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LĖKTUVAS PUOLĖ KAMBODUOS PREZIOENTAF

ŽEMES ŪKIS “TADA IR DABAR”
Petras Vasinauskas, vienas žymesniųjų agronomų nepriklau

somoj ir dabar okupuoto j Lietuvoj, 1972 m. gruodžio mėn. žemės 
Ūkio žurnalo 12 nr. duoda straipsnį, pavadintą “Tada ir dabar". 
Pirmiausia autorius pamini, kad “tada” Lietuvoje buvę 300,000 
ūkių ūkelių, o “dabar” jie esą sujungti į maždaug 2,000. Jis dėsto: 
“buvo smulkus privatus ūkis, dabar stambus — visuomeninis, šį 
pasiketimą žmonės išgyveno tragiškiau kaip gaisrą, karą”. Labai 
buvę sunku žmonėms sudeginti savo širdyse žemės nuosavybės 
jausmą. Jis toliau rašo: “Mes esame gyvi liudininkai, matę kaip 
moterys gulė po traktoriais, norėdamos užstoti senelių paliktą ežią. 
Kitą vertus, mes matėme, kaip jaunučiai vaikinai ir merginos . 
guldė galva už naująją Tarybų valdžią. Brolis ėjo prieš brolį, nes 
grūmėsi įprastas senas pasaulis su naujuoju, vieniems baisiausiai 
juodu, kitiems neišpasakytai gražiu.”.

Deja, agronomas Vasinauskas 
nepasako, kas iš tikrųjų buvo 
tiedu pasauliai. Tai nebuvo nau
ja su senu, bet buvo lietuvių ar
tojų tautos grumtynės su Rau
donąja armija, kuris užgrobė vi
są Lietuvą ir griovė visą jos gy
venimą.

Paklausykim, ką apie tai pa
sakoja Vidįmantas Valatka. Jis 
sako, kad tuos aštuoneris metus 
(1944—1952) lietuviai kovojo 
prieš reguliarią sovietų kariuo
menę, o ne prieš sufanatintų 
“stribų” kelias grupeles (Nau
jienos, 1973, vasario 12 d.). Tie
sa.. pagal dabartinę sovietinę ter
minologiją ir kiekvieną enkave
distą, kuris tave kankina, rei
kia vadinti broliu. Ta prasme Va
sinauskas teisus. (Mūsų turimo
mis žiniomis, partizanų karui 
su raudonąja armija pasibaigus, 
“stribų” grupelės natidavusfos

Skelbiama Romo 
Kalantos savaitė

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas 1973 m. gegu
žės 14-21 d. skelbia Romo Ka
lantos savaitę, kuri skiriama Lie
tuvos laisvei atiduotos didžios 
aukos metinei sukakčiai minėti.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini- 
Komiteto siūlomoji progra- 
ruošiamiems Romo Kalan-

Naujo modelio C8A lėktuvas, pagamintas erdvės tyrinėjimu centre Kalifornijoj. Lėktuvas vadi
namas STOL (Short Take Off and Landing). Jam užtenka trumpy pakilimo taky. Lėktuvą užsakė 

Kanados Pramonės departamentas.

BOMBOS NEPATAIKĖ: I LON NOL RŪMUS
PHNOM PENHAS. — Kambodijoje įvairiais būdais buvo 

prisiminta trečioji sukaktis nuo princo Sihanouko nuvertimo. Ko
munistai šia proga puolė sostinės priemiestį, apšaudydami jį mi
nosvaidžiais. Apšaudyme žuvo devyni asmenys, jų tarpe trys 
vaikai ir penki buvo sužeisti. Prezidentas Lon NoI paskelbė pa
vojaus stovį ir uždraudė žmonėms vaikščioti gatvėse nuo 9 vai. 
vakaro iki 5 vai. ryto. Dviejų motorų Kambodijos aviacijos lėk
tuvas T-28 užskrido virš prezidentūros ir numetė dvi 250 svarų 
bombas, šalia prezidento Lon NoI rūmų stovėję kareivių barakai 
buvo sugriauti, žuvo 20 kareivių, tačiau prezidentas liko nepalies
tas. Sužeistų skaičius siekia 36.

“VAIKAI VERKIA IR NEMIEGA”
Varėnos Rajono, Valkininkų parapijos tėvai kreipėsi į rajono 

valdžia dėl mokinių diskriminavimo už religinius įsitikinimus. Pa
teikiame ištisą jų pareiškimo turinį: Varėnos raj. DžDT Vykdomo 
Komiteto Pirmininkui pareiškimas.

mo
ma
tos savaitės minėjimams gegu- J m. rugsėjo mėn. mūsų vai- j
žės "' J ' - - — — -14-21 d.

Vliko Informacijų Agentūra 
Elta pasirūpina išleisti auten
tišką Kalantos nuotrauką (per
nai Elta ją buvo paskolinusi 
“Times” žurnalui, iš kurio kai 
kurie lietuvių laikraščiai buvo ją 
persispausdinę), kuri, kaip tauti-1

plėšikavimu ir žmonių žudymu. 
Jas turėjusi išnaikinti sovietų 
kariuomenė — E.).

Nors ir gėrėdamasis dabarti
niais žemės ūkio neva dideliais 
laimėjimais, Vasinauskas prisi- 
inena Lietuvos laisvės laikus ir 
agronomus. Jis rašo, kad tada 
jų “buvo tik saujelėj nežiūrint, 
kad jie nieko nevaldė, neturėjo 
jokios nei įsakomos, tuo labiau 
baudžiamosios galios (matyt, da
bar agronomai eina ir žandarų 
pareigas), nenoriu visiškai su
menkinti jų darbo“.

“Vistiek, iki tarybinių laikų 
ir Lietuvoje buvo suorganizuo
tas pieno ūkis, pastatytos pirmo
sios pieninės (jų jau buvo labai 
daug — E.), padėti veislinės 
sėklininkystės pagrindai, pradė
tas pievų kultūrinimas, suorga
nizuota galvijų kontrolė, pasta
tyta moderniškų tvartų, paukš- 
tidžių, linų apdirbimo punktų. 
Mūsų valstiečiai, agronomų ra
ginami, pradėjo skaityti laikraš
čius ir kitus žemės ūkio leidi
nius, ‘pavyzdinių ūkių4, prilygu
sių tuometiniams Vakarų Eu
ropos ūkiams, pasitaikydavo ir 
smulkiųjų valstiečių ūkių tarpe, 
štai netoli Debeikių, Kapčiuškių 
kaime ir dabar tebegyvena A. 
Vanagas, žemės ūkio rūmams 
subsidijuojant, savo 8 ha ūkely
je jis pasistatė padorius trobe
sius, nudrenavo žemę, įruošė kul
tūrinę ganyklą, laikė 8 melžiamas 
karves.

Noriu pabrėžti, jog mes, anų 
laikų agronomai, nuoširdžiai sie
kėme, kad visi Lietuvos ūkiai pa
sidarytų tokie, kaip Vanago, 
kaip panašių į jį kitų. Deja, mū
sų tuometinės valstybės jėgos 
buvo tiek silpnos, kad visa tai 
pasiekti buvo neįmanoma”.

Bet, jeigu žemės ūkio politika 
jau tuomet buvo pastatyta ant 
labai tvirtų agrotechninių pa
grindų, be pertraukos būtų bu
vusi vykdoma iki dabar, tai su 
mažomis išimtimis, visi ūkiai 
būtų tokie pat, o gal dar geres
ni, negu buvo Vanago ūkis. Ta
da buvo tik saujelė agronomų, o

kai grįžę iš mokyklos skundėsi, 
kad mokykloje jie buvo tardomi-, 
ar jie eina į bažnyčią, kas kiti 
eina ir bauginami, kad už ėji
mą į bažnyčią bus sumažintas 
elgesys, įrašyta į charakteristi
ką.

Mano, Griežės J., dukrą Valkš
noje lietuvių šeimoje. Kalantos ‘ nM7 vidurinėje mokykloj e klau- 
paveikslą reikėtų įsigyti kiek- sinėjo mokytoja Kliukaitė, mo- 
vienam jaunuoliui, pradedant pa- kytoja Butkienė, direktorė, ar 
čiu jauniausiu. Todėl: a) visų Ii- • esanti J°s mažesnė sesuo į 

bažnyčią, kada eina išpažinties. 
Prieš metus jai buvo priminta, 
jei eisianti į bažnyčią, neprileis 
prie egzaminų.

Urkionių aštuonmetėje m-loje 
mokytoja Saulėnienė baugino 
mano, Andriuškevičienės S., 
dukrą, kada buvusi Pirmosios 
'Komunijos, ar einanti į bažny
čią. Kartu baugino, kad už ėji
mą į bažnyčią bus įrašyta į cha

tuanistinių mokyklų ir jaunimo 
organizacijų vadovybės prašo
mos pasirūpinti atitinkamu pa
veikslų kiekiu, kad juos galė
tų gauti visi mokiniai ir orga
nizacijų nariai; b) lietuviai pa
sistengia paveikslais ir 1972 m. 
Kaune įvykusių didžiųjų demon- 
tracijų aprašymais aprūpinti sa
vo kolonijos kitataučių spaudą,
televiziją, radiją ir kt. institu-- 
cijas; c) visose lietuvių koloni- j rakteristiką ir negausiainti dar-
jose ruošiamos demonstracijos1 
prieš sovietus ir reikalaujama 
Lietuvai laisvės. Į demonstraci
jas kviečiamos ir kitų tautų or
ganizacijos, ypač pabaltiečiai; 
d) visose bažnyčiose laikomos 
specialios pamaldos ir turimais 
Kalantos paveikslais aprūpina
mi pamaldų dalyviai.

Todėl visi ir visos lietuviai-lie- 
tuvės kviečiami iš anksto apsi
rūpinti Kalantos paveikslais. 
Tuojau siųskite užsakymus ir po 
vieną dolerį už paveikslą jo ga
mybos ir persiuntimo išlaidoms 
padengti. Rašykite šiuo adresu: 
Elta, 29 West 57th St., 12 fl„ 
New York, N Y 10019, USA. (E)

SYDNĖJL’S. — Australijoje 
dar neišaiškintas vyras grasina 
nužudyti viešintį Britanijos ka
ralienės princą Pilypą. Policija 
surado dvi bombas.

šiandien, kaip Vasinauskas rašo, 
esą 13,900 agronomų, 9,200 zoo
technikai ir būriai kitokių žemės 
ūkio specialistų, kurie, kaip jau 
žinoma, eina ir žandarų pareigas. 
Todėl nesistebime agronomo Va- 
sinausko džiaugsmuš kaip jis ra
šo; “Koks buvo mūsų džiaugs
mas, kai 1965 m. prikūlėme iš 
hektaro daugiau grūdų negu pa
skutiniais buržuaziniais metais”. 
Reiškia, tik po 25 metų visa 
gremėzdiškoji sovietinė agro
technika įsteigė pralenkti, jei tai 
tiesa, jau buvusį gerai tvarkomą 
ir toli gamyboje pažengusį lais
vosios Lietuvos žemės ūkį. (E)

bo.

S. Naniškių mokykloje per tė
vų susirinkimą buvo pareikalau
ta, kad tėvai nevestų vaikų į baž
nyčią. Mano, Jurgelevičiaus sū
nus (MištųOų kaimas) parėjęs 
iš mokyklos pasakojo, kad mo
kytojai sakę, jog jei vaikai eisite 
į bažnyčią, klebonas gaus dvejus 
metus kalėjimo.

Dar ir kiti buvo klausinėja
mi. Kiti išėjo verkdami, klau
sinėti po valandą ir daugiau.

Ar turi teisę minėti mokyto
jai taip elgtis su mūsų vaikais: 
juos tardyti ir bauginti tik dėl 
to, kad eina į bažnyčią ir daly
vauja prie altoriaus pamaldo
se. Jie eina mūsų vedami ir įpa
reigojami. Juk pagal prigimtį 
ir Konstituciją mes turime ves
ti vaikus į bažnyčią ir pareigą 
gražiai juos auklėti. Kodėl taip 
elgiamasi su mūsų tikinčiųjų tė
vų teisėmis?

Prašytame Gerb. Pirmininką 
painformuoti mus, ar taip gali 
tardyti mūsų vaikus ir padėti, 
kad daugiau taip nepasikartotų.

Vaiki ninkai, I971.X.10. Pasi
rašė 9 vaikų tėvai.

Varėnos raj. Vykdomojo Ko
miteto Pirmininkas po 10 dienų 
atsiuntė šitokį “atsakymą”:

Patikrinus jūsų pareiškimą 
nenustatyta, kad Jūsų vaikai 
būtų tardomi. Mokytojai klau
sinėjo vaikus, kaip jie praleidžia 
savo laisvalaikį ir ką jie veikia 
už mokyklos ribų ir tas natūra
lų, nes mokytojai privalo žinoti,

Lenkai informuojami
Sydnejaus lenkų laikraštis 

“Wiadomosci Polskie” 1973.2.4 
d. laidoje persispausdino iš Ix>n- 
dono lenkų “Trybuna” p. J. Vil
činsko ilgoką straipsnį “Dzisiej- 
sza (komunistyezna) Litwa” 
(šiandieninė komunistinė Lietu
va). J. Vilčinskas. Lietuvos soc. 
demokratų partijos narys, nuo
lat gyvena Londone, atstovauja 
Lietuvai visuose pasauliniuose 
s. d. sąjūdžiuose.

Pradėdamas nuo 1940 m. anek
sijos ir masinių deportacijų, au
torius duoda tolesnių įvykių ap
žvalgą. Paminėdamas pastarųjų 
metų neramumus Lietuvoje, jis 
ypatingai iškelia faktą, kad juos 
kelia ne seno valdančio režimo 
liekanos, bet jauni darbininkai 
ir studentai, išaugę sovietų re
žimo prieglobstyje. Plačiai ap
rašo religinius persekiojimus, 
Lietuvos katalikų rezistenciją ir 
rusifikaciją. Duoda gerą ekono
minio Lietuvos gyvenimo apžval
gą, pabrėždamas faktą kad ru
sai deda visas pastangas padary
ti Lietuvos ūkį tampriai surištą 
su sovietiniu ūkiu (Vievio elek
trinė) kuri priklauso nuo natū
ralaus gazo iš Ukrainos ir pan).

Autorius klausia, kokia bus 
laisvojo pasaulio laikysena at
sižvelgiant j naujo “nacionaliz
mo” apraiškas Lietuvoje? Ar 
liks abejingas, ar Europos kon
ferencijoje pareikalaus laisvės 
Sovietų pavergtiems kraštams? 
žmonės Lietuvoje tiki, kad Eu
ropa šį kartą parems juos. (E)

Karalius atšaukė 
mirties bausmes
AMMANAS__ Jordano kara

lius Husseinas, spaudžiamas Ku
wait© šeiko ir kitų arabų vadų, 
sutiko pasigailėti pasmerktų pa
lestiniečių Al Fatah centro komi
teto nario Abu Daoud ir jo 16

Taika P. Vietname
SAIGONAS. — Amerikos ka

rinė vadovybė Saigone vėl su
stabdė kareivių išvežimą, kol ko
munistai paskelbs paskutinį sa
vo turimų belaisvių — amerikie
čių sarašą. Vietname dar yra 
6,800 kareivių iš aukščiausio bu
vusio skaičiaus — 543,000 vy
rų.

