 nuošimčių visų: 
žinomųjų sovietų raketų bažių. 
Pirmaisiais tolimo siekimo ra
ketų išbandymais kinai jau pa-: 
siekę 5600 kilometrų distanciją. 
Vakarinėje Kinijoje pastatyti: 
bunkeriai atominėms koraboms, 
kurios raketomis galimos nu
šauti iki 4000 kilometrų, tai 
yra siekti Maskvą, Leningradą 
ir Kievą. <

Sovietų pusėje nuo 1969 me-, 
tų pastatyta 70 oaujų oro ba
zių.

lEUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKW1SKOS AIK-COND1T1ONED KOPLYČIOS

REMKI1E TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENA. S f

SUSIRINKIMU 

pranešimai

— Bridgoporto Lietuviu Namų Sa
vininkų jubiliejinis susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 6 dieną 7:00 vai. vak., 
Stella ir Dalės salėje, 3436 So. Latna- 
nica Avė., buvusioj Ūkelio salėj. Bus 
pagerbti nariai, kurie priklauso drau
gijai 25 metus ar daugiau. Visi na
riai malonėkite atsilankyti ir atsivesti 
naujų narių. Po susirinkinse bus vai
šės. Kviečia Valdyba (

NARIAI:
Chicago!
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associaeijoe

AMBULANCt 
PATARNAVi 
MAS CIENA 
IR NAKTĮ

TURIMC 
KOPLYČIA?

VISOSE MIESTO 
DALYSE

— JonSIriaSv Labdarybė* ir KdlN- 
roc klubo narių susirinkimas nyks 
antradienį, kovo 6 dieną Hollywood 
salėje. 2417 West 43rd St. Pradžia 
8 vai. vak. Kviečia visus narius atsi
lankyti. nes yra daug reikalų aptarti. 
Po susirinkime bus vaišės. A. K.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUAMUA AVENUE. Phoue: YAroe 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1444 So. aOth Avo^ Cicero, HL Phone: OLynipu: 2-1OOS

PETRAS BIELIŪNAS

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone. YArd» 7-1911
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MARQUETTE PARKO 
BENDRUOMENĖS 

VALDYBA

na. naujai išrinktos LB Mar
quette Parko apylinkės valdy
bos nariai yra gerai pažįstami 
plačiai lietuviškai visuomenei, 
nes dirbame ir einame atsakin
gas pareigas ir kituose patrioti
nėse lietuviškose organizaci
jose. Apie mūsų veiklos kryptį 
negali būti jokios abejonės. 
Mes nesieksime su Lietuvos 
priešais ir su jais nebendradar
biausime, bet dirbsime lietu
vybės ir Lietuvos vadavimo 
darbą. Pirmame valdybos po
sėdyje pasiskirstėme pareigo-
mis sekančiai: -
Jonas Vaičiūnas — pirminin
kas. Jūratė Jasaitytė — vice
pirmininkė specialiems reika
lams, Augustinas Urentas — 
vicepirmininkas ryšiams su be
tų viškoms organizacijoms, An
tanas Stakėnas — vicepirmi
ninkas spaudos informacijos 
reikalams. Stefanija Kaulėnie- 
nė — vicepirmininkė kultūros 
ir švietimo reikalams, Grožvy- 
da Giedraitytė — sekretorė, Al
girdas Avižienis — iždininkas, 
Kostas Januška — finansų se
kretorius, Adomas Ūselis — 
kartotekos vedėjas ir Stasys 
Grigaravičius — parengimų va
dovas. Naujoji Marquette Par
ko apylinkės valdyba, prašo
me visų geros valios lietuvių 
patriotų, padėti ir prisidėti kas 
kuo ir kaip galite ir paremkite 
mūsų visas pastangas. Mes
dirbsime su jūsų nuoširdžia pa- 1972 m., spaudė “Draugo” spau- 
galba naudinga patrijotinį lie- stuvė Čikagoje (1545 West 63rd 
tuvvbės darbą. Gerasis Dieve, st.), 436 psl., kietais viršeliais, 
padėk mums.

