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ČIKAGIEČIAI GRAŽIAI ATSISVEIKINO
/ VEIKĖJĄ VINCĄ MANKĘ

Ketvirtadieni velionio palaikai buvo nulydėti 
/ \ j krematorijuma

CHICAGĄ, Dl. — Praeito pirmadienio vakarą savo dukters 
namuose nuo širdies smūgio mirė Amerikos lietuviams gerai ži
nomas- visuomenes veikėjas Vincas Mankus. Trečiadienio vakarą 
Petkaus koplyčioje įvyko atsisveikinimas, o ketvirtadienio rytą 
vęlionies palaikai buvo išlydėti i krematorijuma. Vėliau palai
kai bus laidojami Lietuvių Tautinėse kapinėse esančiame Mankų 
sklype, Konstancija Stankuvienė prieš kelis metus ten buvo pa
laidota. Šeima, vykdydama tėvo valią, sudegins jo palaikus ir pa
laidoj ' savame “sklype, greta’ Mankaus žmonos Konstancijos.

Kubcje daug rusų 
lakūnu

Trečiadienis buvo šaltas, o 
vakare.pradėjo snigti, bet Į Vin 
co Mankaus • atsisveikinimą su
sirinko daug žmonių. Niekas ne 
manė, kad "velionis' būtu turėjęs 
tiek - draugų;' 'kurie, nekreipda
mi dėmesio į šaltą ir biaurų orą, 
ėjo 4 šermeninę, kad paskutinį 
kartą galėtų atsisveikinti su ve
lioniu.- Koplyčioje kalbėjo Nau
jienų redaktorius Martynas Gu
delis ir Balto . atstovas Jonas 
Jasaitis. Jasaitis su Mankumiar 
čiau susipažino Balto darbe. 
Maukus buvo darbštus, * parei- 

r U gingas ir atsakingas .darbuoto
jas. Jis buvo išrinktas j sky
riaus vadovybę, visuomet lanky 
davėsi į susirinkimus,. atlikda
vo ^įsipareigojimus, ir labai kruo 
pščiai atlikdavo pavestą darbą 
Mankųs buvo doras ir geras lie 
tuvis, besisietojąs'.vargstančiais 
lietuviais-ir -visuomet buvo pa
siruošęs .teiktu pagalbą nuken- 
tėjusiam-'tautiečiui.' Lyg nu
jausdamas mirtį, prieš porą sa
vaičių, Mankus surinko visus 
dokumentus, liecianšius jo dar
bą. Balte ir' nunešė į centrą.; 
— Nežinau, ar aš galėsiu toliau 
dalyvauti Balto veikloje, todėl 
surinkau visus dokumentus, lie
čiančius mano indėlį į Baltą ir 
atiduotu ?jumsl; — pareiškė 
Mankus. . * •

Kiek plačiau kalbėjo Gudelis. 
Jis priminė susirinkusiems Man 
kaus darbą Naujienuose. Basku' 
tralais 40 metų jis buvo Naujie
nų , bendrovės direktorius, daly
vavo Naujienų darbuose, padė
jo laikraščio leidimui ir jo pla
tinimui. Gudelio kalba bus pa
skelbta Siame dienraštyje.

Ketvirtadienio rytą su velio
niu atsisveikino Eufrozine Mi- 
kužiūtė^ paliesdama Mankaus 
veikią Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje. Juozas Skonibskas 
palietė Mankaus darbą Ameri
kos Lietuvių Taryboje, o My
kolas Pranevičius, palietė 
Mankaus ryšius su Chicagos so
cialistiniu judėjimu.

k Pasibaigus atsisveikinimams, 
Vinco Mankaus palaikai buvo 
nulydėti į Pietų Chicagoje esan

TRUMPAI 1$ VISUR

— Argentinoje prdėjo laisvai 
veikti Įvairių Indijos ir Afrikos 
tikėjimų grupės. Prezidentas 
Videla liepė kiekvienai tikybi
nei’ grupei, išskyrus Komos ka
talikus, registruotis, jeigu no
ir savotiškai Dievą garbinti. Be 
regstracijos jų veikla bus su
stabdyta.

—Jungtinių . Tautų statistikos 
daviniai rodo, kad kiekvieną 
metą žmonių skaičius padidėja 
1.7%, bet paskutinais . keliais 
etais jų padidėjo tiktai 4.5 
nuošimčiais.

— Izraelis gaus 1.800 milijo
nų dolerių pagalbos iš Ameri
kos, o Egiptas gaus 957 mili
jonus dolerių vertės gėry
bių.

— Argentinos vidaus reikalų 
ministeris nustatė, kad krašte 
veikia 1,000 įvairių tikybinių 
grupių, kurios dažnai kovoja 
tarp savęs.

— Vakarų Vokietijos politikas 
Franz Strauss neteko politinio 
patarėjo Dieter Huber. Paaiš
kėjo, kad jo automobilis buvo 
sustabdytas Miuncheno greit
kelyje. Mašina palikta, o jis 
pats pagrobtas.

— Mirė artistė ir rašytoja Il
ka Chase. 71 metų amžiaus su
laukusi moteris nukrito ir susu 
trenkė.

— Politikė Bella Abzug pra
laimėjo pirminius rinkimus 
New York prietmiestyje. Tvir
tinama, kad politinė josios kar
jera jau baigta.

ATLANTA. — Federalinė 
sveikatos tarnyba praneša, kad 
nuo flu epidemijos JAV-bėse 
jau mirė apie 1.500 asmenų. 
A — Texas arba A — Viktoria 
atmainų slogos virusai paplitę 
23 valstijose, o 19 kitų valstijų 
gripo epidemija reiškiasi lė
čiau ir lik pavieniais židiniais. 
Paskutiniu laiku pradeda pasi
reikšti ir rusiškas gripas.

— Japonijos premjeras pata
ria amerikiečiams nevartoti 
tiek daug degalų mašinoms.