Šiaurės Vietnamas apkaltino 
Ameriką kontrolės komisijoje dėl 
žvalgybos lėktuvų skraidymo 
virš komunistų teritorijos. Ko
munistai apšaudė amerikiečių

; helikopterį, kuriuo skrido kari- 
nės komisijos nariai.

Spaudos atstovai komunistų 
i būstinėje Saigone buvo pavai
šinti Viet Congo generolo Tra, 

šalininkų. Jie buvo nuteisti mir- kuris pažadėjo tvarkingai paleis
ti už veiksmus pr.eš Jordano vai- ti likusius balaisvius ir apkaltino 
stybės saugumą.

Karalius jau seniau žadėjo do- ^’4 laužymą. Jis pareiškė, kad
Saigono valdžią už karo paliau-

Kanibodijos valdžia paskelbė, 
kad lėktuvo puolimą įvykdė 
Kambodijos kapitonas So Petra, 
princo Sihanouko, kuris gyvena 
Kinijoje, žentas. Jis, kaip ka
rininkas ir lėktuvų pilotų ap
mokymo kursų dalyvis, lengvai 
įėjo į karinį aerodromą, įsėdo 
į T-28 lėktuvą ir nuskrido bom
barduoti prezidento rūmų. Iš
metęs bombas, lakūnas pabė
go, tačiau jį pasivijo trys Kam
bodijos naikintuvai ir 
lėktuvą numušė.

Nusilendęs kapitonas 
buvo suimtas, tačiau 
pabėgo iš jį lydėjusių 
ir pasislėpė komunistų valdo
moje gumos plantacijoje.

Kambodijos valdžia paskel
bė kapitoną Petrą išdaviku ir 
sustiprino apsaugą prie visų 
valdžios pastatų ir užsienio am
basadų.

Petra

Petra 
vėliau 
:r(':'ių

MANILA. — šeštadienį Filipi
nų salose buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas, padaręs pastatams 
nemažai nuostolių.

kuo užsiima jų mokiniai ir nuo
lat rūpintis jų auklėjimu.

Be to, Jūs neturite teisės rei
kalauti, kad mokytojai propa
guotų tikėjimą, nes Jūs puikiai 
žinote, kad bažnyčia yra atskir
ta nuo valstybės ir visose mokyk
lose yra vedamas ateistinis mo
kinių auklėjimas, kaip to rei
kalauja dabartinis mokslo išsi
vystymas.
1971.XI.19

Varėnos raj. Vykdomojo Ko
miteto Pirmininkas Z. VoConec- 
kas. .Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika Nr.2) (E)

vanoti mirties bausmes, jei pa-! Prezidento JN ixono. nusiskundi- 
lestiniečiai pasižadės nesikišti į mas> kad komunistai siunčia jė- 
jo valstybės reikalus. Nežinia ar ^as j Pietus yra be pagrindo ir 
palestiniečių vadai karaliui ką’pats apkaltino Ameriką, kuri, ja- 
pažadėjo, bet jis mirties baus- P°nV spaudos žiniomis, siunčianti 

ginklus ir amuniciją į Dan Nan- 
gą. Vienas laivas su 15,000 to- 

Huseseino nutarimas padarys nų amunicijos jau atplaukęs, o 
įtaką ir Sudano valdžiai, kuri kitas su 9,900 turįs atplaukti 
ruošiasi teisti aštuonis arabus 
teroristus už diplomatų nužudy
mą Sudane.

mę atšaukė.

šiandien.

Saugumo Taryba 
kišasi į derybas

PANAMA. — Jungtinių Tau- 
taų Saugumo taryba gavo Pe
ru ir Panamos pasiūlytą rezo
liucija, kurioje reikalaujama ati
duoti Panamai kanalą, kurį valdo 
Amerika. Ambasadorius John 
Skali pasmerkė tą rezoliuciją 

į kaip “iš mados išėjusią, nusibo
dusią šaltojo karo kalbą”.

Panamos valdžia pakvietė Sau
gumo Tarybos delegatus savait
galį praleisti Contadora saloje. 
15 mylių nuo Panamos, Ramia
jame vandenyne.

Amerikos atstovas, pasmerk- 
j damas rezoliuciją, nurodė, kad 
dėl Panamos kanalo vyksta dery- 

I bos tarp Amerikos ir Panamos. 
| Saugumo Tarybai nedera kištis į 
j tų derybų eigą ir diktuoti susita- 
■ rimo sąlygas, pareiškė ambasa
dorius Scali.

Prezidento paskirta* naujės FBI 
rektorius Patrick Gray rado momen
ta iypsenai, nors jį senato komitete 
nedraugiiki demokratų partijos se
natoriai aitriai klausinėjo apie demo
kratų būstinė* inipinėjimo byla ir 
apie jo dalyvavimą prezidento Nixo- 

ne rinkimų kampenijoįe.

di-

Italai rekordavo
išpažinčių eigą

ROMA. — Visą katalikišką 
'pasauli sukrėtė keturių Italijos 
žurnalistų paskelbtas išpažin
čių paslapčių raportas. Vienas 

Į vyras ir 3 jaunos moterys, apsi
ginklavę rekordavimo apara
tais. ketveris metus tyčia ėjo 
išpažinčių pas įvairaus am
žiaus kunigus ir pasakojo jiems 
savo būtas ir nebūtas nuodė
mes, daugiausia kalbėdami apie 
lytinius reikalus. Užrekorduo- 
tos 637 “išpažintys” ir kunigų 
pamokymai bei patarimai. Da-

Lietuvos nepriklausomybės mi 
nėjimui New Yorke senatorius 
James L. Bukley atsiuntė tokio 
turinio telegramą:

“Apgailestauju negalėdamas 
būti su jumis šiandien. Jungtinės 
Amerikos Valstybės niekad nė
ra pripažinusios Lietuvos, taip 
r?at kitų dviejų Pabaltijo valsty
bių — Latvijos ir Estijos, sovie
tų inkorporacijos. Aš sveikinu 
tokį nusistatymą, nes JAV net 
simboliškai neturėtų pripažinti 
sovietų dominavimo tuose kraš
tuose.

“Amerika atsimena Simą Ku
dirką, jūrininką, kuris nesėk
mingai mėgino rasti politinį prie
globstį JAV Pajūrio Sargybos 
(Coast Guard) laive. Prisimin
damas savo tautiečių lietuvių lig
šiolines kovas ir laisvės dvasios 
Įkvėptas. Simas Kudirka metė 
šūki prieš sovietų teismą ir, tam 
tikra prasme, prieš patį sovietų 
režimą, pareikšdamas: ‘Aš ne
sijaučiu kaltas, nes aš neišda
viau savo tėvynės Lietuvos. Ru
sijos, kuri šiandien vadinasi So
vietų Sąjunga, aš neskaitau sa
vo tėvyne’... ‘Aš prašau jūsų, 
grąžinkite mano tėvynei Lietu
vai nepriklausomybę’, tęsė jis 
toliau.

“Šiandien, kartu su jumis, aš 
meldžiuos, kad jūsų žmonės vėl 
būtų laisvi”. (E)

organas pavadino 
šventvagyste, kuri 
ekskomuiiikacijos.

autoriai sako norė-

bar visa ta medžiaga pradėta 
skelbti “Expresso” žurnale.

Vatikano 
šį skandalą 
nusipelno 
Šio raporto
ję pademonstruoti kaip atsili
kę nuo gyvenimo yra italų ka
talikų kunigai ir kokius jie 
duoda patarimus. Pačių kuni
gų balsai įrekorduoti juostelė
se. Keli jaunesni kunigai kvie
tę jaunas “išpažinčių” atėju
sias moteris į zakristiją toli
mesniems pokalbiams apie jų 
išpažintas nuodėmes.



ALFONSAS NAKAS

DETROITO NAUJIENOS
Kr ’ L'etuviy Fondas augtę

ovo 11 d. Lietuvių namuose 
suf ’rinko LF Detroito vajaus ko- 
r ‘•‘tas. Tai buvo pirmas posė
dis po pereitų metų lapkričio ga
ls r rigto Sidabrinės dienos spek- 
ta’-.l'o. Kaip įprasta, posėdžiui 
pirmininkavo komiteto pirminin
kas Vytautas Kutkus.

Nartu su komiteto iždininku 
tynu Stoniu, V. Kutkus pa

rų, šč Dainavos ansamblio pasta
tyto operetės Sidabrinės dienos 
spektaklio apyskaitą. Šalti skai- 
č'ri parodė, kad, nepaisant ar
tezinės salės, turėjome $44.66 
nuostolio. Buvo 628 bilietus įsi
giję žiūrovai, o galėjo jų būti 
beveik dviem šimtais daugiau. 
Pirmininkas ant stalo paklojo ir 
krūvelę neparduotų bilietų, at
nešusių nuostolį. To mažo nuos
tolio nepaisant, Lietuvių Fon
das. manoma, išėjo laimėtoju, 
nes spektaklio proga buvo pa
skleista apsčiai LF literatūros 
ir. pertraukos metu, LF gyvu 
žcd iu buvo pagarsintas. Susi
bari usį piniginį nuostolį paden
gė LF centras.

V. Kutkus išreiškė padėką vi
siems vajaus komiteto nariais, 
pasidarbavusiems spektaklį ruo
šiant, ypatingai Vincuį Tamošiū
nui ir dr. Povilui šepečiui su po- 
n’a. Posėdžiui baigiantis Vacys 
Urbonas priminė, kad už vis dau
giausia spektaklį ruošiant dirbo 
pats pirmininkas V. Kutkus su

? K % VG A GEKtAl S.A l)O\ ANA
■ -uJuLum jaunu gauti n K. <cn»«u. urKM- papuos Oel Koklį

■>.: vuU 'pIlHįl 4J 
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k o r w.XAt.«fcJ, MglAl, gi Jflui092 pusi $6.00
-v Bielinis, DlENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi. ..........— $6.00 ;
Jrot Vacį. Biržiška, alEKSANORYNAS, i lomas, gražiai 

irislas. 431 pusi. .. ........................................ — $7.50
“rot. vaci. biržiška. SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

? <STORiJA, 1 dans, 2U8 pusi. įrišta — $3.00, minkštais
arsenais — $2,utį, 11 aaUS, 225 pusi., iruta - S3.UO. 
numestais viršeliais — ..... , ...........r...... .......,...... $2.00

Or. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas, 300 p $2.00 
►>rot. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p... $5.50
iuozas_kiwdxius, RAŠTAI, 250 pusi. ____ *__----------------------- $3.00
- Ltūdžiuviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LU’DŽIŲ, 

...... . 1, 00
, Michaisonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p

: jnsu - $5.0U minkštais viršeliais —■----- ------........i $4.H
j. V. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

□r*! dabar tik ...........    - $10.00
! . i ’ •
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
V RA GERIAUSIA DOVANA

vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę Šerną as- 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
L‘aoar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdes, šerno gyvenimą, 
jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Ruko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su musų pirmųjų išeivių šviesuoliu gyvenimu ir 
jv Kieta ideologine veikla

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
1 1 ' 'luaicio Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Iston 

jo> ihvugija, Chicago. 1962 m 206 psl.. kaina 2 dol
<1 vąma X. ai IIKM šDMINfSl RA’IIOIK

iiw»a«r>aiiir lamaaaiaicist

POEZIJOS VEIKALAS
roezila i-raip pavasaris, kl.'is pradžioje pro tirpsianti sniegą liepia 

lazovnui issIdeisU mažutį, deimantu spindini, žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, ka.p kontetemis ir pamažu įveda i gainios vaizdų ir garsų ste 
buklus Uratn„uskai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verktr poetai paiegdanu išreikšti žodžiais jausmų ir annė'i 
gelmes

sauueiinst- y»a gausus pasirinkimas poezijos leidimų

i J. Augustaityt* • Vaičiūniena, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio toi 
mato. 126 psi Kaina $1.—

2. Jurgio Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS Eiegilos giesmes, poemos 
Kišeninio tormato. 157 psl $2.00.

a Butkų Juza, EILĖRAŠČIAI IR RASTAI. 155 psl $1.50
6 Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIA VĖTROJE. Eilių rinktine. 16! 

psl Kaina $3.00.
i Kleopas Jurgelionis, GLUDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.’X 

.6. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilerasctai, tfb psl S2.09
12 Nadat Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai am« 

Lsweuntas lietuvaites senovės laikais, su autoriaus iliustracijomis. $5 1X1
13 Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau Ki

1 Anykščiu SiieiM . vertimas. 42 psl. $2-00
14 Balys ftuksa, UGNIES PARDAVĖJAS Eilės, 95 psi $J U0
15 Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrika, 167 psl., $8 0t 
lt> Stasys Santvaras. AUKOS TAURE; -5-ji lyrikos knyga. 152 psl $2 50
17 Petras Sagatas SAULELElDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai 12 p*l. $1 0o
18 Petras Sagetas. PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl SUX
19 Eugenuus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles 7(J psl $1.00
20 Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai 80 psl. $2 50
21 Alfonsas TyruoHs. METŲ VINGIAI. Lyrikes rinktinė. 180 psl. S3.0C
22 Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI Mitologijos posmas

u5 psl $1 (Ki |
24 Adomas Jasas Buk PALAIMINTAS Poezija. 113 psl $3 80

Norėdami įsigyti šias ar Kitas Knygas prašome atsilankyti j Naujiem 
rastinę s r ha <rtaakvti naštų pridedant čeki ar piniginį orderį

x A 11 J I K N O 8.
1 7 ■’*» - • H-ilMer1 •»» >'bscMirn ih

[ponia ir prašė jiems bent paplo- 
1

Kalbant apie ateities planus, 
buvo apsvarstytas ir priimtas 
dr. P. šepečio pasiūlymas; laiš
kais pasiekti tuos Detroito ir 
apylinkių lietuvius, kurie nė
ra LF nariai. Iki šiol mūsų 
propaganda dažniausia pasiekda
vo tik aktyviausius, visur daly
vaujančius, kurių dauguma jau 
seniai yra ir LF nariai. Dabar bus 
bandoma pasiekti tuos, kurie dėl 
vienų ar kitų priežasčių rečiau 
savųjų tarpe maišosi, bet kurįe 
vistiek yra geri lietuviai ir, rei
kalą nuodugniai išaiškinus, vei
kiausia sutiktų LF paremti. Se
kančiame posėdyje dr. P. šepe
čio paruoštą laiško tekstą pri
imsime ir netrukus išsiuntinėsi- 
me.