Marquette Parko 
Apylinkės Valdyba

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

MOVING Apdraustas perkraustymas 
Figas ir sąžiningai patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA S-9209

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
-501 W 69th St, Chicago, III. 60629. - Tel WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

-airiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai automobiliai
maistas, doleriniai Certlfikatai

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

•608 West 69th SL, Chicago, Hl. 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 726 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4-00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasipsite tokiu adresu: 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

*

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vadovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3 00, minkst $2 50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS. 1739 So. Hatated Street Chicago 8. Illinois
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— Gediminas Žebertavieius, 
Cleveland. Ohio, užsisakė Nau
jienas. Vajaus komisija dėko
ja visiems aukotoiams. platin
tojams ir naujiems skaityto
jams.

— Josephine Gulbinienė. iš 
Marquette Parko. ilgametė 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
LTS “Sandara” veikėja, lan
kėsi Naujienose. Ta proga ji 
įteikė vajui 15 dol.

— K. Paulius iš Marquette 
Parko apylinkės įteikė per p. 
Povilaiti Naujienų vajui 10 dol. 

___ VajaBs komisija visiems auko- 
tojams nuoširdžiai dėkoja, vi
sus skaitytojus prašo remti 

i Naujienas ir imtis iniciatyvos 
{platinti jas savo apylinkėje da
rant pastangų surasti bent po 

|vieną naują skaitytoją. Visi 
i lietuviai kviečiami užsisakyti 
jNaujienas. Dabar jos yra vi- 
įsiems reikalingos, net būtinos.

ĘAI.TIC STATES
Nauji leidniiai

Išleista knyga, pavadinta 
■‘Baltic Stales”. Joje naujai per-.' 
redaguota medžiaga, paimta iš i 
buvusio Atstovų Rūmų sudary
to Komiteto, kuriam vadovavo 
kongresmanas Charles Kersten Į 
(jau miręs), vieno darbų tomo; 
— First Interim Report . ..

Knygą redagavo Igor I. Ka-i 
vass, Northwestern University; 
Čikagoje teisės mokslų profeso
rius ir Adolph Sprudzs, Čikagos i 
Universiteto teisių mokslų pro
fesorius. Knygą išleido William 
S. Hein ir Co., Inc., 1285 Main 
Street, Buffalo, N. Y. 11209.
5 12 psl., Kaina $2.00.

Dabarties klausimai
Išėjo nauja knyga “Dabarties 

klausimai”. Parašė Matas Rai- 
šupas (slapyvardis, kaip pami
nėjo V. Volertas, 1972 m. gruo-

New Yorko lietuviams, susirin
kusiems į Lietuvių Religinės 
Šalpos suruoštą koncertą).

Tai gana platus Lietuvos dva
sininkijos padėties aprašymas 
nuo 1910 m. iki pastarųjų lai
kų. Knyga suskirstyta į šešis 
skyrius su lentelėmis apie kuni
gų mirtis, nužudymus, naujus 
paskirstymus.

Knyga iliustruota kunigų - 
kankinių nuotraukomis, taip 
pat nuotraukomis iš jų gyveni
mo koncentracinėse stovuklose 
ir kt. Turinys dokumentuotas. 
Išleido “Krikščionis Gyvenime”, 

dail. T. Valiaus piešti įrašai 
kaina $10.00. Kalbą tikrino Vla
das Kulbokas.

, Kinijos Sinkian provincijoje kalnuota žemė tinka tik ožkų ganymui. 
L Šis vaizdas yra iš Tien-Shan kalnu, autonominėje uigury provincijoje.