* KALENDORfiUS
Vasario 17: Jurgita, Aleksiejus,
Viltė, Vaišvilas, Giliginas.
Šaulė teka 6:45, leidžiasi 5:25
Oras: Uaurėe vėjaj, šalia

tj krematorijuma, kur jie buvo 
sudeginti, o vėliau bus palaidoti 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse. 
Vincą Stankų amžrnastin išlydė 
jo didokas būrys senų pažįsta
mų te jaunų (teaugu *

WASHINGTON.— D.C. Pra
nešimai iš Kubos sako, kad pas
kutinėmis savaitėmis Havanoje 
ir kitose Kubos vietose atsora- ‘ 
do didokas skaičius sovietų la
kūnų.* Jie skrisdma Kubos ka
reivius Į Etiopiją, kur jau tre
čia diena eina kubiečių ir- rusų 
pradėti karo veiksmai Praneši-1 
mai sako, kad rusai Kubon ne-{ 
veža jokių ginklų. Atrodo, kad^ 
rusai lakūnai aptarnauja lėktu
vus ir pamaino išvargusius so
vietų ‘ lakūnus. Diktatoriaus Ca 
tro patarėjai skleidžia gandus, į 
kad Kuba imsis vadovauti '‘tre
čio pasaulio šalims". Kubos ka
riai be sovietų ginklų yra bejė
giai, o Kubos diplomatai be so-, 
vietų užnugario yra nereikš
mingi. Abejojama, kad kas ryž- j 
tusi klausyti Kubos diktato-1 
riaus nurodymų Afrikoje ar 
kur kitur.

Lietvyos generalinis konsulas Čekanauskas pilniausiai pasitikt 
Amerikos Lietuviu Tarybos vedamu darbu pavergtam kraštui išlaisvinti. 

■Altos centras ir jam yra padėjęs tvarkyti Los Angeles Altos skyrių.

GEN. KONSULO V. ČEKANAUSKO
; RASTAS ALTAI

Rodezijoje baltieji 
pradėjo nusileisti
SALISBURT. — Rodezij a? 

Ministeris pirmininkas Jan 
Smith ir try’s juodųjų lyderiai 
praėjusį trečiadienį pasirašė 
astuonių punktų susitarimą dėl 
Rodezijos valdžios perleidimo 
daugumai juodųjų, kurių ten Į
yra 21 kartus daugiau kaip; Naujasis gener. konsulas Vy-, 
baltųjų. Partizaninis karas tarp tautas Čekanauskas, atsakyda-t 
juodtiių ir baltųjų ten tęsiasi.jnas i Amerikos Lietuvių Tary-- 
jau 5^4 metu.

Tarpe visos eilės dar nesu
tartu klausimu vra, kokios 
formos bus ir kaip ilgai galės 
tvarkyti interim (laikinoji);

IZRAELIO PREMJERAS PRAŠO CARTERĮ 
NEDUOTI LĖKTUVŲ EGIPTUI

Kovo pradžioje Begin planuoja atvykti į Amerika 
pakeisti prezidento Carterio nutarimus

JERUZALE. Izraelis. - Baltųjų Rūmų paskelbtas nutari
mas parduoti Egiptui 75 naujausius Amerikos karo lėktuvus su
kėlė didžiausio susijaudinimo Izraeliojcarių ir vyriausybės sluoks
niuose. Premjeras Begin, patyręs apie nutarimą, parejškė griež
čiausią protestą ii t?rašo prezidentą riša ginklų pardavimo klau
simą naujai persvarstyti ir ginklų egiptiečiams neparduoti. Iz
raelio visuomenėje ir net spaudoje kilo didellls pasipiktinimas. 
Keliamas baisas, kad Izraelis turėtų nutraukti visus taikos pasi
tarimus su Egiptu ir kitomis arabų valstybėmis, kol nebus su
stabdytas karo lėktuvų pardavimas.

Izraelio premjeras Begin tuo
jau padarė labai patetiškus pa
reiškimus spaudai, kuriuose iš
dėstė savo nusim’nirv). kad 
“JAV, didžiausias ginklų Izrae
liui tiekėjas, galėtų parduoti to
kius pavojingus ginklus arabų 
valstybėms”... Premjeras Be
gin žino, kati kovo mėnesio pra
džioje jam teks būti Washing
tone,bet jis dar nežino tikros vy 
kimo datos. Jis norėtu skristi į

Chicagoje sumažėjo 
oro teršimas

Chicagoje pradėjus daugiau 
vartoti gazoliną be Šri no nuo 
1971 metų oras 67 nuošimčiais 
pasidarė švaresnis, pranešė ap
linkos švaros prievaizda Walla
ce Poston.

Mes esame Įsitikinę, kad to-1 Washingtona galimai greičiau, 
kiam reikšmingam nuošimčiui Į galėtų, įtikinti prezidentą 
švaros pasiekti didelę rolę šuva i j keisti padarytą nutarimą apie 
dino švaraus,'be švino, gazolino i j^ktuvų pardavimą egiptie- 
kaip katalisto automobiliuose j 
nuo y975 metų palaikymas”, pa j 
sakė Poston. Bendrai, oro šva-j 
rėjimas prasidėjo nuo 1___
metų, kuomet miestas priėmė 
grežtesnius Įstatymus prieš tar
šą

i Prakiuro Aliaskos535 laiškai Į Washingtona
Amerikos Lietuvių Taryba 

.t ., - - j t- r> v v • įsiems 435 JAV atstovu Tūbos sveikinimą dr. K Bobeliui . . v. r .I x • x. j.C v. , . mu nariams ir šimtui senatorių, {atsiuntė • padėkos rasta, kuria- .x ‘ ‘... iš viso o35 kongreso nariams,
I pasiuntė laiškus pnes Vasario

“Bandysiu kiek tik galėsiu 16 d ? kad padėtu Ljetuvos ^.Į 
T-___ .------ _ . i aliejaus laidas 451

LVdlA>U ____  __________ _____ i Hip | ..
raidžia iki knl j» perima juo-;"“’ P«t pastalė 117 laižkp sky-i'M1^ “i':