V. Kutkus, kaip LF tarybos 
narys, buvo paprašytas remti 
University of Michigan lietuvių 
studentų prašymą, kad LF vado
vybė suteiktų lėšas lituanistinių 
studijų tenai įvedimui. Taip pat 
V. Kutkųi pavesta tartis su vie
na iš pačių įžymiausių mūsų so
lisčių, kurios koncertą LF De
troito vajaus komitetas norėtų 
surengti sekančiame pobūvių se
zone.

't,.*' . , u'
Rašytame pirmininko praneši

me buvo įvardyti ir dar neskelb
ei nauji bei įnašus papildžiusieji 
seni Lt, nariai, būtent: Valen
tina ir Bronius Zakarai, Jonas 
Siiitkus, Adolfo Kripkausko atm.

L. B. Detroito apylinkės 1972 metų valdybos garbės prezidiumas. Iš katras: kimo vadovė, Vladas Selonis — pirmininkas, Jurgis Šenbergas, Robertas 
Kastytis Karvelis, Algirdas Skrebutėnas, Jonas Urboną*.— vicepirmininkas, Selonis, Linas Mikulionis ir Alfonsas Valavičius — finansę tvarkytojas. 
Vladas Staškus — susirinkimo sekretorius, Danguolė Jurgutienė — susirin- Nuotrauka K. Sragausko

bei Marija ir Jurgis Mikalai — 
po 100 dol. (M. ir J. Mikailų jau 
ketvirta šimtinė); Petro Gie- 
driūno atminimui — 80 dol., įna
šą padidinant iki 100 dol.; Jur
gio ir velionės Teresės Mitkų 
vardu įnešta 50 dol., įnašą padi
dinant iki 300 dol. Viso iki 1973 
m. kovo IĮ d. Detroite bei apy
linkėse į Lietuvių Fondą yra 
įstoję 231 narys su 47,546 dol. 
įnašu.

Kad Lietuvių Fondas augtų, 
Detroito LF vajaus komitetas 
darys viską, kas tik Įmanoma 
daryti.

Alkai dvidešimties mėty 
sukaktį švenčiant

Prieš trejetą savaičių trumpa 
žinelyte pranešiau, kad Detroito 
dramos sambūris Alka ruošiasi 
statyti Balio Sruogos “Milžino 
paunksmės” ištraukas. Ir pami
nėjau, jog tatai yra rišama su 
Alkos 20-ties metų sukaktimi, šį 
kartą kiek plačiau papasakosiu 
apie pačią Alką.

Dramos sambūris, kuris dar 
neturėjo jokio vardo, bet kuriam 
vadovavo, nes režisavo, o kartu 
ir pats vaidino Justas Pusdešris, 
pradėjo reikštis Hispanos Uni- 
dos. buvusių Ijetuvių namų) 
scenoje jau 1950 metais. Įsitiki
nus aktorių entuziazmu ir publi
kos dėmesiu, 1952 m. gruodžio 17 
d. sambūris Įsiregistravo ame
rikiečių Wayne County įstaigo
se ir pasivadino “Alka Drama
tic Club, a non profit cultural or
ganization’’. Lietuviškai, regis, 
oficialiai vadinosi Detroito dra
mos sambūris Alka, bet ilgainiui 
vardas tiek išpopuliarėjo, kad 
paminėjus tik žodį Alką, kiekvie
nas detroitietis jau žinodavo, 
apie ką kalbama. Kaip minėjau 
pradžioje. Justas Pusdešris bu
vo Alkos vadovas, kai sambūris 
dar neturėjo vardo. Justas Pus
dešris su Alka liko iki šių dienų. 
Justo Pusdešrio vardas su Alka 
identifikuojamas, kaip Zuzanos 
Arlauskaitės su Dramos mėgėjų 
sambūriu, kaip Galinos Gobienės 
su šilaine, kaip Stasio Sližio su 
Jaunimo choru. Antras, irgi su 
Alka labai tampriai surištas var
das, yra Vytauto Ogilvio. Jei ne
klystu, tai jis irgi su šiuo sam
būriu dirba nuo pačių pirmųjų 
dienų iki šiandien. Jis reiškiasi 
ne tik kaip vienas iš pačių ge
riausių aktorių, bet, būdamas 
dailininkas, ir kaip dekoracijų 
piešėjas.

Alka Detroite pastatė visą ei
lę dramų bei montažų scenoje, 
o taip pat ir radijo-montažų. štai, 
keletas jų; muzikinis montažas 
Aušros paukščiai; Vytauto Alan
to Buhalterijos klaida. Ragučio 
Šaltinėlis, Kyla vėtra ūkanoje; 
Antano Škėmos žvakidė, Vieną 
vakarą, šventoji Inga; Petro Vai
čiūno Sudrumstoji ramybė. Auk
so žaismas, Prisikėlimas; Kazio 
Binkio Generalinė repeticija l>ei 
kitų kūrinių ištraukos; kitų au
torių — Svetimos plunksnos. 
Amerika pirty, Nugalėtojai, Ner
vai, Raudonoji felodija, Kenčian
ti tauta (paskutinysis — muziki
nis montažas). Jei neklystu — 
viskas, ką Alka statė, buvo lie
tuvių dramaturgų kūryba. Ne 
kartą Alka prisiminė mirusius 
didžiuosius dramaturgus ir pa
gerbė juos, jų kūrybą scenoje 
parodydama, šitaip buvo iki šiol 
pagerbti A. Škėma. K. Binkis ir

Algirdo Budrecko kalba per radiją
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šventės proga

Didžiajam karui kilus, atsira
do vilties prošvaičių lietuvių tau
tai išsivaduoti JAV prezidentas 
Woodrow Wilson paskelbė tau
toms laisvės ir lygybės princi
pus. Lietuva ryžosi nusimesti 
vergijos pančius. Tą galėjo at
likti tik pati viena, nes niekas 
nenorėjo padėti, nei pripažinti 
lietuvių tautai teisės laisvai tvar
kytis.

P. Vaičiūnas, o dabar ruošiamasi 
pagerbti Balį Sruogą.

Neretai Alka spektaklius ren
gė įvairių organizacijų paprašy
ta. Kitaip sakant. Alka talkino 
toms organizacijoms, kad jos su
telktų publiką ir papildytų savo 
iždą, arba, jeigu materialinio pel
no nebuvo, kad bent sulauktų 
moralinio atpil<k> ir pakeltų sa
vo prestižą. Alka talkino, Balfo 
76-tam skyriui, ALB Radijo klu
bui, Dariaus ir Girėno klubui, LB 
Detroito apylinkei, SLA kuopai, 
šauliams. Be eilės spektaklių 
Detroite, Alka yra gastroliavu
si Čikagoje, Cleveland'e, Wind
sore (Kanadoj e).

J. Pusdešrio suteiktomis žinio
mis, Alkos sambūryje trumpiau 
ar ilgiau yra vaidinę sekantieji 
asmenys (surašau ne pagal alfa
betą, o taip, kaip J. Pusdešris 
man surašė; pats priedu tuos 
vardus, kurie man tikrai žinomi, 
o kur abejoju — palieku inicia
lus): Juzė Gricienė, Živilė Suk
nytė. A. Ramonaitytė, E. Petrai
tytė, Aldona Rastenytė, G, Gri
ciūtė, iVoleta čigauskaitė, Dalia 
Bulgarauskaitė, Dalia ,Mikaitė 
Nijolė šlapelytė, Rimas Korsa
kas, Antanas žalkauskas, Sau
lius šimoliūnas, Rimas Bukaus
kas. Marijus Sajas, Juozas Duo
ba, R. Mingėla. J. Vytas, Arūnas 
Udrys, A. Augūnas, Leopoldas 
Heiningas, J. Kriščiūnas, Alek
sandras Gubilas (miręs), Algir
das Gladkauskas (miręs), P. De
veikis ir kiti. Ne vienas jų yra 
vaidinę ir Dramos mėgėjų sam
būryje.

Kadangi apie sukakties proga 
rengiamą spektaklį daugiau ne
berašysiu, tai noriu dar šį tą 
skelbto ir neskelbto priminti.

Spektaklis Įvyks šeštadienį, 
balandžio 7 d. Lietuvių namuo
se ir prasidės 8:00 vai. vakaro. 
Bus vaidinama Balio Sruogos tri
logiškos istorijos kronikos Milži
no paunksmės 4-ri paveikslai. 
Veikale vaizduojami didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto 
ir I^enkijos karaliaus Jogailos 
valdymo metai. Veiksmas vyks
ta Krokuvoje. Vilniuje ir Tra
kuose 1127—1430 m. tarpe. Pa
statymas ir režisūra — J. Pus- 
dešrio, dekoracijos — V. Ogilvio, 
šviesos — Algirdo Hečkaičio. 
Pranešėjas Arūnas Udrys. Vai
dintojai: Elena Zubrickienė, Da
nutė Jankienė, Rita Garliauskai- 
tė, Karolis Balys, Henrikas Dū
da, Kazimieras Gricius, Vytautas 
Ogilvis ir Algirdas Pesys. Po 
vaidinimo bus vaišės ir Vytau
to Ogilvio tapybos paroda. Sve
čių automobiliai bus apsaugoti.

Dvidešimties metų sukaktį 
bešvęsdama. Alka ruošiasi ir ki
tam spektkliui, šį kartą jau links
mos komedijos pastatymui. Bet 
apie tai ar aš. ar kuris kitas ko
respondentas pranešime vėliau.

Lietuva savo teisine padėtimi 
išsiskyrė iš k<Yų Pabaltijo vals
tybių Estijos ir Latvijos, nes 
Lietuva praeityje yra buvusi sa
varankiška valstybė. Todėl lie
tuvių tautai nereikėjo kurti nau
jos valstybės, o tik atkurti.

Vasario 16 aktu Lietuvos Ta
ryba paskelbė atstatanti nepri
klausomą demokratiniais pagrin
dais sutvarkytą Lietuvos vals
tybę. Jie žinojo pagrindinius 
tarptautinės teisės principus, kad 
kiekvienos tautos apsisprendimo 
teisė yra jos laisvė.

Ne, vienam iš mūsų gali kilti 
klausimas — Ar .verta Vasario 
16-sios šventę švęsti ir ją nuolat 
prisiminti ?

Šis aktas yra pats svarbiau
sias tautos įvykdytas sprendi
mas, kuris privalo išlikti ir ga
lioti visiems laikams. Tai pat, 
tenka nuolatos prisiminti tuos 
garbingus šaulius partizanus ir 
karius savanorius, kurių dėka 
kietose kovose buvo įgyvendin
tas Vasario 16-sios paskelbimo 
aktas.

Todėl šis mums brangus ir 
§vąrbus aktas įpareigoja ne tik 
mus, bet ir būsimas gentkartes 
prisiminti, budėti, saugoti ir tuo 
aktu visad vadovautis. Visa tai 
reikia skiepyti ir mūsų jauni
mui, nes jis yra mūsų tautos ir 
lietuvybės tolimesnis ramstis. 

j Lietuvių tautos padėtis tėvy
nėje šiuo metu yra nepaprastai 
sunki, nes mūsų tauta Sovietų 
Rusijos yra be pasigailėjimo nai
kinama. Rusai nori įsitvirtinti 
ir pasilikti prie Baltijos jūros ant 
visados.

Lietuviai daug tūkstančių me
tų gyveno prie Baltijos jūros ir 
tos teisės niekas negali iš jų 
atimti, šiandien Afrikos taute
lės kurios niekad neturėjo nei 
savos valstybės, istorijos, kultū
ros — gauna nepriklausomybę. 
Todėl mes visam pasauliui skelb
kime ir apeliuokime, o teisė ir tei
singumas ras atgarsį.

Vien verkšlenimais dėl mūsų 
tautos ir tėvynės laisvės neteki
mo mes daug ko neatsieksime ir 
nerasime daug draugų, bet labiau 
juos užimponuosime ir suįdomin
sime, jei jiems parodysime kaip 
sena yra mūsų tauta, jos valsty
bė, istorija, kultūra ir t. t. Tais 
ginklais šiandieną ir kovojama.

Lietuvių kalba yra skaitoma 
motina daugelių kalbų. Dauge
lis Amerikos universitetų įdo
maujasi lietuvių kalba ir ją dės
to.

Vasario 16-sios aktu atkurta 
Lietuvos valstybė nėra panaikin
ta, o tiktai jėga okupuota ir prie
varta prie Sovietų S-gos anek
suota.

Taigi Lietuva yra agresijos 
auka.

Antram Pasauliniam Karui 
siaučiant, lietuviai tremtiniai bu-

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

You wouldn’t like it, of course.
You see, one of the nice 

things about buying U.S. Saving* 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bends.

First of all, if you think 
they’re a ®et-rich-quick scheme, 
forget it Bonds sren't for you. 
they only pay off in the lung 
haul. For a quick return, there 
are a lot better wavs to make 
aUck

They do pay off, however. 
Wauiiamanly, as a matter of fas

A little over 4 dollars far 
every 3 you invest Plus, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why Amerieaau 
already own over $52 billion 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens dint meet 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estate going.

If you happen to be one ef 
these Americana who thinks 
there’s something to this country 
•f ours, why not buy into it 

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work

Or go to yow bank.
And sough up that $l&7k 
Please.

Take stock in America 
B**JT LlS. Savings Bonis & Freedom Warsis

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608

vo priversti ne savo noru palik
ti mūsų tautos sūnų krauju pa
sruvusią tėvynę Lietuvą. Jų krį- 
žimas į gimtąjį kraštą laikinai 
yra atidėtas, nes mūsų krašte ru
sas viešpatauja.

Šiandien Lietuvoje neplevė
suoja trispalvė, iškalti iš pamink- 

: lų Lietuvos himno žodžiai, su
naikinti valstybės ženklai ir 1.1.

Visa tai parodo, kad suvere
ninės Lietuvos valstybės nėra.

Lietuvių esančių laisvajame 
pasaulyje Vasario 16-sios šventė 

į turi būti kuo iškilmingiausiai 
švenčiama, nes šią šventę Lie
tuvoje okupantas griežtai yra už
draudęs švęsti. Užtai mes šią 

, šventę prvaliome minėti ir švęs
ti susikaupimo ir pasiryžimo 
ženkle.

Visa tai, kas yra daroma šian
dieną mūsų tėvynėje turi būti 

i visam pasauliui žinoma. Kudir
kos, Kalantos, Bražinskų ir par
tizanų rezistencijos manifesta
cija Lietuvos esamą padėtį vėl 
išvedė į pasaulio areną ir parodė 
jog tauta kovoja ir trokšta lais
vės. Todėl kiekvienas lietuvis, 
gyvennantis laisvajame pasau
lyje, privalo būti savo kenčian
čios tėvynės ambasadorium.