Elta patyrė, kad ši knyga nu-į — Kazimieras «r Petronėlė 
matoma leisti anglų, o gal ir ki- Brazaičiai iš Marquette Parko 

apylinkės, mokėdami prenume
ratą, atsiuntė vajui 8 dol. Kazi
miero ne tik vardadienis, bet ir 
81-mas gimtadienis yra kovo 4 
d. Nesenai jie atšventė laimin
go vedybinio gyvenimo 50 m. 
jubiliejų. Visą gyvenimą jie 
buvo aktyvūs lietuviškame vei
kime ir darbuose, o dabar prie 
bendrų darbų lėšomis ir geru 
patarimu bei patyrimu prisi
deda.

tomis svetimomis kalbomis. 
Šia proga pravartu atkreipti au
torių ir leidėjų dėmesį į vieną 
labai svarbią aplinkybę, lei
džiant knygas svetimomis kal
bomis. Nors knygos turinys 
ir būtų dokumentuotas, bet, jei 
parašyta pseudonimu ir nėra 
autoriaus kad ir trumpos bio
grafijos, knygos vertė labai nu
kenčia. Spaudoje apie ją nera
šoma ir ja mažai tesinaudoja- 
ma. Buvę atsitikimų, kad lietu
viai studentai pateikę savo pro
fesoriams gerai dokumentuotas 
knygas, kurių autoriai pasirašė 
slapyvarde, gavę atsakymą, kad 
tokios knygos laikomos prpa- 
gandinėmis ir nenaudtinos.

(E).

DE GAULLE NE DIEVAS

Ponia de Gaulle sėdėjo vonio
je kai labai pamažu kažkas pra
dėjo atidarinėti duris ir pro pra
virą durų tarpą pasirodė kažkie
no ranka. Tai pamačiusi ponia 
de Gaulle riktelėjo “Oh, Dieve, 
mano!” Ponas de Gaulle, kuris 
atidarė duris, atsiliepė: “Bet ma
no brangioji Ivonne, kai niekas 
mūsų negirdi gali ramiausiai ma
ne vadinti Charles”.

TRUMPAI

— Gertruda Martinkienė, gyv. 
Gage Parko apylnikėje, po sun
kios operacijos randasi šv. Kry
žiaus ligoninėj Dr. Tumasonio 
priežiūroje.

— Chicago Parku Distriktas 
praneša, kad smelčių žvejojimo 
sezonas Michigano pakrantėse 
prasidės balandžio mėn. 1 d. 
7 vai. vak. Tuo pat laiku prasi
deda meškeriojimo sezonas vi
suose parkų vandenyse.

— leva Ranienė Bloomfield 
Hills. Mieli., ilgametė Naujie
nų skaitvtoia. kartu su prenu
merata atsiuntė vajui 5 dol.

— Eva Merkel, Rockford, Ill., 
buvo išvykusi ilgesniam laiko
tarpiui Į Collins apylinkę Colo
rado valstijoje. Į Rockfordą, ji 
gris kovo 10 d? ir dalyvaus Nau
jienoms paremti bankete, kuris 
Įvyks kovo 11 d. Lietuvių klubo 
salėje. Banketą ruošia skaityto
jų bei organizacijų atstovų ko
mitetas paskelbto vajaus proga. 
Rockfordiečiai kviečia visus apy
linkės ir artimesnių vietovių lie
tuvius į tą didžiai prasmingu 
tikslu ruošiama banketą. • 1 *

— Jonas Aukštinaitis lankyda
masis Naujienose įteikė vajui 
15 dol. Vajaus komisija visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja, 
visus skaitytojus prašo remti 
Naujienas ir imtis iniciatyvos 
platinimui darant pastangų su
rasti bent po vieną naują skai-

wr tytoją. Visi lietuviai yra kvie
čiami užsisakyti Naujienas. Jos 
atstovauja patriotinę daugumą 
ir padeda įvykdyti jos valią ko
vojant prieš nesantaikas kelian
čius ir veikiančius apgaulingo 
patriotizmo vardu.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas Dr. Kazys Bo
belis kovo 3 d. išvyksta atosto- personnel. Excellent opportunity for 
goms į Wyoming ligi kovo lid. 
Altos pirmininką pavaduos Te
odoras Blinstrubas, Altos vice
pirmininkas.