T,!-... I. .s...... s--' ir TOanizaciuom8, MTku.i’kslute ahe u
° . ‘ ... dvi-tną

patenkinti Jūsų į mane sudėtas nėms, siekiantiems laisvės.'

gose. Tikiu, jog ir ateityje Ame ' 
rikos Lietuvių Taryba parodys’ 

Kuomet Jan Smith tą susi- tokį pat prielankumą ir paramą į 
tarimą pavadino “nuosaikumo’ Lietuvos laisvinimo darbe, ko-1 
laimėjimu”, tuo pačiu mefUjkie man buvo teikiami vadovau 1 7^^ darbus Išsi 
Jungtinių Valstybių ambasadof jant jos skyriui Los Ange-f ^^ atsišaukimus į 
rius Jungtinėse Tautose And-'les”. 
rew Young, jaunas JAV juo
džius pasakė New Yorke, kad 
ta sutartis gali tik sukelti kitą 
Angolos tipo karą, kai 40.000 
partizanų puls Rodeziją iš arti 
esančių Mozambiko ir Zambi
jos. Partizanų vyr. vado Jošua 
Nkomo du lyderiai taTkininkaij 
pasakė Zambijos mieste Lu-j

a Vodka Warehouse”. Šis 
straipsnis buvo išspausdintas 
milijoninį tiražą turinčiame 
dienraštyje: ^‘Chicago. Tribu
ne”, editorialų puslapy.

dieji?
nigams, prašydama minėti ne- 

j priklausomybės paskelbimo su- 
siikaktį, paremti Lietuvos lais- 

Išsiuntinėjo ir 
i visuome-

ne..
Gina Lietuvą Washingtono Į 

valstybiniam leidiny
Altos Informacija

Kongreso atstovo Edwardo 
I J. Denvinski pasiūlymu, “Con-j 

gressional Record” perspaus- [ 
dno kun. J. Prunskio straipsnį 
apie padėtį Lietuvoje: <rIron 

^kofe: ‘'‘Karas eis ‘iolhu. J Curta^ Life: A Church Beca- 
bnr mes žinome kas yra mūsųj 
priešai”. Partizanai visiškai at-! 
jd.^kė derybose dalyvauti.^ J

Vienas tų Nkomo talkinin
kų vyskupas Abel Mizorevaį

Patarėjas Haldeman 
kaltina Niksona

FAIRBANKS, Aliaska.—Apie 
$7.7 bilijonus kaštavęs 800 my
lių ilgumo skersai visą Aliaską 

1.5 mylioje ra
stas prakiuręs ir per 21-j 

is bet nykstąs po 
dvi-tris statines kas sekundę. 
Apie 20,000 statinių išsilieju
sio aliejaus lataką pastebėjo 
skrisdamas vienas civilinis a via 
torius, kuris per radiją pranešė 
to laido administracijai.

----- j ciams.
>vu_i — Karo lėktuvu pardavimas 
1970! egiptiečiams padidintų prezi

dento An war Sadat o ruošiamus 
ultimatumus taikos pasitarimų 
metu ir padrąsintų kardų barš
kėjimą egiptiečių spaudoje, — 
pareiškė premjeras Begin. — 
Bet Izraelis yra pasiryžęs ginti 
savo teises, dabartinę būklę, 
savo saugumą ir savč ateitį.

Begin prašo amerikiečius su
prasti, ’ kad puolamųjų ginklų 
pardavimas dabartiniu metu 
tampa kliūtimi taikos pasitari
mams. Iki šio meto Egipto pre
zidentas skelbė labai didelius 
reikalavimus, bet kai gaus Ame 
riko j e gamintus naujus lėktu
vus, tai egiptiečių reikalavi
mams galo nebus.

Pasitarimai anglių 1
krizei šalinti

Izraelio premjeras jau yra 
buvęs Washingtone ir taręsis 
su prezidentu Carteriu. Jis yra 
Įsitikinęs, kad jam' pavyks Įti
kinti prezdentą k’eišti paskelb- 

itą nutarimą. Premjeras žino, 
kad prezidentas darė nutarimą 
tiktai po to, kai aptarė riša rei
kalą su artimiausiais savo pa
tarėjais ir karo vadais. Prezi
dentas žino daugiau, negu Iz
raelio premjeras. Prezidentas 
yra gerai informuotas apie so
vietų karo jėgų pastangas įsi- 
stiprird; Eritrėjoje ir gauti 
vicw arba du laisvus uostus 
Raudonosios jūros vandenyse. 
Be ginklų. Izraelis tikisi kito
kios ekonominės paramos iš 
Amerikos. Visa ta parama yra 
surišta su kam lėktuvų parda
vimu Egiptui

Ketvirtadieni į Raituosius 
Rūmuš buvo pakviestas Izrae 
lio užsienio ministeris Dajanas. 
Prezidento ir DajanOs nuomo
nės skiriasi dėl Izraelio koloni
jų arabų žemėse. Gen. Dajanas 
Įtikinėjo prezidentą, kad tos ko
lonijos reik.alingos Izraelio sau
gumui. Prezidentas netiki, kad 
taikos metu būtų koks pavojus 
Izraeliui. • f'

Pra-
Rū-

WASHINGTON. D.C.— 
eitą trečiadienį Raituose 
muose įvyko pasitarimas angHa 
kasių streikui aptarti ir gali
mai energijos krizei sustabdy
ti. Indianos valstijoje gvardijos 
karai lydi sunkvežimius, vežan
čius anglis j būtiniausias įstai
gas ir pramonės centrus. Illi
nois valstijoje \'ra pakankamai 

demokratuianrfies- kad br,tu paIima. apAiI' 
laidyti ligonines ir būtiniausias 

įstaigas.
Preziden tas. i šk 1 a u sęs un i j ų 

i savininkų atstovus, 
te. Baltųjų įtaka parlamente, sveikindamas su 60 m. Lietuvos] saugoti Baltųjų Rūmų parei-|patarė jiems tolau tęsti pasita- 
sutarta palikti 10 metu, o ba l- i nepriklausomybės sukaktimi .vai gūnus. John Dean Įveltus į Įsi-[rimus ir baigti streikąj<uris ga-