šiandieną, minėdami Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
šventę, prisimename mūsų did
vyrius, kurie neteko gyvybių, kad 
mes būtume laisvi. Jų kapais iš
puošta Lietuva. Prie jų rinko
mės semti stiprybės. O dabar, 
dabar jų kapai išniekinti.

Mūsų broliai ir sesės Lietu
voje kenčia ir neša sunkų jungą. 
Prisiminkime juos visus Vasa
rio 16-sios šventės metu ir pasi- 
ryžkime jiems padėti.

Būdami laisvi, mes turime pa
siryžti dar labiau dirbti ir au
kotis, kad galėtume jų kančias 
sumažinti ir mūsų brangiai tė
vynei Lietuvai laisvės rytojų 

priartinti.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS
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JONAS A. iARKUS, PH D.

KAS ČIA DABAR DAROSI?
Bendradarbiautojai ir tiltų 

u sovietais statytojai bei kai 
curie jų įtakoje esą pasimetę 
ntelektualai savo kalbose ir 
aštuose vaizduoja daug žinan
čius. Ypatingai privaliuose 
įasikalbėjimuose sakymais ne- 
jasakyinais bei nutylėjimais 
luoda suprasti, kad bendrose 
gyvenimo ir politikos linkmė- 
'e, tikrumoje labai siaurose 
•andymų pobūdžio detalėse, 
ie yra labai svarbūs asmenys. 
Jetgi jau besibaigiančių revo- 
iucijų, reformacijų laikotar- 
•io ir utopinių idėjų bandymo 
tanoramose jie yra labai men-

dargi suvarant j vienų didelį 
kolchozų tariamos vienybės ir 
apgaulingo patriotizmo var
dan. To dar yra per maža. Jie 
nori ir daro pastangas, kad jų 
negudrūs bandymai ir pseudo 
politika būtų ne tik priimtos, 
bet ir apmokamos visuomenės 
lėšomis, netgi Lietuvos laisvi
nimo reikalams skirtomis su
momis, kurios tam tikslui yra 
renkamos Vasario 16 proga.

Didžiausia politinio nesąmo
ningumo ir apgaulės užuomaz
ga įvyko Filadelfijos mieste LB 
politinėje konferencijoje, ku
rių reklamavo V. Alseika Drau-

Praeitų metų spalio 29 dieną lietuviškoji visuomenė pag rbė Lietuvos Respublikos generalinį konsulą Dr. Petrą 
Daužvardį. Mirties metiniu proga buvo suruošta akade lija. Paveiksle matome akademiįon atėjusius žmones.

Foto Martyno Nagio

ir jMr.inia ‘tavuoju’. Taip at
siranda šopinimas, bakjardai, 
breikiai, strytai, garbičiai, šaue- 
riai ir 1.1. Tokie žodžiai, vartoja
mi kasdieniniuose pokalbiuose, 
gadina lietuvių kalbų, daro iš jos 
šiukšlynų. Be to, toks kalbėji
mas nedaro garbės ir pačiam po- 

, kalbininkui, rodo aiškia stoką 
lietuvių kalbos mokėjimo ir net 
išsilavinimo. Neretas tebesi
džiaugia savo išeito mokslo pa
žymėjimais ar diplomais, bet jų 
kalbinė kultūra rodo kų kita.

Savo gimtosios kalbos nuo
smukį ypač pajunta tie, kurie 
apsilanko pas savuosius okupuo
toje Lietuvoje. Ten lietuvių kal
ba, kad ir svetimų įtakų veikia
ma, dar pajėgia išlikti grynesnė, 
negu išeivijoje. Tuo reikia tik

Vilniau3. gatiMunos periodinė?’ 
spaudos. Joje knibždėte knibžda 
svetimi žodžiai be jokio reikalo. 
Pavyzdžiui: deputatas, stendas, 
ekspozicija, asociacija, gidas, te
letaipas, nacijos ir t. t. Juk yra 
savi lietuviški terminai, o jei dar 
nėra, reikia sukurti. Nauji žo
džiai atsiranda visose pažangio
se tautose. Ir lietuvių kalboje 
netrūksta galimybių, tik kažko
dėl vis gaudomasi svetimybių. 
Dar blogiau, kai ištisi sakiniai 
darosi nebelietuviški. Kam tada 
ir berašyti neva lietuviškai. Pvz. 
kad ir šis “perlas”: “Toks marš
rutas kruizinių reisų, kuriuos 
pradėjo laineris Litva” (“Tiesa” 
1973. II. 7). Iš 8 žodžių tik 3 
lietuviški! O tokių sakinių pil
na sovietinėj spaudoj, kuri, sa-

. učiai. Tuose klaidingu tikėji
mu ir tik viltimis bei prielai- 
lomis paremtuose sąjūdžiuose 
mūsų intelektualai nėra moks- 
ininkai ar politikai, bet tik 
>aprasti bandymų gyvūnai, 
aip Gvinėjos kiaulytės. Lais- 
ės kraštuose niekas į juos ne- 
reiptų didelio dėmesio, jei 
ie nesiektų visuotino domina- 
imo ir nedarytų per daug di- 
elių pastangų paversti tomis 
rvinėjos kiaulytėmis visus,

go dienraštyje. Ten buvo pra
dėta nauja politinė koncepci
ja, kad Lietuvai laisvę gali iš
kovoti tik ten gyvenantieji- 
žmonės... Ta koncepcija tų 
pačių asmenų buvo įtaigojama 
Detroito lietuviams paskaito
mis. Dabar jų paskelbė Bosto
no lietuviams tūlas Algimantas 
Gureckas, LB ryšininkas Wa
shingtone. Koncepciją kores
pondencijomis ir net vedamai
siais pakarte," Diaugo redak-

toriai su {taigojimais būti rea- šė lietuviu buitį. Jis bandė ap- 
liais šioje nerealybėje, pamirš- tarti ir tautos rezistenciją. Tų 
tant ir nuvertinant išeiviją taip| plačių sąvoką jis pavadino 
pat daugelį pagrindinių daly-’Juodžiaus kelmu, pro kurį bi

jotų praeiti, o gal ir nepraeitų 
šiandieniniai bendradarbiauto 
jai ir tiltų su sovietais statyto
jai bei kiti minkšti prieš komu
nizmą 
duodu 
patardamas 
skirsnelį išsikirpti ir paskaity
ti prieš valgant, o vakare iki 
užmiegant:

Į Lietuviams reikalinga literatūra
J Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.
I Čia suminėtas knygas galima užsisakyti -Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4.00.

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma,i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psL $1.00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą.

pat daugelį pagrindinių daly-l 
kų.

Koncepcija yra palanki įvai
raus plauko saugiose vietose 
esantiems avantiūristams, ža
rijų žarstytojams svetimomis 
rankomis ir niekuomet fronte 
nebuvusiems kai kuriems va
dams. Jie visi jau pamiršo, kad 
Lietuvos žmonės aktyviai ko
vojo iki 1956 metų. Ką tuo lai
ku veikė visas dabartinis tokios 
koncepcijos ir pseudopolitikos 
aktyvas? Dauguma jų kovojo 
prieš VLIKą ir paskirus jo na
rius bei sudarančius tą politi
nę instituciją grupes, laiky
dami komunizmui 
savo kišenėse dėl patriotinio 
pavaizdavimo, bet 
jos neparodydami... Ta proga 
dar kartą primenu, kad dabar
tinio “Akiračių” redaktoriaus 
Karolio Drungos gengė tada tu
rėjo progos paskelbti “Life” 
žurnale apie Lietuvos padėtį, 
partizanus ir jų kovas dėl lais
vės, bet jie los pareigos neat
liko.

“rezistentai”.nemokamą žemiau Jiems 
receptų, 

esantį

1953 m. vokiečių darbinin
kai nebenorėjo ilgiau badauti 
ir vergauti Maskvai. Jie buvo 
šaudomi ir triuškinami tankais.

špygą tik

niekuomet

1956 m. vengru darbininkai 
nebenorėjo ilgiau badauti ir 
vergauti Maskvai. Jie buvo 
šaudomi ir triuškinami tankais.

1956 m. lenkų darbininkai 
nebenorėjo ilgiau badauti ir 
vergauti Maskvai. Jie buvo šau
domi ir triuškinami tankais.

1968 m. čekų darbininkai ne
benorėjo ilgiau badauti ir ver
gauti Maskvai. Jie buvo šau
domi ir triuškinami tankais.

$^o.oou

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President Phone 847-7,747

Per Annum

ON SAVINOS certificates 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Negana to. Spaudos žinio
mis, K. Drunga kadaise buvo 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
jungos vadovybės narys ir ry
šininkas, kitas tos-pat organi
zacijos eilinis kovotojas Šimutis 
praeitais metais parašė pagal
bos šaukiantį laišką iš Rusijos 
kalėjimo. Nėra žinoma, kad 
Drunga tą jo laišką būtų ban
dęs paskelbti pasauliui, nors 
“Akiračiuose”...

Kai kurie frontininkų vadai 
mėgsta kalbėti savo savaitgalių 
studijose bei politiniuose semi
naruose apie bendradarbiavi
mo su sovietais klausimus ir 
apie rezistenciją. Dažniausiai 
jie abu šiuos klausimus sumai
šo į vieną mišinį, ypatingai sa
vo pranešimuose visuomenei. 
Betgi tai nieko gero niekam ne
davė ir neduos, jei paskiri va
dukai nesilaikys susitarimų ir 
nutarimų. Nesgi nėra reikalo 
važiuoti, sakykim į Los Ange
les padaryti teigiamus pareiš
kimus, o visai kitaip elgtis sa
vo apylinkėje, pav. Cicero 
miestelyje.

1971 m. lenkai vėl norėjo iš 
Maskvos vergijos išsivaduoti. 
Jie buvo šaudomi ir triuškina
mi tankais.

1972 m. lietuviai nebenorėjo 
ilgiau badauti ir vergauti Mas
kvai. Jie buvo šaudomi ir triuš
kinami tankais.

Tuos straipsnelius išspaus
dino Ant. Viluckis savo infor
maciniame leidinėlyje “Lithu
ania” išeinančiame Vokietijo
je kas du mėnesiai lietuvių ir 
vokiečių kalbomis. Minimi vra 
paimti iš “National Zeitung” ir 
perspausdinti originalioje kal
boje. Jis į Lietuvos laisvinimui 
aukas nepretenduoja ir nenu
stato už tą leidinėlį kainos. A. 
Viluckis yra pabėgęs iš oku
puotos Lietuvos prieš 1950 m. 
Dirbti dėl jos išlaisvinimo yra 
visų pareiga, o ne kelti erzelį 
dėl laisvinimui skiriamų pini
gų už abejotinos vertės darbus.

Mūsų kalba žudoma 
abipus prarajos

(Mūsų spaudoje)
Tėviškės Žiburiai savo kovo 8 

d. nr. 10 vedamajame “Kalba — 
ne šiukšlynas” judina skaudžią 
vieta — mūsų gražiosios lietu
vių kalbos darkymą net “inteli
gentų” naujųjų ateivių tarpe 
šioje šalyje, bet taip pat susto
ja ties vaizdu, koks jau prade
damas pastebėti rusų maskolių 
apsėstoje mūsų paliktoje tėvy
nėje Lietuvoje.

Be kt. ten rašoma:
Nėra ko stebėtis čiagimiais — 

jie neturėjo sąlygų gerai išmok
ti savo tėvų kalbos, bet sunku 
suprasti vyresniosios kartos tau
tiečius. Kartais baisu klausytis 
jų lietuviškos kalbos, kuri yra 
jų gimtoji. Vienas iš dviejų — 
arba jie tos kalbos niekad gerai 
nemokėjo, arba ją nežmoniškai 
sugadino nepaprastai gausiomis 
svetimybėmis ir nelietuviškomis 
konstrukcijomis, žodžiu sakant, 
daugelio išeivių kalba tampa sa
votišku šiukšlynu.

★
Ir kodėl taip atsitinka? Juk 

dar prieš 20 metų naujieji atei
viai juokėsi iš senųjų gerokai 
sudarkytos kalbos, o dabar bu
vę naujieji beveik jau pasivijo 
senuosius! Bene svarbiausia kal
binio šiukšlyno priežastis yra 
pasidavimas aplinkos įtakai, ku
ri vežiasi per darbovietes, sve
timą spaudą, radiją, televiziją 
ir pan. Nors yra lietuviškų ter
minų, bet svetimieji, dažnai gir
dimi, įsiveržia gimtojon kalbon

džiaugtis, nors negalima nepa
stebėti ir tenai jau nemažų kal
binių šiukšlynų. Lietuvoje gy
veną tautiečiai dažnai pasijuo
kia iš nugirstos išeivių kalbos, 
bet ir jie patys yra pasisavinę 
daug svetimos įtakos, ypač rusiš
kos. Tai labai aiškiai matyti iš

koma, yra redaguojama pasiruo
šusių žmonių. Jei kalba yra vie
nas pagrindųiių tautos ryšių, rei
kia jai didesnio dėmesio ir šia
pus, ir anapus.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKU
KNYGŲ. NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

0 T A SUSIVIENIJIMASI LIETUVIŲ
X AMERIKOJE

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

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

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

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

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

SLA — AKCIDENTALŽ 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 į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Paid and
Compounded
QUARTERLY 5

(W REGULAR ,

70 PASSBOOK
ACCOUNT

rar Annum

NOW INSURED TO $20,000.

Lietuvių tautos rezistencija 
buvo didelė mįslė ne tik sveti
miesiems, bet ir daugeliui sa
vųjų. Ji yra paslaptinga, mis
tiška, slypinti giliai žmonių 
širdyse, nelanksti saviesiems, 
dar labiau svetimiesiems. Vaiž
gantas savo “Pragiedruliuose” 
ir kitose knygose puikiai apra-

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.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS/ I

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

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 dienų, 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
Meškeriotojams, kurie ir žiemų ne
meta savo sporto, sugalvotas šis grąž
tas, kuriuo galima išgręžti lede eketę 
per kelias minutes, šioje nuotrau
koje ant Meyville. Wis. ežero matosi 
ir pirštinės, be kurių meškeriojimas 

žiemą nemalonus.

SAVINGS* LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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KAIP MES PAVERGTŲJŲ 
ŠAUKSMĄ LAISVĖS 

PERDUODAME LAISVAJAM 
PASAULIUI?

Bet kaip mes tą šauksmą ir 
laisvės troškimą perduodame 
laisvajam pasauliui? Tautos 
Šventės metu, mes vos įsiren

giame nuvykti į jos minėjimą 
ir kiek mūsų ten, ne daug...