— Daug kongresmanų ir se
natorių Vasario 16-tos minėji
me senate ir atstovų rūmuose 
yra padarę pareiškimus. Ame
rikos Lietuvių Tarybos žinio
mis. kongresmanai James A. 
Burke, Lawrence Coughlin, 
Lawrence J. Hogan. Erward J. 
Patten. William S. Broomfield. 
Martha W. Griffiths, William 
E. Minshall. John E. Hunt Sa
muel S. Stratton. Gilbert Gude. 
Mario Biaggi. Henry P. Smith 
III. Fernand J. St. Germain, ir 
John D. Dingcll padarė stiprius 
ir atitinkamus pareiškimus Lie
tuvos reikalu. Taip pat senato
rial Roman L. Hruska, J. Glenn 
Beall. Jr. Abe Ribicoff, Dick 
Clark, ir William Proxmire pa
sisakė už Lietuvos laisvę.

Didelis skaičius šių pareigū
nų aiškiai pritaria, kad Lietuva 
turi būti laisva ir kad Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautų padėtis 
turi būti apsvarstyta ateinančio
je Europos Saugumo Konferen
cijoje.

— Dominikas Riauk a, iš Clin
ton, Indiana, nuolatinis Naujie
nų skaitytojas, paaukojo Ameri
kos Lietuvių Tarybai $100 Lie
tuvos laisvinimo darbams.

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

• HORIZONTAL BORING MILL
• JIG GRINDER
• MILLING MACHINES
• GRLNDERS ID and OD
• DRILL PRESS
• MAINTENANCE ELECTRICIAN

Top pay.
Free Blue Cross & Blue Shield.

Free Major Medical.
9 Paid Holidays. 

Pension Flan.
Supervisor speaks your language.

COMMERCIAL CAM DIVISION
EMERSON ELECTRIC CO.

400 No. ASHLAND 
CHICAGO. ILLINOIS 60622 

243-6900

ROCKFORDO LIETUVIŲ KLUBUI 
yra reikalingas nuolatinis prityręs ir 

sąžiningas 
BARTEND ERIS,

dirbti 6 dienas savaitėje. Dėl sąlygų 
skambinti klubo prezidentui Joe Uz- 
nanis 1-815 — 398-1296 arba pirma
dieni 7 vai. vakaro atvykti i klubą.

116 INDIANA AVENUE, 
Tel. 968-9256.

Reikalingos rekomendacijos.

TOOL & DIE MAKERS
Experience tool and die makers need
ed lor 1st and 2nd shifts. Salary open 
for top-noch men. Many company ben

efits and pension.
Call or apply in person: 

CENTRAL DIE CASTING
2935 W. 47th ST. Tel. 523-6515 
An Equal Opportunity Employer

SPRING MAKERS 
Here is a great opportunity.

Plenty of overtime plus 
unusual fringe benefits.

Call Sam Carroza 
STERLING SPRING CORP.

LU 2-6464

MACHINE MAINTENANCE. Elk Gro
ve Manufacturer seeking experienced 
Maintenance man for macrinery re
pair duties and general maintenance. 
Day shift. 50 Hr. per week. Top 

wages, benefits, profit sharing. 
Call Miss TERNES.

766-9000 Monday thru Friday 9 to 5 
♦ only.

An Equal Opportunity Employer

1805

PRESS BRAKE — 
SET-UP MAN 

Excellent starting salary, free hospi
talization and pension. 

Automatic increases. 
SCHNEIDER METAL CO.
So. 55th Ave. CICERO, ILL. 

OL 6-3100

TOOL & DIE MAKERS 
Experienced in progressive dies, com
pound dies. Min $6.40 per hr. Over
time. Many Co. benefits. Paid vaca

tions. etc. Annlv 
KRASBERG CORP.

M. Wright.
2501 W. HOMER

342-1100

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

FOR MOTHERLESS HOME
Dependable housekeeper, live in. 
care of home and five children, three 
school age. Salary open. Good home 

for right person.
West Suburb.