GHICAyO. III. —Pats prezi-i 
dentas Niksonas įvedė įsi]auži-| 
mo planus, nuvedusius prie Wai 
tergate ir jo paties atsistatydi
nimo. — pareiškė H. R. Halde
man, vyriausias prezidento Nik 

; šono patarėjas. Jis pradėjo Chi-r 
cago Sun-Time dienrašty atsi-|

prikalbinėjo Srnithą modifi-f! Valstybės sekretorius prielan- minimus.kuriuose dėsto, kaip k i 
kuoti savo reikalavimą, kad( 
baltųjų mažumos atstovai tu-.

lo mintis įsilaužti į
_______________ _____ partijos Watergate centrą. Hal 
retų teisę kontroliuoti bet koj ljetuvos atstovybė Washing- deman tvirtina, kad pats Nik 
kius konstitucijos po keitimus1 tone gavo JAV Valstybės sekre-l sonas sugalvojo priemones pa- 
juodųjų daugumos parlamen-| tariaus Vance raštą, kuriame,} neigti pasklidusias žinias ir ap-|ir kasyklų

kus lietuviams

I nepriklausomybės sukaktimi.val 
stybės sekretorius aukština lie- 
parlamente — 23. Iš tų 23 ats-}tuvių tautinę sąmonę, ryžtą, ne 

tovų 20 bus renkami vienųj nugalimą laisvės meilę ir pagar- 
baltųjų, o 8 renkami abiejų! bą žmogaus teisėms, kas visur 
drauge, tuo būdu siekiant par-|kelia laisvųjų tautų nuostabą ir

veržimo planą.

_  Japonijos premjeras Fa- 
kuda pareiškė, kad jis labtfi su- 

___ sirupinęs krašto ūkiu, nes eks- 
lamente turėti nuosaikių ats-Įprinb jų paramą. $io rašto tek- J portas neina taip smarkiai, kaip

I apvalutei buvo numatęf atatovybt tHhinM Altai.

li būti labai žalingas visam kra
štui.

— Fidel Gastro kreipėsi Į Ku
bos gyventojus, prašydamas 
juos taupvti elektros ener-



— ---------

Kedaguoja MIKAS ŠILEIKIS

M. Šileikis Mabelė (Tapyba)

rakterį taip greit, kaip patam 
pa menu. Tatai gamtos grožis, 
kaip toks, visiškai skirtingas 
nuo meno kūrybos savo koky- 
be.Pav ^rios aromatas prik- j 
lauso girios estetiniam į$pū-} 
džiui; įkaitinta tropikų aug 
meni j a priklauso augmenijai. 
Kūno grožis atsiliepia į jaus
mus. žemi jausmai dingsta

Skulptūra nešta-i 
vyro ar moters

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęatny»)

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 5. Nr. 154 skelbia liepos 2,3. 
Vilniuje įvykusio pašto, telegrafo, telefono darbininkų 
ir tarnautojų susirinkimo reikalavimus su šūkiu “Lai gy
vuoja liaudies Lietuva — tryliktoji sovietų socialistinė 
respuglika”. V

“Vilniaus Balsas” 40. 7. o. Nr. 154 skelbia ELTOS 
komunikatų apie Kauno Valstybės Teatro mitingą Ir Gfy 
bausko bei Vyšniausko kalbas, kad “visomis išgalėmis 
teks prisidėti prie įgyvendinimo tų idėjų ir tų siekimų, 
kuriuos dabar kelia naujas gyvenimas”.' ten pat skelbia 
ELTOS komunikatus apie Dekanozovo grįžimą Kaunan 
ir Krėvės lankymąsį Maskvoje. -L

’ “Vilniaus Balsas” 40. 7. 5. Nr. 154 skelbia .Vilniaus 
statybos darbininku telegramą Stalinui ir Paleckiui, ir 
Vilniaus inžinierių bei technikų mitingo nutarimus, kur 
jau figūruoja “Socialistinė Lietuva 
respublika”.

mus. žtmii 
tikimi munv. 
to klausimo 
nuogas kūnas. Todėl, kad me-! 
nas nua vien tik daikto prob-| 
lema, 1x4 estetinė sąvoka. Gro 
zis greičiau pastebimas gam-j 
toje negu meno kūrinyje. Vi-‘ 
sas dalykas pasikeičia, jeigu 
mes, sakykime, mėgstame ne 
formą, bet tai, ką kūrinys rep-' 
rezentuoja ir reiškia arba ką 
turėtų reikšti. Tada forma nc-j 
ra mirusi* bet atsiliepia į op-: 
tiką ir kiaušą. Estetinė emoci 
ja verčia veikti, interpretuoti 
kūrinį, tik akivaizdžiai su pa
čiu kūriniu.

Ar galima objektyviai inter
pretuoti kūrinį etniniu atžvil
giu? Kiniečiui gali atrodyti 
keistai baltas europietis, bal 
tajam — juodos ar geltonos ra;, 
sės žmogus. Tačiau yra tam tikį 
ras vidurkis. Tikrasis menas 
vis dėlto yra pasaulinės kultu-: 
ros laimėjimas. Pvz. klasikinė; 
architektūra, 
menas, etc. Daugiau ar 
žiau, menas yra savo meninei 
išraiška visiems nežiūrint to. 
kad jo kilmė yra etninė. Ne
galima užskleisti duru interp
retacijai, kaip absoliučiai pas, 
toviai* kuomet tokio kriteri
jaus nėra. Žmogaus dvasinė 
evoliucija* jo intelektualinis’ §a jėga, dinamika; Rafaelio — 
pasaulis keičiasi. Vaiko karš-į madonų švelnumu; El Greco— 
kinimas nėra laikomas muzika,! i dangų kyla žemiškos rūty- 
laukinių padermių šokiai irj 
būgnų barškinimas , L12, 
suprantamas ir emocijas ke-! 
liantis ritualas tik tiems, ku
rie tuo naudojasi. Europos in
telektualui visiškai neimponuo 
jas kaip svetimas dalykas. Bee 
thoveno simfonijos kai kieno 