Kokia ironija, kai pas mus 
okupanto atsiunčiami kultūri
ninkai bei menininkai, kuriais 
jie siekia mūsų kovos gretas 
suskaldyti, mea lekiame gal
votrūkčiais šaukdami, kad 
mums politika nerūpi, o tik 
menas... Mes jau užmirštame,

Proga parodyti gerą valią
Maždaug prieš 25 metus Amerikon naujų tremtinių 

buvo atvežta Amerikos Lietuvių Bendruomenės idėja. 
Pirmieji tos Bendruomenės atstovai įtikinėjo, kad ši di- 
didžioji idėja apjungs visus Amerikos lietuvius ir sudarys 
sąlygas kovai prieš didijį lietuvių tautos priešą, panaiki
nusį Lietuvos nepriklausomą valstybę ir pavergusį visus 
krašto gyventojus.

Amerikoje gyvenusieji lietuviai gana skeptiškai pa
žiūrėjo į naujos organizacijos steigimą. Amerikos lietu
viškų organizacijų atstovai atvažiavusiems “paslams” 
nurodinėjo, kad Amerikoje jau yra lietuvių bendruome
nė. Amerikos lietuviai turi savus laikraščius, savas šal
pos draugijas, fraternales organizacijas, kultūrinius klu
bus, politines partijas, mokyklas, taupymo bendroves, 
bankus, parapijas, bažnyčias. Kiekvienas Amerikos lie
tuvis priklauso tokiai organizacijai, kuri yra artimesnė 
jo širdžiai ir protui. O kai yra svarbus reikalas, tai visos, 
ar gal teisingiau, veik visos Amerikos lietuvių organi
zacijos moka vieningai veikti svarbesniam tikslui arba 
aiškiai nubrėžtam darbui. Amerikos lietuviai politinei 
veiklai yra sudarę Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri ap
jungia visa sorganizacijas politinei kovai pačioje Ameri
koje. Amerikos lietuviai sudarė bendrą šalpos organiza
ciją, kuri reikalinga nelaimėn patekusiems mūsų tautie
čiams sušelptu Politinėje srityje Amerikos lietuviai yra 
atlikę didelių darbų, šalpos srityje taip pat padarytas vi
siems matomas darbas. Tiems patiems darbams dirbti 
nebuvo jokio reikalo steigti naują organizaciją.

Tada atvažiavusieji atstovai patys pasiūlė leisti steig
ti organizaciją kultūriniems reikalams ugdyti. Jie tvirti
no, kad naujos idėjos šalininkai rems iki šio meto Ameri
kos lietuvių vieningą ir gerai atliekamą darbą, o Ame
rikos lietuvių organizacijos padės didelės idėjos šalinin
kams vesti kultūros ir auklėjimo darbą. Tada buvo ap
tartas ir sutartas darbo sričių pasidalinimas. Visi sutarė 
vieningai dirbti, vieni kitiems padėdami.

Darbas gana sklandžiai ėjo, kol bendruomenės prie
šakyje stovėjusieji žmonės nepradėjo kilti į nepasiekia
mas aukštybes. Nepajėgę ir nesugebėję pastatyti tinka- 
mon aukštumon Amerikos lietuvių kultūrinių reikalų, jie 
pradėjo kišti nosį į politiką, kurios jie nesuprato ir nesis
tengė suprasti. Pačioje bendruomenėje buvo keliamas 
balsas prieš bereikalingus važinėjimus, tuščius kongre
sus ir kėsinimąsi į Lietuvos laisvinimo reikalams duoda-

mas aukas. Patarusiems žeme * vaikščioti bendruomeni- 
ninkams buvo parodytos durys, jiebuvo išmesti iš įvairių 
komitetų ir atsakingų pareigų. Amerikos bendruomenės 
priešakyje liko tiktai frontininkai ir jiems pataikaujan
tieji bestuburiai. Pati Bendruomenė, vietoj jungti, tapo 
nuolatinių erzelių šaltiniu. Bendruomenės atstovams bu
vo pasiūlyta tartis ir rasti bendrą kalbą su didžiosiomis 
Amerikos lietuvių organizacijomis, bet jie-rienorėjo. Vie
toj vienybės, bendruomenės priešakiu atsistojusieji fron
tininkai ryžosi ardyti visą Amerikos lietuvių bendrą 
darbą. Buvo pasiektas kulminacinis punktas, kai Cicero 
frontininkai vaikus lietuvių kalbos mokytis siuntė į Rum
šiškių komunistinių pionierių stovyklą, o fronto dvasios 
vadas patarė Amerikos lituanistinėse mokyklose naudoti 
Vilniuje spausdinamus komunistinius vadovėlius. Tai jau 
buvo perdaug...

Paprasti lietuviai, eiliniai bendruomenės žmonės, pa
tys pradėjo valymo darbą. Jie pajuto, kad mokyti dakta
rai yra pasišovę vaikus vesti nelietuviškais keliais. Jeigu 
paprastai Marquette Parko žmonės galėjo išmesti pir
mą pasikėsinto ją į laisvinimo darbams dedamas aukas, 
tai panašiai gali pasielgti ir kitų vietovių lietuviai ben- 
druomenininkai. Jie turi progos pasinaudoti dabar pas
kelbtais rinkimais į Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
tarybą ir į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimą. Rin
kimai įvyks šių metų gegužio 19—20 dienomis. Tuo tarpu 
pranešimas liečia tiktai Vidurio Vakarų apygardą, bet pa
sakojama, kad rinkimai bus pravesti visame krašte. Tuo 
tarpu dar nepaskelbtos rinkiminės taisyklės ir nežinome, 
ar ir šiais metais frontininkai nebus tas taisykles taip su
redagavę, kaip tai buvo padaryta prieš kelis, metus. Pra
nešimas sako, kad kandidatus reikia pastatyti iki šių me
tų kovo 31 dienos. Laikas, aišku, labai trumpas. Kandi
datams pastatyti reikėjo bent vieno mėnesio. Lieka nepil
nos dvi savaitės. Tai labai mažas laikas kandidatams Su
rasti ir reikalingiems formalumams atlikti. Bet jeigu kan
didatai laiku nebus pasiūlyti, tai vėliau nebus ko rinkti. 
Todėl bendruomenininkams labai svarbu atlikti šis for
malumas. >

Jeigu bendruomenininkai parinks tinkamus kandida
tus ir jie bus išrinkti į tarybą, tai tada gali pasikeisti visa 
bendruomenės erzelio politika. Reikia statyti tokius kan
didatus, kurie nori kartu su kitomis lietuviškomis orga

kad Maskvai uiėpas yra prie
monė, tirpdyti atsparumą ko
munizmui, nukreipti dėmes 
nuo jo vykdomų persekiojimų 
ir kankinimų komunistų val
domose kraštuose.

Mes varome propagandą to
kiems koncertams, šaukdami 
telefonais, laiškais, uoliai pla
tiname bilietus, kad tik dides
nis skaičius pripildyt salę. Mes 
kongresams surenkame iki 
dviejų šimtų tūkstančių dole
rių, o kovai dėl laisvės, kokios 
palyginant, menkos aukos ir 
tai, dar dėl jų vedami spaudo
je pikti ginčai, kad jos ne vi
sos būtų paskirtos laisvės ko
vai. Antai, vežami vaikai į 
pionierių stovyklas, į paverg
tųjų tautų demonstraciją, Chi- 
cagos vidurmiestin, sunku vai
kus nuvežti.

Vaikai vežami į pavergtosios 
Lietuvos pionierių stovyklas, 
kai Lietuvos jaunimas nebijo 
ugnies liepsnose susideginti, 
kad tik pasaulis išgirstų jų 
kančias vergijoje...

OKUPANTAS 
SUFORMULAVO FRONTĄ...

Ar gi nereikia stebėtis, kaip 
okupantas jau sugebėjo sukel
ti frontą ir frontą išeivijoje 
prieš savuosius? Jau kaiku- 
riose lietuvių kolonijose vie
ningumas yra gerokai apardy
tas. .. Mes turime jau ir tokios 
lietuviškos spaudos, kuri gan 
gausiai pila vandehį ant oku
panto malūno, niekinapčio 
mūsų kovos veiksnius dėl Lie
tuvos laisvės. Arba savo tyla 
mažina kovotojų ryžtą. Ar gi 
neskaudu, kad okupantas ran
da sau pagalbininkų naujosios 
išeivijos tarpe? Ir kas skau
džiau, kad jis panaudoja 
mūsų pavergtuosius brolius 
propagandai, mūsų laisvės ko
vos susilpninimui. i

Bet tuos propagandinius dū
mus mes turime išsklaidyti, 
bent savo tarpe ir savo gyve- 
namoj aplinkoj. Deja, šian
dien mūsų, nusiteikimas ko
munizmo atžvilgiu jau nėra 
toks stiprus, koks jis buvo ka
da bėgome gelbėdami savo gy
vybes. šiandien propagandi
nis riksmas visokiais būdais

jmįi.iž, ąLijpiąis raštais, progi
niais pareiškimais kalba už 
milijonus nebylių, kurie nega
li pareikšti savo balso. Dėl to, 
visi tie kovotojai, sovietinio mil
žino narve yra tarytum legen- 
dariniai geležiniai vilkai, ku
rių balse girdėti milijonai 
skundų... Juose aidi ir lietu
vių tautos balsai... Jie nebijo 
mirti, bet bijo vieno, kad ne
mirtų Lietuva...

I lietuviškąją Išeiviją 
VERŽIASI SVETIMOS 

ĮTAKOS

Nepaslaptis, kad į lietuviš
kąją išeiviją veržiasi svetimos 
įtakos. Ir jsu liūdesiu turime 
pripažinti, kad iš mūsų atsi
randa tokių, kuriems tėvynės 
priešas yra tapęs tik priešinin
ku, kitos socialinės ir politi
nės santvarkos nešėju, o ne 
okupantu ir pavergėju. Gerai 
pažįstant sovietišką taktiką yra 
aišku, kad pas sovietus nėra 
skirtumo tarp kultūrinio ben
dradarbiavimo ir politinio. 
Veltui gyvena tie, nekalto kul
tūrinio bendradarbiavimo iliu
zijomis, kai okupantui tai reiš
kia realią priemonę laisvojo 
pasaulio lietuvius skaldyti, jų 
kovą dėl tautos laisvės sumen
kinti. Bet kam apie tai kalbėti, 
tas kiekvienam patriotui lietu
viui turėtų būti savaime su
prantamas dalykas? Kas gi, iš 
mūsų nežino, kad reikia su sa
vaisiais bendrauti, jiems pat 
dėti.,. Bet jei bendravimo var
du talkinama okupantui, tai 
kenkiam saviems, savajam 
kraštui. Okupuotoji Lietuva iš 
savosios išeivijos laukia ne 
talkos okupantui, o pagalbos 
pavergtai tautai. Ryšys su tau-1 
ta neabejotinai reikalingas, 
bet lygiai reikalingas ir mėty
mas tikrovės, kurioje domi- 
huo vergija...

Deja, mes turime ir tokių, 
kurie, šalia ryžtingųjų kovoto
jų, abejoja. Jų akyse Lietuvos 
klausimas palaidotas ilgiems 
šimtmečiams ir dėl to bepras
miška kovoti už Lietuvos Ne
priklausomybę. Tai galvosena 
pavargusių, ar geriau pasakius, 
iš prabangaus gyvenimo išle
pusių. Bet tai yra blogai, nes 
jie, patogiose sąlygos,e gyven-

ROCKFORD, ILL
“Lietuvos Dukterų” Dr-ja šių 

metų balandžio 8 d. nuo 10 vai.—
3 v. p. p. Lietuvių klubo patal
pose ruošia lietuviškus, pačių 
narių pagamintus, skanius už
kandžius — pietus. Patiekalai 
bus įvairūs ir didelis pasirinki
mas visiems.

Ten pat turės if dovanų pa
skirstymą laimės traukimo bū
du. Mielos lietuvės, narės, rė
mėjos, prašomos parinkti savo 
ir iš kaimynų įvairių dovanoms 
fantų. Tinka viskas: indai, įvai
rūs papuošalai, žaislai, bei žai
dimai, mezginiai — rankdarbiai, 
keramikos ir daug kitų, išski
riant vartotus drabužius, bei 
avalynę. Prašom atvežti dar 
prieš balandžio 1 d. į p. p. Poškų 
kepyklą kasdien iki 6 vai. vak., 
arba, kas negali pristatyti, skam
binkit telef. 968-1055, 968-1407, 
atsiimsime. 'Prašome visų pa
remti mūsų darbus, tuo pačiu iš
tiesite pagalbos ranką jos rei
kalingiems.

“L. D.” Dr-ja š. m. kovo mėn.
4 d. turėjo metinį susirinkimą. 
Su maža pakaita valdyba pasili
ko ta pati.

, Po susirinkimo Lietuvių klu
bo patalpose buvo parodyta fil
mą iš Lietuvos. Čikagietis p. Juo
zas Poška lankėsi Lietuvoje, su
suko filmą ir laimei ją nesuga
dintą parsivežė. Kovo 4 d. paro
dė Rockfordo lietuviams. Vaiz
dai ryškūs, spalvoti labai gra
žūs, ypatingai mums labai mie
li. Pusantros valandos pabuvo
jome kartu Vilniuje, Kaune ir jų 
apylinkėse.

Dėkojame mielam p. J. Poškai 
už paslaugą parodyti ir mums 
ką jų galėjo pamatyti tuos liūd
nus, bet vis tiek mielus vaizdus. 
Linkime jam geros sėkmės ir 
asmeniškos laimės. D. B.

LYONS. — Prancūzijoje su
imti du Jordano arabai su 35 sva
rais sprogmenų. Jie pareiškė 
planavę susprogdinti Jordano 
ambasadą. Abu arabai peržengė 
sieną iš Italijos.

nizacijomis dirbti. Jeigu bus pastatyti ir išrinkti toki 
žmonės, kurie kėsinasi į laisvinimo kovai duodamas au
kas, jeigu į tarybą bus išrinkti bendradarbiavimo Su ru
sais šalininkai, tai erzeliams niekad galo nebus. Kandi
datais į bendruomenės tarybą reikia parinkti tokius žmo
nes, kurie yra priešingi bereikalingiems tarpusaviams 
ginčams. Reikia neužmiršti, kad bendruomenės taryba 
renka ne tiktai JAV bendruomenės pirmininką, bet ir ki
tus atsakomingus pareigūnus. Jeigu tarybon bus išrinkti 
frontininkai fanatikai, tai erzeliai dar labiau padidės, bet 
jei bus pasielgta taip, kaip Marquette Parke, tai frontinin
kai neturės galimybės naudoti bendruomenės neaiškiems 
ir lietuviams tikrai nenaudingiems siekimams.

skverbiasi į išlepintus ir nuo dėmi, susidaro ir patogią po- 
tikrovės atkritusius mūsų tau- litiką: kam kovoti, kam triukš- 
tiečius... Bet gi, patogus gy- mą kelti,, kad galima gerai

gyventi ir be to! Šios rūšies ne
viltis yrą labai pavojinga. Ji 
labai egoistine, žemažiūrė po
litika, vedanti visą tautą sveti
mųjų nelaisvei! už geresnį kąs
nį. Tai Dostojevskio inkvizi
toriaus pokiŠla vili.bnė Kristui: 
“Duoki žmonėnijs duobos o ne

venimas nėra tiesos, nei gėrės-, 
nio gyvenimo mastas. Laisvės 
siekiančiam rūpi ne patogi po-, 
zicija, ne palikti dvarai, ne Iaiį>š 
niai, o tautos laisvė, kurion ve
dą .viltis...