852-3158 anytime.

SECRETARY — BEGINNER
Preference recent high school gradu- 

I ate. Skills, typing and filing. Must 
be adaptable to office procedure and 1_______ 1 __ 91_ A
young girl wanting to get a start in 
the secretarial field. Contact Ms. 

Oprelia Smith for interview:
_______ 943-8101 or 943-8102_______

SECBET ARY MATURE 
(27—40)

exec, sec’y steno - typing 
Exc. fr. ben. Salary open.

Call JUNE LINN 
782-0950

exp.
req.

SECRETARY
Cheerful Evanston office needs high 
quality person with good typing 
and shorthand skills. Must enjoy 
working with peonle. Excellent sa

lary and benefits.
Call 869-6900

An Equal Opportunity Employer

OFFICE HELP — NO TYPING
Woman or Girl (any age). 

Must speak Ehglisb.
108 WEST TAKE STREET

Room 200.
Phone: 372-8600 - Mr. Thomas

HELP WANTBO — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku «r Darbininkių

SECRETARY AND 
INFORMATION ASSISTANT

At least 1 yr. exo. in reference and| 
I cataloging work for association or 
business firm. Plus good secretarial i 
skills. Shorthand not required Local-' 
ed on University of Chicago Campus.’ 

Phone Mr. BALL. 
324-3400 For Apnt.

An Equal Opportunity Employer
WTRERS AND SOLDERERS

Top salary, northwest suburban bio
medical electronics company. 

Full time, day shift. 
Experience need only apply.

298-1960
(Phone for interview)

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
FOR SALE BY OWNERFOR SALE BY OWNER .BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS

4 bdrm. Brick home. Lg LR. Formai ‘ DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 
D. R. 2*4 Ba. Kit with bilt. InElec. įJAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
Range Ovens- & dishwasher — Cent.
A. C. “ ‘

1%
Underground lawn sparkler — 
c. Gar. A lot of house for 

$32,900.00.
Call 735-7222 for Appt.

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

-CHICAGOS 
PIETVAKARINĖJE PUSĖJE 

YRA OFISAS, 
tinkamas vidaus ligų arba ben

dros praktikos gydytojui. 
Skambinti 239-4683.

IŠNUOMOJAMAS DIDELIS, 
miegamas kambarys moteriai, 

ma naudotis virtuve.
906 No. ROCKWELL ST.

Tel. 489-6875

šviesus1 
Gali-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av*. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBSS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek: REpublic 7-1941

M. A. š I M K II S
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

HOME INSURANCE
Call: Prank Zapolh 
320814 W. 95th St 

GA 4-8654
ŽMMltV C0<TID3r .

A. A L. INSURANCE 8 REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

SKAITYK FATS IR ®AJF#GINC
KITUS SKAITYTY
N A U T ’ ERAS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

P A ž V EL K
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

Arti10 BUTU 2 aukštų mūras.
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja- 

i mų. Galima gauti už $70,000.
PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar

quette Parką, statytas mūro luksus 
Į pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie-
dų — $31,500.

MODERNI o xamD. mūro reziden
cija. puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė. 114 vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

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

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

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

i kaip naujas. $23.000.
i 2 BUTŲ 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48.800.

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

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

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

Valdis Real Estate
’051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4644 So. WESTERN AVE.

Chicago. UI. 80809. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro sw- 
•virtinimaa ir valymas. Mūrininko, 
daliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Jeltui įkainavimas. Skambinkite dabar 
AL BELEAKUS. Tol. 238-8656

Federalinip l» valstijos pa|amp 
mokesčip apskaičiavimas 

I N C O N E TAX 
Nekilnojamo turto pirkimas 

pardavimas
REAL ESTATE

Pai ežy paliudiilmas 
NOTARY PUBLIC

Draudimo Informacijos
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

lel. 436-787$
k — » | Į į ,

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

tune-ups ir t. t. 
4*24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