teikdami įgyja naują ir nenatūralų cha buvo laikomos “kačių kniau-

Ko verta meno interpretacija?
\ a.zdimo nreno estetinė fun jam kitokį sidurkį. Nė viena 

kvija \ru daugiaprasmė. Kast kūrinio interpretacija nėra pas 
vienam asmeniui daro vienokį tavi. E. Betli teisingai pastebi, 
i>t>ūd*, tai kitam kitokį. Jeigu kad interpretacija niekad ne- 
11 ienas neatkreipia žmogausj gali būti suvokiama kaip už- 
demesio, jis nieko jam nereiš- baigta ir galutine . (Draugas 
kia. Menas, kaip dvasinės kul- 1978 m. sausio 28 d.), 
tūros dalis, nėra išskirtas is 
gyvenini© ir nėra išvengiamas bų, meno kritikui sunkiai pri- 
nes yra visuomeninės veiklos einama, o rudos, tokia racio- 
dalis, tai liudija ir praėjusieji j nali, plačiareikšmė jo kūryba, 
amžiai, \ • Daug kas bandė interpretuoti,

Prancūzų impresionistas Auj vieni drąsiau, kiti su “rezervu” 
guste Ręnoir (18-11-1919) sako:* Čiurlionio muzikos - tapybos 
“Šiandien žmonės nori, kadj konjungtūrų, bet dar niekas 
•jiems viskų išaiškintum. Bet, neišsprendė jo šakotos filoso- 

paveikslą išaiškintum, fijos simbolizmo idėjų. Rodos, 
tai tada nebūtų menas (būtų “aišku” ir suprantama, kartu 
tik daiktas. — M. š. ). Ar aš neaišku ir nesuprantama. Ga- 

pasakyti, kų aš limas dalykas, kad ir toliau 
galvoju? Yra dvi meno koky-1 bus teikiamas vis kitokis inter 
bės. Tai turi būti neapibrėžia-1 pretacijos vidurkis. Kai kas 

prikišo Čiurlioniui apstraktą, 
surrealizmą. Tačiau reikia su
likti, kad sonatų kompozocijo- 
se yra surrealistinių elemen 
tų. bet ne abstrakto.

Grvnai daiktinis menas — 
plaukti ir kartu pasiimti žiū- panteistinis ar žanras, — yra 
rovą”. j atviras ir jo estetinė reakcija

Menas yra dvasinė pagava , glūdi gamtiniame grožyje, pa- 
Tapyba, muzika ar kuri kita ciame daikte, nes gamta netu- 
meno šaka, pažadina žiūrovo ri dvasios, tuo pačiu ir nėra 
estetinius pojūčius. Ir meno reikalo aiškinti kūrinio reikŠ- 
kūrinys interpretuojamas nėrinės, galima tiktai gėrėtis, 
pagal jo išviršinę išvaizdą, bet- Max Dessoiras (Aesthetik 
pagal dvasinę atvirybe. | and Allgemeine Kunstwissen- 

A. Maceina sako; “Todėl; schaft) sako: “Kai gamta ir na 
kūrinys gali turėti ir iš tikro, aūralus grožis įeina į meno 
turi daugybę interpretacijos; sferas, tada labai pasikeičia”. 
— pagal laiko tautos, visuo-; Pavz., 
menės, asmens 
mes patys galime iš pagrindų 'joj — 
keisti sykį mūsų interpretuoto, džiais. 
kūrinio aiškimimą,

K36 liečia Čiurlionio kūry-

jeigu

galiu jums

mas ir negali būti pemėgdžio- 
jamos. Meno kūrinys turi tave 
suimti, apsupti ir nusinešti. 
Tai vra tikslas ir troškimas ko 
kį kūrėjas išgyvena. Tai yra 
ta srovė, kurią jis pasiunčia

, tapyboje objektai pris- 
pobūdi. Net’ iatonii plastiška forma, poezi-

■ mintys pristatomos žo-
Tada gamtinis grožis

tryliktoji Sovietų
* ’ ■ ■-1; 4, - - . } :

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 5., Nr. 154 skelbia ELTOS 
komunikatą apie konkordato nutraukimą ir deda veda- 

: mąji tuo klausimu.
kimu”. Palyginti laukinių gy-. ko J. Tregubov savo knygoj 
ventojų muzika neturi melan- “Astuoni Metai Lubiankos Ga 
cholijos liūdesio jausmo,- turi lioje”, (apie lagerius), išleisto 
tiktai triumfo ir pergalės iš-Į (rusiškai) “Posev” leidyklo 
reišką, barbariškumo jausmą. Frankfuri/Main^ Kai Tregubo 

dekoratvvinis i Menas yra nuolatiniame konf-! vą paskyrė biauriojo kasyklos 
• ina- likte su realybe ir dvasine iš-- viršininko laiptus į kabinetą

raiška. I išpuošti mozaika, jis tame dar
Čiurlionio paveikslai kaip1 be buvo vadovaujamas “vieno 

žmogiškumo išraiškos interp-r lietuvio skulptoriai —iš 
retacija, žiūrovą-gali nukelti į ■ tikrųjų menininkas, savo sri- 
kštų didžiųjų meno korifėjų ties entuziastas ir vis Kaziuką 
kūrybą. Pav. Michelangelo vi-[ pasakoja apie Ravenos mozai- 
sa kūryba pažymėta raumenin kas...”.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 3. Nr. 152 skelbia ELTOS 
komunikatą apie bažnyčių išlakymo išlaidas (katali
kams 1’4 mŪ. lit.; ir ref. algomsO,!, mil sentikiams -33.000, 
stačiatikiams— 46.000, rabinams — 220.117 lit, ma- 
hametonams - 2.000 lit.) ir apie karo kapelionų paleidimą.