Mūsų broliai keliauja į Sibi
ro koncentracijos stovyklas^ _____-r
kuriuose per 50 metų, žuvo mi- dvasinius dalykus, o ne laisvę 
lijonai, jie eina į kalėjimus, j ir visi bus laimingi!” Dabar 
psichiatrines ligonines, i toli- 1 
mą ištrėmimą. Jie savo kentė-]Ii ir pavergtiesiems. " c- A 9 • *»*» | ■ n* r • M- «'* > *» *

»■ r ■ .... - - --------- r." - ■

psichiatrines ligonines, į to& tokia vilionė darosi labai rea- 
. Visa lai- 
» i* i n i ,

nė, kari mūsų pavergtieji bro
liai turi pakankamai šviesių 
žmonių, kurie mato žymiai to
liau nei rytdienos kąsnį... Tai 
tokie kovotojai, kurie net so
vietiniame teisme išdrįsta pa
reikšti tolreges mintis... Jų 
tarpe mums žinomi yra Simas 
Kudirka, kun. Antanas Šeške
vičius, kun. Juozas Zdebskis. 
Be abejonės, jų yra daug dau
giau, iš jų tarpo trykšta pasi
priešinimas inkvizitoriškai vi
lionei. Žiūrint iš patogaus gy
venimo pozicijų, tai atrodo 
neišmintinga, beviltiška ir be
prasminga. ..

(Bus daugiau)

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis

8
*■ Pilkoji eminencija, taip pat kaip dienos 

metu jo šefas, visai susmuko kėdėje. Nuo 
šitos nelauktos atakos kiek atsipeikėjęs 
prabilo:

“Ponai direktoriai, drįstu abejoti, ar 
valstybės prezidentas arba ministeris pir
mininkas galėtų su Tamstų pasiūlymu su
tikti. Tas klausimas pakartotinai yra iškel
tas ir paties gubernatoriaus, bet be teigia
mo rezultato, čia tuojau iškyla eilė nenu
galimų kliūčių ir todėl manau, kad ir man 
nepavyks anuos ponus įtikinti“. Mašalai- 
čiui asistavo Urbšys, pakartodamas daž
nai girdėtą dainą apie tautų sąjungą, sig
natarus, jų pakartotus demaršus, apie 
duotą signatarams pažadą sutvarkyti Klai
pėdos reikalus statute numatyta tvarka ir 
taip toliau“.

Direktorijos pirmas puolimas Trijų ku
nigaikščių kambaryje buvo atmuštas.

Einame prie ūkinių ir finansinių klau
simų. Direktorijos pageidavimas, kad 
“Maistas“ paimu daugiau kiaulių, mokėtų 
už centnerį gyvo svorio 5-kis litus dau
giau. kad Lietūkis padidintų užpirkimus 
Klaipėdos krašte kiek aukštesnėmis kaino

mis, Pilkosios eminencijos atremiamas ta 
prasme, jog tuo reikalu reikia tartis su 
atitinkamomis ūkiškomis organizacijo
mis. Be šitų nuomonės jis negalįs nieko 
teigiamo pasakyti. Apie fiansinę paramą 
direktorijai Mašalaitis tiek pat mažai norė
jo girdėti kaip jo šefas dienos metu. Moty
vai tie patys. Vėl visiškas nepasisekimas 
direk torijai.

Svečiams kiek atsipeikėjus ir pasistip
rinus konjaku, iškeliamas klausimas, ar 
centro vyriausybė visgi nenori prisidėti fi
nansiniai prie bedarbių užlaikymo Klaipė
dos mieste, kurios išlaidos stipriai slėgė 
Klaipėdos miestą, kuris dėl tų sumetimų 
visą laiką stengiasi kaip nors sustabdyti ar
ba bent žymiai sumažinti lietuviškų darbi
ninkų plūdimą Klaipėdon.

Apie finansinę paramą Mašalaitis irgi 
nieko nenori girdėti. Lietuvos finansinis 
klausimas esąs dabar visų opiausias daly
kas, ypatingai jeigu norima, kaip Tūbelis 
pakartotinai pareiškė, išlaikyti pastovią 
lito valiutą, čia direktorija ir Klaipėdos 
miestas turįs pats gelbėtis.

Susirinkę pareigūnai sutinka, kad di
rektorija išleistų savo iniciatyva bedarbei 
tvarkyti parėdymą.

Bet direktorijai yra nepaprastai svar
bu bedarbių klausimą kaip nors sutvarky
ti. Jam didelės vertės priduoda Grigaitis ir 
Butkeraitis. Jiedu tiki, kad jį sutvarkius 
patenkinančiai, būtų galima tartis su sei
meliu dėl pasitikėjimo.

Pilkoji eminencija, iki šiol ^įmetusi vi

sus direktorijos pasiūlymus, visgi jaučia
si bent moraliai priversta daryti direktori
jai bent kokių nors nuolaidų ir pamažu 
pradeda linkti prie direktorijos pasiūlymo 
suvaržyti žemaičių darbininkų krŪustymą- 
sį į Klaipėdą, tuo labiau, kad šita priemo
nė valstybės iždui nieko nekainuotų. Urb
šys, matydamas kiek daug vertės direkto
rija šiam klausimui skiria ir pats nėsior- 
ientuodamas, kad darbininkų kraustyma
sis iš Žemaitijos iš Centro vyriausybes 
įstaigų pusės kaip tik skatinamas, prąde- 
da Mašalaičiui pritarti. Gubernatorius Na
vakas klausosi, nes tai nauja malodija. čia 
susidaro visai kita padėtis. Gubernatorius 
Navakas irgi pradeda pritarti, tuo išsiža
dėdamas greitos Klaipėdos miesto sulietu
vinimo politikos.

Tą reikalą besvarstant, pradeda aiškėti, 
jog nematoma kliūčių, jeigu direktorija 
išleistų parėdymą pagal kurą butų kiek su
varžomas laisvas darbinihkų kėlimasis į 
Klaipėdos miestą. Parėdymo vykdymu pa
likti direktorijai gubernatoriui atrodo ne
patogu, nes iš vienos pusės jis išsižadėtų 
tam tikrų policinių teisių, kuriomis jis iki 
šiol taip gausiai naudojosi, o iš kitos pusės 
visa lietuviška spauda tuojau pradėtų Šauk
ti. kad autonominės įstaigas skris u ūžian
čios lietuvius, vykstančius Klaipėdon ap
sigyventi. Gubernatoriui irgi nepatogu 
vykdyti direktorijos parėdymą, nes tuo
met jis pasidarytų direktorijos parėdymo 
vykdomasis organas ir kartu sukeltų lietu
vių visuomenės ūpą prieš save.

Sustota prie Klaipėdos krašto kdineh- 
danto asmens, kuris turi didėlę praktiką 
piniginėmis bausmėmis ir kalėjimu Klai
pėdos nenuoramas tvarkyti.

“čii ines tuos ponulius, pabėgusius riuo 
ūkininkų, vėl grąžinsime į senąsias tarny
bos vietiis”, žodiškai pareiškė gubernato
rius. “Jeigu jie neklausys, komendantas 
juos tinkamai nubaus, papildys valstybės 
iždą ir juos išsiųs iš Klaipėdos krašto”.

“Prašome įsakyti, pone gubernatoriau 
ir aš vykdysiu”, atsakė karišku, paklusnu
mu komendantas Liormanas. “Mano nuo
dėmių sąrašas klaipėdiškių akyse ir taip 
didelis, jog įiieKo nereiškia jeigu mane 
pradės kėikti ir ponuliai žemaičiai”, baigė 
koipehdahtas.

Nejaugi direktorijai pasisekė įtikinti 
centro vyriausybės pareigūnus dėl bedar
bės sutvarkymė reikalingumo Klaipėdos 
mieste, pakartotinai galvojau, , arba gal 
saldusis, aukso spalvos krupnikas šiain 
kartui Nugalėjo centro vyriausybės atsa
kinguosius pareigūnus?

Vėlybą naktį baigėsi Trijų kunigaikš
čių kambaryje vykusios vaišės ir didelio 
politinio svorio pasitarimai ir teigiamas nu
tarimas dėl bedarbių. Gal Mašalaitis prieš 
einant gavo iš savo šefo kokių minkštinan
čių nurodymų? — pamanėme.

PAŠfRALBfcJlMAS SU UŽSIENIŲ 
RElKALt MISTERIU LOZORAIČIU

Per Mašalailį sekančią dieną pas save 
kvietė ministeris Lozoraitis. Apie 12 vai.
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užėjau į Užsienio Reikalų ministeriją, kuri 
paskutiniais metais buvo patalpinta nau
juose Žemės Banko rūmuose, prie Nepri
klausomybės aikštės. Lozoraitis mane pri- 
ėmė savo gražiame ir šviesiame kaine- 
tėį iš kurio plačių langų puikiai patėsį Vy
tauto Didžiojo muziejus, Finansų ministe
riją, ministerių tarybos namas, žaliojo 
kalno vilos ir kiek toliau senosios rusų im
perijos valdymo laikotarpio liekana Sobo
ras.

Atsisėdome prie arti lango esančio ap
valaus stalo. Lozoraitis kaip visuomet, 
elegantiškas, gerai susišukavęs, mandagus, 
savo niekuomet nekintančia mina klausi
nėjo, kaip sekasi darbas direktorijoje. Pa
aiškinau apie direktorijos vargus ir bandy
mus kaip nors privesti prie politinio nusi
raminimo krašte. Kalbėjau apie mūsų apsi- 
lArtkynią pas valstybės prezidentą Smeto
ną. turis munis nedavė.net prabilti ir pas 
minister^ pirhiihinką Tūbelj.

“Manau, kad Jūs turite sudaryti kons
truktyvinę programą Klaipėdos reikalais 
ir ją pateikti ministeriui pirmininkui”, aiš
kino Lozoraitis.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Diehir£št| 
“NAttjlRNAS*

nedav%25c4%2597.net


PR B-8229

OH ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 

IK GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Ran. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUiiRUA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). TeL LU 5-6444 
Priima ligonine pagal susitarimą. 

<ei neatsiliepia* skambinti 374-8012

^alofu PRospact 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

raL: kas dieną Po pietų 1-3; vak, 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais, 
rrečiad. ir aekmad. otisas uždarytas. 

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Pox Valley Medical Center 
360 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71N STREET 
ofisas: H Em lock 4-5849 

. ■* w - ■ w ■ *■ -
RezW.: 388-2233

OHŠO VALANDOS;
irmadiemaia ir ketvirtad. 1—7 vaL, 

<ntradL. penktadienį nuo 1—5, tree. 
- ir seated tiktai susitarus. -

Rex.: ,GI 84*73.

DR. W. aSfN - EIStNAS
A^ŲRERJJA IRMOTERŲ.LIGOS 

31NEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
0132 So. Kedzi* Ave, WA 5-2670..

valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

OR. NffiA KRAlTCEL - 
., KRIAUCEUUNAITE , 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. KEDZIB AVĖ.
Tolof. WA 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 IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71sf STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
n OPTOMETRIST AS 
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. — Tei. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta, — ~-
l e- Rez. tel-: WA 5-3099

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223.
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų jr kitu laiku 
t • pagal susitarimą.________

V. tuinawms, ft. D., $. C
- CHIRURGAS
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2l2į
Redd, telef.: Gibson 8-619$

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

M P. ŠILEIKIS. 0. P.
BS orthopedas-protezistas

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

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 83rd St, Chicago, III. 60629

Telef.: PRespect 6-5084

KLEVELANDIEČIŲ AUKOS 
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS

Iki 1973 m. kovo mėn. 13 cL-Aželis, A. Bielskus, Z. Dautar-
Ainerikos Lietuvių Tarybai au
kojo:

$50.—dr. J, Balčiūnas, J. ir 
J. Kunevičiai, B. Norvaišis, A. 
Pautienis.

$40.—: dr. J. ir I. Stankai
čiai.

$35.—: dr. A. Martus.
$30.—: dr J. Mačiulis, dr. V. 

Maurutis, D. Trimakas.
$25.—: S. ir E. Alšėnai, A, 

Buknis, J. Krištolaitis, K. ir A 
Laikfinai, P. ir D. Mikoliūnai. 
J. Mockus, dr. K. Pautienis.

$20.—: V. Augulytė, dr. A

GĖLININKAS 
(FUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlė& - ■

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

G U Ž A U S K Ų 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

-------- ;— ------------ —------- :—s—

PERKRAUSTYMA1

M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

V ŽEMA KAINA 
R, Š E R E N A S . _ 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tei.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

g eyLAi 4 į 4Ve A ?
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio. iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. -— šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. '

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ILL. 60629

■-----------------...... y

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

A FORESTS FUTUR1 
B IN YOUR HANDS

tas, E. ir Z. Jakuliai, A. A. N. 
Kazlai, Kernauskų šeima, V. ir
O. Mažeikai, Ant. ir K. Nasvy
čiai, Step. Nasvytis, Z. ir S. Obe- 
leniai, B. P., Radžiu šeima, M. 
Rudaitienė, dr. J. ir A. Saudar
gai, M. Smelstorius, V. ir P. 
Šenbergai, M. ir J. Švarcai.

$15.—: A. ir J. Augustinavi- 
čiai, G. ir J. Čyvai, K. Gaižutis, 
dr. E. Juodėnas, S. ir S. La- 
niauskai, M. O. N., K. ir J. Snieč- 
kai, O. ir P. Žilinskai.

$11.—: K. ir O. Palubinskai.
$10.—dr. J. Abraitis, M. 

Aukštuolis, A. V. Raknnas, J. 
Balbatas, A. Baltrukoni.enė, M. 
Blynas, L. Brazauskas, dr. A. ir 
K. Bridžiai, R. Bridžius, dr. R 
Butrimas (Pomeroy, O.), O. ir 
V. čepukaičiai, S. ir D. Čipkai, 
A. Dovydaitis, Z. Dučmanas, A. 
Gargasas, A. ir P. Garkai, B. ir 
S. Garlauskai, I. ir D. Gataučiai, 
S. ir E. Gausiai, V. Gedgaudas, 
A. ir V, Giedraičiai, B. Gražulis, 
dr. V. ir V. Gruzdžiai, J. A. Gu- 
dėnas, S. ir H. Idzeliai, dr. S. 
Jankauskas (Toledo, O.), A. ir
A. Jonaičiai, I. Jonaitienė, J. 
Kaklauskas, K. Karalis, P. Ka
ralius, Alf. Karklius, Karsokų 
šeima, V! Kasakaitis, A. J. Ka- 
sulaitis, S. ir L. Keženiai, P. 
Kliorys, dr. J. ir M. Kriaučiūnai 
(Toledo, O.), 'H. Kripavičius, 
J. ir A. Kubiliūnai, A. ir E. Lū- 
žai, E. ir B. Malcanai, V. ir M. 
Mariūnai, V. Matulevičius, O. ir
B. Maželiai, S. Mikalauskas, A. 
Mikoliūnas, J. ir P. Mitalai, V. 
Nagevičienė, B. ir E. Kaimai, 
J. ir J. Naujokaičiai, J. Naujo
kaitis, E. Petkevičius, A. ir P. 
Petraičiai, A. R. Petrauskis, Z. 
Pivoriūnas, M. ir P. Puškoriai, 
A. Puškoriūtė, 0. ir K. Raliai, 
V. Rutkauskas, V. J. Senkus,
J. Skavičius, B. Snarskis, U. 
Stankevičius, dr. V. Stankus, J. 
Stempužis, E. ir J. Stepai, V. 
Stimburienė, J. Stravinskas, J. 
ir V. Stuogiai, A. Styra, A. Ta- 
mulionio šeima, B. Jr Z. Taru
čiai, O. Teizeris (New York),
K. Titas, P. litas, ,V. Urhaitiš,
D. Vaičiūnas, R. Valodka, V. 
Vinclovas, j. Vįrbalis, P. Zig
mantas. R. Zorska, G. Žeberta- 
vičius, J. ir O. žemaičiai, kun. 
K. Žemaitis, J. žygas.

$8.—: L. Dautartas.
$6.—: K. Balaišis.

V | . i Į \ ...
$5.—V. Akelaitis, J. Apana

vičius, K. ir A. Atkočaięiai, V. 
Bacevičius, V. Bačiulis, M. Ba
lys, M. Barniškaitė, H. Belzins- 
kas, A. ir V. Benokraičiai, B. 
Bernotas, V. ir S. Besperaičiai, 
J. ir S. Butrimai, A. Cijunskas, 
J. Cijunskas, J. Cftuliš, A. ir A. 
Čiuprinskai, V. Čyvas, J. Darnu
sis, B. ir V. Davis, K. Eidukai- 
tirf, B. Grindus, S. Ignatavičius,
E. ir I. Ilėndai, J. Jakštas, J. 
Jasinevičius, y. ir B. Juodis, J. 
Juodišius, J. Kalvaitis, J. Kau
nas, P. Kaunas, J. Kazėnas, V., 
ir S. Knistautai, J. Rrygeris, P. 
Lėlys, VI. Maciejauskas, H ir P. 
Madjauskai, F. Mackus, M. ir K. 
Marcinkevičiai, D. M., A. Masi- 
lionis, VĮ. Matulionis, K. Mažo- 
nas, J. Miglinas, V. Miškinis, F. 
Modestaviaenė, B. Natkevičiūtė, 
J. Naurusas, P. Naurušas, A. 
Nevulis, M. ir Z._Peckai, V. Pe- 
lukauskas, A. Pinkuvienė, A. 
Rastauskas, A. Rukšėnas, J. Sa
dauskas, V. Sakas, S. Sankalai-i 
tė, S. Slabokas, J. Smetona, H.' 
Stasas, I. Staškevičius, C. ir J. 
Steponavičiai, A. Šalkauskas, 
V. šamatauskas, J. ir E. šaraus- 
kai, A. ir J. Šiaučiūnai, K. ir K-' 
širvinskai,, P. Tainulionis, V. 
TaraŠka, H. Tatarūna^, j. Url>- 
šaitis, A. Valaitis, K. Žygas.

$3.—:V. Kaunas, L. I^eknic- 
kas, J. Lejieška. E. Vyšniaus
kienė.

$2.—: R. Braraiticnė, A. Bra-j 
zis. L. Brizgienė, A. Gecevičius, 
V. Gecevičius, A. Grėbliūnas,
P. Kazakas, L. Nagevičius, I. 
Visockas.

$1.—: I. T murinai tienė, P. Se-| 
jonas, L. Zajec, V. Zakys.

Viso Amerikos Lietuvių Ta-

rybai surinkta $2.314.— (aukš
čiausia sunia Clevelande tol kol 
siekia turimi archyvai, arba 19 
metų).

Taip pat gauta $22.— VLIKui 
ir $5.— Lietuvių Bendruome
nei.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cleveland© Skyriaus Valdyba

Rūta Lee - Kilmonytė 
išvyko

- { »- ■ ’i'; • .

Mūsų miela ir populiari Rūta 
Lee - Kilmonytė, kuri net sep
tynias savaites, neseniai vaidino 
Floridoje: Tempei ir San Pe- 
tersburge scenoje vyriausių ro
lę veikale “13 rue De Lamoor” 
arba “13-tosios meilės gatvėj” 
ir turėjo labai didelį pasiseki
mą, trumpam buvo sugrįžusi į 
namus. Paviešėjo keletą dienų 
Palm Spring, Calif., apsitvarkė 
namuose ir savo įstaigoje, ir vėl 
išvyko septynioms ar galbūt, ir 
net dešimčiai savaičių Į Texas 
valstiją, kur pasirašė sutartį vai
dinti irgi pirmaeilę rolę veika
le: “Oweland Pussykat”. Nusi
skundė, kad kiek pavargusi, 
nes vaidinti reikėję visas šešias 
dienas savaitėje, o sekmadienį 
net porą spektaklių. Paklausta, 
kaip gi bus su “Grandinėlės” su
sitikimu, ji man sakė: “Man pir
moje eilėje pragyvenimas, o ki
ta visa — antraeilis dalykas. 
Labai apgailestauju, bet būti 
tikrai jau negalėsiu”.

Mielai Rūtai Lee - Kilmony- 
tei linkiu daug sėkmės. Kiek 
žiųoma, ji kiekvienais metais 
vyksta į Texas valstiją ir būna 
mielai išskėstomis rankomis su
tinkama. Tad manau ir šį kar
tą parsiveš daug malonių įspū
džių.

Kur tik Rūta pasisuka, visur 
pasisako esanti lietuvaitė, o ga
vusi progos ir sužinojusi, kad 
toje ar kitoje vietoje yra lietu
vių, ji mielai juos aplanko. Taip 
ji man priminė ir dabar, kad 
aplankiusi Floridos lietuvius ir 
su jais mielai praleidusi porą 
valandų.

Juozas Kaributas

Jaunas vyra* Baltųjų Rūmų štabe Clay Whitehead, telekomunikaci- 
jų politikos direktorius, sukėlė daug priekaištp pasiūlydamas, kad 
vietiniai televizijos pranešėjai pasiimtų daugiau atsakomybės už 

skelbiamų žinių turinį. ___

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI 81 PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTIM KRIKSC10MU

6V. KARTO TYRINĖTOJAI

Jei jū« pa«li«kate Žodyje mano, fade «Mte mano tikrai* mokyti
niai* ir pažinsit* Tiesą, o Tiesa jus išlaisvins. Jone 8:31, 32.

Dieviška Tiesa nėra kitur niekur randama, kaip tik Dievo paskirtose 
vagone, o tomis vagomis yra Viešpats, apaštalai a pranašai. Pasilikti 
Viešpaties Žodyje, reiškia pasilikti tame moksle, kokį jų įkvėptieji raštai 
patiekia, ir studijuoti ir mąstyti kuomet skaitome tokius rastus; pilnai 
tikėti jais bei ištikimai pasielgti pagal juos. Jeigu taip ^pasiliksime Vieš
paties žodyje, kaip uolūs ir tikri jo mokintiniai, tada ištikto "pažinsime 
liesą”; būsime “pastovūs tikėjime”, ir “būsime gatavi duoti atsakymą 
apie viltį mumyse esančią”, “uoliai kariausime už tikėjimą kartą duotą 
šventiems”, “kariausime gerą kovą”, “paliudysime gerąjį išpažinimą” ir 
tvirtai “panešime vargus kaipo geri kareiviai Jėzaus Kristaus”, net ir iki 
galo mūsų kelionės.

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

Nevykęs konkursas
Lietuvių Agronomų Sąjungai 

Chicagoje, pagal jos skelbtąjį 
konkursą Lietuvos ūkininkui 
literatūros kūrinyje pavaizduo-į 
ti, konkursui atsiųstiems rank
raščiams įvertinti komisiją su
darė: Aloyzas Baronas (pirm.), 
Nijolė Jankutė ir Dalia Bylaitie- 
nė. Agronomų sąjungą atstova
vo jos išrinktoji komisija •— 
Alfonsas Indre i k a, Aleksas šeš
tokas ir Antanas Šantaras. Ko
misija, š. m. kovo 14 d. posėdy
je, vieningai nusprendė — nė 
vienas konkursui atsiųstųjų 
rankraščių neatitinka L. Agr. 
S-gos skelbtojo konkurso sąly
goms. Todėl, neatidarius vokų, 
grąžinami autoriams.

Rankraščių autoriai, kurie 
nebuvo nurodę adresų, (Perkū
nas, “Mūsų žemė” 5 veiksmų 
misterija ir Bronė Vytautaitė, 
4 veiksmų drama) prašomi pra
nešti kokiais adresais rankraš
čiai grąžintini arba, jei patogu, 
galėtų patys ar per įgaliotinius 
atsiimti. . ■

Posėdyje dalyvavo ir agro
nomų s-gos valdybos pirm. St. 
Juozapavičius.

Iš pasiučiausio kumeliuko iš
auga geriausias arklys.__ . .

Graikas Temistoklis
505—406 p. Kr.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
•»/ 2533 W. 71st Street
N Telef.: GRovehiU 6-2345-6n

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
5 AIKSTi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. .................. ... ■ —.———

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
~ > P įg ii 8? H 'f: —5Š. JI - ‘A

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

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

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ,"NAUJIENAS"

SUSIRINKIMŲ ==

PRANEŠIMAI
*

— žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks kovo mėn. 
21 dieną 7:00 vai. vak. Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Nariai kvie
čiami aptarti klubo reikalus ir laikas 
yra užsimokėti nario mokesčius. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuvių klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 21 dieną. 12:15 vai. 
popiet Almera Simons parkelio sve
tainėje. 1640 N. Drake Ave. Nariai ir 
narės prašomi atvykti. Po susirinki
mo‘bus vaišės.

W. Menkus, rast.
■< i pi ■>( į wgbSbBRWt eonaw

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

MODEKN1SKOS AIK-COND1T10NED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagoa

Lfttnvlų 

Laidotuvių 

Direktorių
I j i r

Assoc, iaeijoa

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 
IR KAKTĮ

TURIME 
XOPLYČ«Af

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS .
3307 8o. UT.UĄNICA AVENUE. Phone: Y A rus 7-3401

6ūifcuš - VASMTIS
1446 So. 50th AveM Cicero, Ui. Phone: OLympic 2-100*

MIKOLAS RIMEIKIS
Gyv. 11159 So. Homan Ave., Chicago, Ill.

Mirė 1973 m. šeštadieni, kovo 17 d. 8:30 vai. vakaro, sulaukęs 73 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kaune.

Amerikoje išgyveno 24 metus. i
Paliko nuliūdę: žmona Ellen, gi m. Sticklaitis, sunūs Zigmas, dvi 

dukterys — Aldona ir Donnie, penki anūkai; du broliai, trys seserys, 
visi gyvena Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Mt. Greenwood koplyčioje, 3032 West 111 St. ;
Antradienį, kovo 20 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koply

čios į Sv. Christina parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Vteį a. a Mikolas Rimeikh giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kricdaMi"dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam ptekutini i 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, dukterys.

Laidotuvių Direktorius Juozapas A. Dolikas. Telef. 445-3400.

PETRAS BIELIŪNAS
434» So, CAMFORMA AVE. Phone: LAfayetlų 3-l»72

GEORGE F. RUDMINAS
3319 8o. LITUAnICA AVk TeL: Y Aras 7-113d-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ilk 974-4410

RnHKAS

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdt 7-1911

5 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL— MONDAY, MARCH 19, 1973



JURGIS JANULAITIS

Popietė su Ada Karvelyte

Lietuviškame horizonte išsis
kleidė dar vienas kūrybos žie
das sulaukėme poetės Ados 
Karvelytės naujo poezijos rin
kinio "Ne tie Varpai”.

Turime ir gražią tradiciją. 
Naują kūrinį pristatome lietu
viškajai visuomenei ir tuo pa
čiu arčiau pažįstame patį kūrė
ją. jį turime progos pagerbti ir 
jam padėkoti už kultūrines do
vanas.

Vasario mėn. 25 d. Jaunimo 
Centro mažojoje salėje Lietuvos 
dukterys suruošė šaunią Ados 
Karvelytės kūrybos popietę. 
Draugijos pirmininkė E. Kielie- 
nė, pradėdama popietę, didžia
vosi turinti savo draugijoje tokią 
kūrybingą narę, sveikino ir lin
kėjo daug sėkmės kūrybos kely
je-

Popietei vadovauti pakvietė 
mok. Mariją Pėteraitienę. Va
dovavo pasigėrėtinai. Intarpai 
taiklūs, žodis švelnus, kaip ir 
dera moteriškei. Ji taip pat vi
sa širdimi gėrėjosi naujuoju kū
riniu ir pačia poete.

Prieš apžvalginę paskaitą. 
Jaunimo centro choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios, 
padainavo keletą skambių dai
nų. Choro globa rūpinasi entu

ziastas jaunas jėzuitas kun. Al
gimantas Kezys S. J. Choras, 
(neoficialiai debiutavo) daina
vo pirmą kartą. Choristų jaunų 
ir šaunių pulkas. Buvo malonu 
klausytis jaunų dainininkų. Tai 
tikras laidas lietuvybės išlaiky- 
kymui. O programos vedėja 
mok. Pėteraitienė šiam chorui 
linkėjo augti, stiprėti, visada 
širdyse nešioti Lietuvą, nes tai 
mūsų viltis ir pasididžiavimas.

Labai įdomią, gerai paruoš
tą poetės Ados Karvelytės rin
kinį ir kūrybą vertinančią pas
kaitą skaitė rašytojas drama
turgas Anatolijus Kairys. Jis 
klausytoją su Ados Karvelytės 
kūryba nuvedė į Nevėžio kran
tus, kur .poetė pialeido pačius 
gražiausius gyvenimo metus, 
į kur ji, tremtyje gyvendama, 
vėl sugrįžo išsakyti ilgesio tė
vynei, Dievui, pasvajoti apie 
meilę ir žmogų.

Poetė atsistoja greta gerųjų 
poetų savą kūryba, teigia kal
bėtojas. Lidija Juodviršytė ir 
Marija Ųivaitė, nuoširdžiu įsi
jautimu. intarpuose deklamuo
ja, skaito specialiai parinktus 
eilėraščius iš naujojo rinkinio 
“Ne tie varpai”. A. Kairys sa
vo paskaitoje plačiai aptarė A. 
Karvelytės kūrybos, kryptis, 
plačios skalės tematiką ir drau
ge suminėjo kai kuriuos, žino
ma menkus, trūkumėlius.