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 28. Nr. 148 skelbia žemės 
ūkio mokyklų kapelianų atleidimą.

. “XX Amžius” 40. 6. 26. Nr. 143 skelbia ELTOS ko 
muikatą apie kalėjimų kapelionų atleidimą.

žanriškenų vienuolyne steigiama ligoninė.
,Llniaus. Balsas” 40. 8. 2. Nr. 181 skelbia, kad VU- ' 
Apylinkės Teismas persikėlė į Vilniaus diezicijos 
į seminarijos patalpas. , ........ . . ;
/ilmaus Balsas” 40. 7. 26. Nr. 175 ■ skelbia ELTOS 

įkomumkatą apie teologijos — filosofijos fakulteto už- 
tuvos nepriklausomybės minė- į darymą.
jima turės vasario 26 d. Jau iš į .v —. L A .■ • 
anksto ta proga miesto meras i Vumaus Balsas’ 40. 7. 25. Nr. 174 skelbia straipsni 
Dayid E. Crabęy paskelbė spe-jkad Vilniuje dar galiojąs Lenkijos konkordatas - ir šiūh?^ 
cialų .atsAaukimą, primindamas' J Į panaikinti. . s
Lietuva, skelbdamas Lietuvos ~

BROCKTON,
Komp. J. Gaidelio ;

Vasario 16 iškilmėse ;
Brocktono, Mass., lietuviai Lie i

- - j bės; Rembrandto — šventieji 
gali būti} nesiruošia pomirtinBam g>ve- 

nimui; jie jaučiasi namie... Le 
o n ardo d a Vinči pasižymi pre
cizija ir tikslumu. — remiasi 
mokslo tiesa. " r

Meno kūrinvs ‘. nėra reika
lingas interpretacijos, kai in
terpretacija klaidinga. Subjek 
tyvi interpretaciją nėra interp 
retacija. Kai kiyse , paskaiti
ninkai perdėtai aiškina meno 
kūrinį. Interpretas, meno kriti 
kas, neprivalo sukurti fanta
zijos pagal savo skonį, prasi
lenkdamas sif faktais, kurie 
visiškai priešingi jo teigimui 
Negalima sumaišyti gamtinių 
daiktų pasaulio su kultūrinės 
kūrybos pasauliu. Bet meno 
pasaulis negali išsiversti ir be 
gamtinių daiktų (medžiagų)* 
kurioje talpinamas kultūrinis 
lobis. Juk ir realizmo formose 
yra meno ir grožio, net pati 
technika laikoma nieistrišku- 
mo menu. Menas- turi daug 
“veidų" ir dar daugiau, inter
pretacijų. daug sąfnonihgo ir 
nesąmoningo tvirtihiuio, run
giantis dėl savo įsitikinimo, 
dėl savo principų.

jf. SfetktS
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Phonet Virginia 7*TMT

I

<U«trcy*ri. Wb*tj r**W tb*y e»a h* e**h4ri ♦ 
At your bank. i* not rabbet to "t

America ii the place that Is made 
out of dreams. Ani, UjS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for 3’ears.

, Now, Bonds mature in less than 
six yeses. That means your dizains 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Band-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American
’n^am will be a reality.

Take stock in America.
Now Bonita mature in less than six yean.
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“Vilniaus Balsas” 40. 7. 5.-Nr 151 skelbia ELTOS * 
komunikatą apie vyriausybės nutarimą daryti liaudies 
seimo rinkimus, kad galėtų duoti tautai ataskaitą ir išk-7 . 
lausyti liaudies valios ir pageidavimų. Ten pat skelbia
ma rinkimų komisija. ' .

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 7. Nr. 156 skelbia “Lietuvos 
Darbo Sąjungos” linkimų platformą ir įkas ją 'priėmė, 
deda aprašymą apie SSR respublikas (Gruziją, Ka- 

grindinis kalbėtojas bus iš Chi- zachstaną), deda rinkimų Įstatymo .tekstą ir skelbia Vii- 
cagos atvykstantis generalinis Į niaus srities KP kviečiamą demonstraciją bei KP atsi- “T 

šaukimą kviečiantį ‘Į ryžtingą kovą dėl Sovietiškos Lie
tuvos — 13-tos Socialistines Sovietų’ Respublikos”, taip 
pat skelbia Galvanausko atsistatydinimą ir Korsako kai- . 
bą per radiją dėl rinkimų. L ... . J-

“Vllniaus Balsas” 40. 7. 8. Nr. 157. vedamasis Rai
bią: “Visi Renkame Seimą”, Vilniaus KP organizuotdš 
demonstracijos nutarimai bei šūkiai, Paleckio, GedvBoš 
kalbos. ' i

Minėjimas ‘ prasidės 10 v. r. 
pamaldomis šv. Kazimiero lie
tuvių par. bažnyčioje. Iškilmių 
gas susirinkimas vyks parapi
jos auditorijoje. Meninėje pro
gramoje dalyvaus komp. J. Gai- Į 
delio vedamas parapijos choras j 
ir rytinėse apylinkėse pasižymė
jęs solistas B. Povilavdčms. Pa-

Amerikos Lietuviu Tarybos se
kretorius kun. Adolfas Stasys. 
Minėjimo rengimo komiteto gar 
bės pirmininkas-yra kun. Petras 
Shakalis. Brock tono Lietuvių 
Tarybai vadovauja Bronius Bur
ba, kuris rūpinas visais techniš 
kais minėjimo pravedimo rei
kalais. . ’

GIVE HEART F UNO
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SAVINGS... 
the best way to »
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“Vilniaus Balsas” 40.1. 9. Nr. 158 deda vedamąjį 
“Likimas liaudies rankose”, Vyr. Rinkimų Kom-jos inst-

mi kandidatai j seimą (Aprašyfhas Svarbus)., frė to deda, 
ilgą J. Kai’oso straipsnį “Liaudis išeina į 'areną pertvarky 
ti gyvenimą iš pagrindų”, ir V\t, 'Rinkimų Kom-jos paais 
kinimą, kas gali statyti kandidatus (“Kultūrinės — švie
timo, profesinės ir kitos visuomeninės organizacijos, dar 
bo žmonių sąjungos ir susivienijimai ,turį leidimą Veikti 
(Draugijos Buvo Uždarytos Birželio 30 d.), taip pat Dar 
bo Sąjungos platformos parašų klišė.