Muz. E. Strolia, reikšdamas 
dėkingumą poetei už jo tėve
lio garbei parašytus posmus, 
įteikė dvi rožes, paskambino 
ir drauge pats solo padainavo 
savo muzikinį kūrinį, žodžiai 
Ados Karvelytės, “Meldimas”. 
Tai buvo savotiška, net labai 
miela akimirka.

Būta ir šiltų sveikinimų. Jau
nystės mokslo draugų vardu 
kalbėjo ypač jautriai Stukienė. 
Ji prisiminė nuskubėjusią jau
nystę Nevėžio krantuose, Ados 
tada kūrybinius polėkius, dek
lamuotus eilėraščius ir drauge 
praleistas dienas. Draugi] var
du — inž. Narutis, sugrįžda
mas į anų metų organizacinę 
veiklą, įteikė poetei gėlių puokš
tę. Prie gražių ir nuoširdžių

Vida Tumatosienė pirmininkavo Balzeko muziejaus suruoštame Lie
tuvos generalinės konsulės p. J. Daužvardienės pagerbimo bankete, 

vykusiame Drake viešbutyje.
,Ed. Mankaus nuotrauka

> ---I - ■ -T—
HELP WANTED — MALI ' 

Darbininkų Reikia*

MACHINE OPERATORS AND 
SET UP MEN

Must be qualified to operate New 
Britain and Davenports. Good star
ting pay and good Company benefits. 

ALLOY SOCKET SCREW 
PRODUCTS CO. 

4882 N. CLARK ST. 
Tel. 271-8300

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME GRIDLEY OPERATE 

AND SET.
Day shift. Steady work with regular
- overtime.

Full Company benefits. 
Experience necessary. 

Call BILL 384-6505

MOLD DESIGNER 
Experienced in plastic and die cast 

molds. Top pay for top man. 
GRINDER HAND

Precision flat grinding and form grin
ding close tolerances to be held. Top 

pay for top man. Call:
DART INC.

ROLLING MEADOWS. ILL. 392-2118

PRESS BRAKE SET UP 
AND OPERATE

Steady Worker. Good wages. Hospita
lization and medical insurance. Paid 
holidays. Our plant vicinity Western

& Ogden.
Call Mr. WARREN HAUK 

277-2124

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Typing, shorthand, misc. other duties. 
Experienced preferred. Good bene

fits. Call GENE DYENSON 
between 10:00 A. M. and 1:00 P. M. 

for appointment.
AVIS TRUCKS 

427-6184

MOVING - Apdraustas perkraustymas 
^igus Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ogų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
<122 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. Tel. WA 5-92OT

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
<301 W 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SAL® REAL ESTATE FOR SAtE

Namai, Žarna — Pardavimui Namai, Žarna — Pardavimui
jn_i~i—į—-------------------- --  - ——————————— ■ - - - ,!■> - J ’ “

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPK1TES Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas .

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMĄ! 

j~VWRU§iŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
THE PRIDE OF EVERGREEN PARK BUTŲ NU AMA VIM AS. ĮVAIRŪS 

DRAUDIMAI NAMU IR NEKILNO
JAMO9556 So. AVERS AVE.

Roman brick 7 room, 3 bendrooms. 
Full finished basement, das heat. 
Cent, air cond. 2 fireplaces. Thermo-

TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS
cent, air eoną, z tireplaces. inermo-; _ vcirr ą rp-p
pane windows. Wall to wall carpeting. I t> U L) O xtfuzvlj -Lio 11 Hi 
Gas and electric ranges. Dishwa- APCUFR AVF CHICAGO shers. Dryer. 2% car garage with 4,509 AKCHISK AVt., U1R.AUU 
electric eye opener. Lot 80 x 130. TEL. — 254-0004electric eye opener. Lot 80 x 130. 
Very close to schools, church, shop
ping and transportation. If you 
looking for a good home this is 

place for you.
For more information call 

HE 6-2211 or 423-7766.

TEL.

are 
the

linkėjimų jungėsi Sendraugių 
ateitininkų vardu kalbėjęs Vi- 
lušis, buv. kapelionas kun. A. 
Stasys, Panevėžiečių draugi
jos pirmininkas A. Stakėnas.

Popietei artėjant į pabaigą, 
pati poetė Ada Karvelytė dėko
jo Lietuvos dukterims už šios 
kultūringos popietės suruoši
mą, visiems sveikintojams ir 
visiems lietuviškos knygos ger
bėjams, atsilankiusiems į šią 
popietę. Prisiminė Panevėžio 
varpų gaudimą, prisiminė ir 
savo motulę Nevėžio krantuo
se ir savame rinkinyje išsakiu
si skausmą ir varpų aidus, ku
rie atsišaukė jos širdyje.

Popietė baigta mok. M. Pė- 
teraitienės ir Lietuvos dukterų 
draugijos pirmininkės E. Kie- 
lienės nuoširdžiu padėkos žo-

Raminta Lampsatyte 
duos koncertą

Raminta, dirigento Jurgio ir 
mokytojos Palmyros Lampsačių 
dukra, grįžusi atostogų, duos 
piano koncertą š. m. kovo mėn. 
31 d., 7 vai. vakaro Tėviškės 
bažnyčioje, 6641 So. Troy St. 
Ji išpildys J. S. Bacho, L. v. 
Bcethoveno, M. Regerio ir F. 
Mendelssohno kūrinius.

Raminta Lampsatyte pradėjo 
piano studijas nuo 5 metų am
žiaus. Ilgus metus mokėsi pas
A. Naką. Pirmąjį rečitalį su
ruošė 1966 metais, būdama 
tąsyk tik 16 metų amžiaus. 
Studijavo muziką ir germanis
tiką Valparaiso universitete, 
kur 1971 metais gavo B. M. ir
B. A. “with distinction”. Tais 
pačiais metais gavo Fulbrighto

SECRETARY TO 
OFFICE MANAGER

Interesting position. Loop office. 
Typing, good figure aptitude and 
shorthand helpful. Liberal fringe 
Benefits, Call Mr. Schreider at 
Chicago Association for Retarded 

Children.
Tel. 922-2202

SECRETARY — LEGAL
Medium — size loop Law firm seeks 
legal secretary. Some experience 
preferred. Attractive offices and 

pleasant people.
Hospitalization and paid vacation.

Call 726-9400

DEPENDABLE WOMAN

General housework. Two or 
Three day week steady. Good 

salary and transportation.

BE 8-1201

SIUNTINIAI į LIETITVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St. Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787 
Dideli* pasirinkime* įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, 8ALDTTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuos* parduodami už $4.00, e kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

► ■ .................................. .......................... ........................ ........... -*

GEROS DOVANOS

mūras.
Naujas

Gara-

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIU architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga-
• ražas. Gage Parke. S33.500.

CICERO — PARKHOLME našlė sku- GRAŽUS 6 KAMBARIŲ
biai parduoda 13 butų mūrinį namą. Moderni kabinetų birtuve 
Labai švariai užlaikytas. $17,950 F“11 šildymas. Alunclangai. 
metinių pajamų. Dėl smulkesnių in- Arti musų. $22,900.

formacijų teirautis tel. 656-2234. I AUKŠTAS 6 BUTU MŪRAS, Gage 
--------- --------------------------------------- j Parke. Alum, langai. Gazu šildymas.

70-TA IR ROCKWELL. Mūrinis 2 po 
5 ir 2 kambariai rūsyje. Nauja gazo 

šilima. LISKUS. 434-8786.

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

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

džiu visiems prie šios popietės 
ruošimo prisidėjusiems ir lin
kėjimu poetei žengti į naujus 
laimėjimus.

Knygos pristatymas buvo ge
rai organizuotas, grakščiai 
pravestas . ko galėtų pasimo
kyti ir kiti, panašius rengi
nius rengiant.

Kuklių vaišių metu autorė 
pasirašė autografus, nemažas 
skaičius ta proga įsigijo leidinį 
“Ne tie varpai”.

Kazio Dobilo 
šeimos reikalu

ŽIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 
su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4 00 dabar tik ......   $3.00
Minkštais viršeliais tik ---------------------------------------- $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUK8TA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ------ -------------- --- ----------------------------------------- $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderj.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO. ILL. 60S08

_____________ . ... <

Nesenai “Naujienose” tilpo 
žinutė, nušviečianti sunkią fizi
nę ir materialinę K. Dobilo šei
mos padėtį.

Lietuvos Dukterų draugija 
jau 4 metai šia šeima rūpinasi. 
Dėka pačios Onos Dobilienės 
pasišventimo, Dr. P. Kisieliaus 
nuolatinės mediciniškos pagal
bos ir geraširdžių žmonių užuo
jautos invalidas Kazys Dobilas 
buvo gerai prižiūrifnas. Dabar, 
susirgus Dobilienei, šeimos pa
dėtis labai pasunkėjo. Malonu, 
kad “Naujienų” koresponden
tas tą pastebėjo. Tačiau būtų 
klaidinga ir neteisu, jei kas iš 
tos korespondencijos suprastų, 
kad niekas šia šeima nesirūpi
no ir nesirūpina. O. Dobilienė 
ir Lietuvos Dukterų draugija la
bai dėkinga dr. P. Kisieliui už 
nemokamą ir nuolatinę medici
nišką pagalbą per ištisus I me
tus. Taip pat dėkojame Ele
nai Navickienei už nepaprastą 
rūpestingumą ir pagalbą Dobilų 
Šeimai. Dėkojame sesei Vado
vai Orvydienei ir visiems lietu
viams, kurie šią šeimą lanko ir 
remia. Prašome šią globą tęsti 
ir reikale suintensyvinti.

Emilija Kielienė, 
Liet. Dukterų dr-jos pirmininkė

komisijos stipendiją ir išvyko 
tęsti studijų V. Vokietijoje. 
Nuo 1971 metų ji studijuoja 
muzikologiją pas prof. dr. Carl 
Dahlhaus, Technische Univer- 
sitaet Berlin, ir ruošia dakta
ratą iš lietuvių modernios mu
zikos. kartu studijuoja pianiną 
pas E. Fischer’io mokinę, prof. 
Maria Peterson. Raminta nori 
būti muzikologė ir akompania- 
torė.

Raminta yra jau žinoma lie
tuvių visuomenei: šalia jos pir
mojo rečitalio girdėjome jos 
baigimo koncertą Valparaiso 
universitete ir Čikagoje. Daž
nai matėme ją akompanuojant 
chorams ir solistams. V. Vo
kietijoje reiškiasi lietuvių ben
druomenėje ir koricertavo liet 
tuvių parengimuose Stuttgarte 
ir Muenchene. Maloni proga 
išgirsti jos koncertą vėl Čika
goje. Ramintai pageidaujant. 
Įžanga visiems laisva. Tad nuo
širdžiai vis yra kviečiami da
lyvauti šiame jos koncerte.

A. T.

Ragaudamas pirmąją taurę, 
žmogus geria vyną: su trečiąja 
taurę — vynas geria žmogų.

Japonų priežodis

Kas mane daugiausia domina, 
tai ne natiurmortai ar gamto
vaizdis, bet žmogaus figūra. Ir 
l>er šitai man geriausiai pasise
kė išsakyti beveik religinį jaus
mą, kurį aš turiu gyvenimui.

Henri Matisse

TRUMPAI
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SECRETARY
Excellent first or second job.
Requires good typing, some 
shorthand and ability to learn 

office procedures.
Call 372-8411.

Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30.000.

1H AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
514 ir 414 kambariu. Karpetai. Alum, 
langai Modern’ virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18.800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Anie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

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

6*4 KAMBARIU didelis Georgian. 
114 VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

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

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 1*4 vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

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

— Inž. Rimvydas Utenis iš 
Bostono išlaikė keleivinių lėk
tuvų vyr. piloto egzaminus ir 
yra kapitonu Eastern Air Li
nes bendrovėje.

— Vladas Selenis Jr., išrink
tas Detroito Jaunųjų žurnalistų 
klubo pirmininku. Klubas turi 
8 narius. Priimami jaunieji 
spaudos darbuotojai taip pat iš 
Windsoro apylinkės. Pirm. V. 
Selenio tel. 293-4611.

— Kostas Venckus iš Town 
of Lake apylinkės pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė 3 dol. už 
kalendorių. Anksčiau jis paau
kojo Naujienų vajui 8 dol.

— Algirdas Karaitis iš Mar
quette Parko apylinkės jau iš
vyko į savo “Gintaro” vasarvie
tes, Union Pier, Mich.

— Poetės Janinos Narūnės 
jaunystės atsiminimų knyga 
“Trys ir Viena” apima roman
tiškąjį atbundančios Lietuvos 
laikotarpį su to laikotarpio 
įdomiausiais asmenimis ir pa
vasariškomis žmonių nuotaiko
mis. Knygoje yra to laikotar
pio veikėjų nuotraukos. Pasa
kojimo būdas ir asmenų konf
liktai padaro knygą patrauklia 
skaityti, kaip romaną. Knyga 
gražiai išleista. 171 psl., kai
nuoja 3 dol. Gaunama Naujie
nose.

— Uršulė Astra iš Grand Ra
pids. Mich., taip pat jos duktė 
Alberta, padedamos Helen Pius 
ir Mary Krauchunas mokys 
dekoruoti lietuviškai ornamen
tais tam tikslui paruoštus Ve
lykinius kiaušinius balandžio 
7 d. nuo 10 vai. taip pat nuo 
1 vai. Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Registruoja ir 
teikia informacijas muziejus, 
tel. 847-2441 tarp 9 ir 3 vai.

— Centrinė YMCA Kolegija, 
211 W. Wacker 'Dr., Chicago,

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nestatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-con diHoning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters) 
Oirbu greit, sąžiningai ir garanH’otai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60809 Tel.: VT 7-3447

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progom*.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 
1 —»

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB8S 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tai.: REpublic 7-1941

D«L AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
B SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
’’togų dengimas, Vandens nutekėjimo 
’amzdžiai Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas «r valvmaa Mūrininko 
’taliaus cemento ir dažvtoio darbai 
keltui ikainavima*. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

M. A. Š I 14 K IT S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai.■ UI.——— <

III. 60606, išleido vasaros se
mestro tvarkaraštį ataskaiti
nėms ir laisvoms paskaitoms 
bei seminarams. Tvarkaraštis 
yra gaunamas taip pat Užsa
kant tel. 222-8300.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Federaliniu ir valstiio* pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. 6. AUTO REBUILDERS 
Čia automobiliai Išlyginami ir nuda
žomi. Darba* atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrus^ darbininkų Kai

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

TEL - 776-5888
Anicetai Garbačiauskas, t* v.