“Vilniaus Balsas” 40. 7.10. Nr. 159 skelbia rašinį “So - 
vietų rinkimai — mums pavyzdys”.

“XX Amžius” 40. 7. 8. Nr. 152 deda aprašymą susi
rinkimo liepos 6 d. Sporto halėje, kur buvo išstatyti Kau-. 
no apygardos kandidatai į Liaudies seimą, telegramų Sta
linui ir Molotovui tekstai, VRM Gedvilo kalbą.

“XX Amžius” 40. 7. 9. Nr. 153 skelbia ELTOS komu-. 
H VICtOS mitingus ir dalyvių skaičius. Labai aiš- 
dasčoti daviniai! ‘ • T' _ri

JA 
XX Amžius” 40. 7. 10. Nr. 154 skelbia ELTOS kb- 
-ratą apie susirinkimus vtaįtose jdėljrinlayiųf :j || 
Lietuvos Žinios” 40. 7. 10. Nr. 154 skčdbia. Kauno

darbininkų susirinkimus ir jų nutarimus. '. •< C

(Bus daugiau) .
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MANITOBOS NAUJIENOS
Mirė Mamertas Zavadskas

WINNIPEG, Kanada. — šių 
metų sausio 20 dieną staiga m h 
rė ilgametis VVinoipego gyven
tojas Mamertas Zavadskas. Bu
vo gimęs Lietuvoje, Tytuvėnų 
apylinkėje. Į Kanadą atvykus 
jam, kaip’ ir daugeliui iš senes
nių imigrantų, teko patirti de
presijos sunkumus, bedarbio da
lią. Siek tiek įsikūręs grįžo į 
Lietuvą, vedė žmoną Verutę ir 
čia abu atvykę pradėjo sunkų 
svečios šalies imigrantų gvveni- 
mą. Nelengva buvo tuo laiku 
nemokant kalbos, neturint jo- 
ko nejžeidė, nenuskriaudė. Jam 
sitaupėdr neblogai įsikūrė. Už
augino vieną dukrą Gražiną, ku
ri ištekėjo už naujųjų imigran
tų sūnaus inž. E. Varnelio, au- 
gina^fris -dukras, gvv.’ Mich.. 
JAV. ......

Velionis Mamertas visą savo 
ilga amžių, iki išeidamas į pen
siją prieš dešimt melų, dirbo 
gyvulių ' skerdykloj “Canada 
Peckers” sunkiausius darbus. 
Visi bendradarbiai ir visi kam 
teko su juo bendrauti prisime
na jį kaip nuolaidų, malonų 
žmogų, kuris niekam neužgavo 
širdies, nieko nepažemino, nie
ko neįžeidė, neuskriaudė. Jam 
visi buvo lygūs, geri ir su visais 
jis rasdavo malo nų žodį. Ge
riau pats nukęsdavo aštresnį žo
dį, pašaipą,Jjet tuo pačiu kitam 
nea tsifyginda vo. Da ug turėjo 
draugų lietuvių ir kitataučių 
tarpe.;’Jšųvo> geras, žvejys, gi*v- 
bautpjas, mėgdavo sulošti pro- 
feransiuką. bet ypatingai savo 
numylėtą “pinaklį”.

Liko'liūdėti žmona. Verutė, 
dukra Gražina, žentas Edmun
das ir trys anūkės. Lietuvoje yra 
dar gyvi -du broliai ir trys sese
rys. M. Zavadskas visada buvo

geras lietuvis patriotas, labai 
skaudžiai pergyveno Lietuvos 
okupaciją ir niekad neužmiršo 
ten gyvenančių savo giminių. 
Padėjo giminėms įsikurti grįžu
sioms iš Sibiro tremties, padėjo 
ir dabar iki pat netikėtos savo 

j mirties.
i Prieš šešerius metus su žmo- 
jna buvo nuvažiavę į Letuvą. 
Matė ten viską tikromis akinus, 
nebijojo pasakyti tiesos apie ten 
vykstančias negeroves ir ma j 
lytą vaigą. Svajojo dar kartą 

j pamatyti savo gimtųjų Tytuvė- 
I nų pušynus, kalnelius, bet ne
gailestinga mirtis užgniaužė lą 
svajonę.

Už Mamerto gero būdo nuo
pelnus iarpe žmonių buvo piina 

I laidojimo koplyčia atsisveikini- 
j mo pamaldose. Į kapus lydėjo 
j iš šv. Kazimiero lietuvių baž- 
I nycios ilga mašinų eilė. Nors 
| buvo labai šaltas oras, bet visi 
norėjo su juo paskutinį karti 
atsisveikinti. Po laidotuvių šei
ma pakvietė pusryčiams į Lie
tuvių Klubo patalpas, kuriuose 
dalyvavo virš 150 žmonių.

Šeimai pageidauja n t
s gėlių daugelis aukojo Kanados 
Į Lietuvių F'ondui. Buvo 
.360 dol. Amerikos valiutos skir
tumas 5 doleriai. Viso 365 pa
siųsta Fondo vardu.

E. šarauskas

vietoj;!

surinkta

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien juos lanko ir

nyčicje buvo Laimingus pa- tė Kristina Griniūtė, taip 
maldos. kurių metu smuiku gro priimta šio turinio padėka 
jo jaunasis Dūda, o vargonais s Tos pirmininkui Dr. Kaziui 
muzikas Antanas Skridulys. Po. belini: “Cicero lietuviai skait- i 
pamaldų sekė minėjimas para-j Iii 
pijos salėj, kuri atidarė ALTosjN 
Cicero si
P. Atkočiūnas. įnešus

Amer 
posto

AL-
Bo-

pirmininkas Dr. 
šaulių 

karo veteranų 
avas, Šaulės se- 
Leresė ir Verutė 

Aloizui
palydint pianinu, su- 

Amerikos ir 
Invokaciją

kauskas. Lietuvos Ne.

60 nivlu

niai bei kronika, bet ir skelbv 
niai bei pranešimai rodo, kad 
1903 m. Prienų apylinkėje gi
męs dzūkas V. F. Beliajus, 1923 
m. atvykęs Amerikon, yra iš
plaukęs į tarptautinius vande
nis, bei Lietuvos ir lietuvių ne 
kiek neužmiršęs, 'lai rodo ne
tik Viltis, bei ir jo išleista kny. ,lr 
ga “Ona”. Apie jas ra.šė Skieps- <)įi; 
tas savo skiltyje “šis bei tas”»sutc’ 
Dirvos 3 nr. Straipsnio pabaiga Bilitaviėiūtės. muzikui 
yra tokia: ’Jurauči

— Ši Vytauto F. Bcliajaus g*:e(]0į0 
angl ška, lietuviško turinio kny-. himnus 
ga įdomi ne tik dėl originalumo. ]<U2h p. 
Ne vien todėl, kad sklandžiai pa- priklausomybės paskelbimo ak- 
rašyta ir gražiai išlepta, lei- perskaitė studentas Re‘an- 
kianti malonų pasiskaitymą. Bet (jas Zumaras, asistuojant lietu- 
ji paliudija taip pat, jog kūrybiš- vaitėms tautiniais rūbais Kris- 
kas, jautrių dvasinių polinkių i -’ 
veržlus išeivis, nors gana ilgai 
svetur gyvendamas, vis tiek gali 
išlikti ištikimas savo gimtam 
kraštui, savo tautai ir kultūrai. 
Ir tai ne iš kokios sunkios parei
gos, bet — gyvai asmeniniu 
džiaugsmu teigiamai vertinant 
savo kilmės dvasinius lobius. 0 
V. Beliajaus puikiai redaguoja
mas folkloro žurnalas Viltis, ku
ris pasiekia plačią, angliškai kal
bančią skaitytojų visuomenę, 
sykiu 
šviesą įvairių tautų žmonėms.

rinkę minėti Lietuvos 
loni y bės pask elbimo

Tams- 
pagar- 
demo- 
atsta- 

tangas

Lietuvos 11 u vos ia

retu

’r tnai Griniūtei ir Kristinai Tau-i
m • •/. * -• vr’r*x _ . .ginaitė. žuvusiųjų už Lietuvos; 

laisvę ir gyvųjų savanorių-kTi
re jų pagerbimą pravedė Dr. 

Bronė Balšaitytė-Motušienė, bu 
vusi Lietuvoje šaulių sąjungos 
moterų reikalų vedėja, apdova-} 
nota šaulių žvaigždės medaliu Į 
ir ordenu. Minėjime dalyvavo 3 
Lietuvos sanavoriai - kūrėjai: 
Breivė, Klikna ir Rūbas.

Studentė Tauginaitė perskai-

bą už nenuilstama kovą 
kratinės Let u vos laisvės 
tymui ir sckn-higas 
Belgrado konferencijos eigoje“.

Pertraukos metu surinkta Lie- 
vinimo reikalams 1061 

Aukos dar eina ir kas no- 
usmeniškai ar paštu AL- 
paaukoti fkre’pkjtės į ka

sininką Joną Šiaučiūną, 1^07 S. 
51 Avė.. Cicero, 111. 60650., tel. 
656-0138.

Meninę dalį pravedė Kristina 
! Griniūtė. Sesutės Bilitavičiūtės, 

muzikui Jurgučiui akompanuo
jant, padainavo: Stoviu aš pa
rimus, Kokiais keliais bekeliau
tum, ir Kaip aras pašautas. Da
nutė Pranckevičiūtė. Vytas Pa
lionis ir Edvardas Pranckevi- 
čius padeklamavo 2 eilėraščius, 
sesutės Bilitavičiūtės padainavo 
Vyrai prie jūros, Lietuvai ir Ne 
unėlį. Pabaigai Palionienės pa
ruošta jaunųjų tautinių šokių 
Petras Bučas. Rezoliuciją Ame 
grupė “Ratelis” pašoko Kalvelį 
ir žilvytį,Programos dalyviai bu 
vo apdovanoti gėlėmis .Vėliavom s 
vadovavo šaulys Augustinas 
Ašoklis.

Pasibaigus programai sekė 
Pranutės Dvilaitienės, Onutės 
Vyšniauskienės, Elenos Navic
kienės ir Irenos Pranckevičie- 
nės paruošti užkandžiai ir ka
vutė. Dalyvių buvo virš 200.

Abi dienas iškilmes fotogra
favo C. Genutis.

S. Paulauskas

neša lietuviško talento tė Cicero miesto prezidento pro 
1 klamaciją, inž. Stasys Dubaus- 

Knyga kainuoja $5, gi Vilties kas pristatė mūsų distr’&to 
metinė prenumerata JAV yra 87, kongresmaną Henry Hyde, ku- 

$8, atskiras nr. 81.50, Ra-i ris tarp kitko papasakojo ir sa-
V. F. Beliajus, PO Box 

Denver, Colorado 80201.
K. Petrckaitls

kitur 
syti: 
1226.

vo įspūdžius iš lankymosi So
vietu Sąjungos okupuotuose kra 
štuose, bet Lietuvoje nebuvęs. 
Kalbėjo ir sveikino kroatų ir len 
kų atstovai. Taip pat lietuviškai 
Cicero sekretorius ir respubli
konų pirmininkas Jonas Kim
ba rkas.

Trumpą, bet turiningą paskai

j Velionis buvo savininkas ži- 
; nonios lietuviškos valgyklos 
“Kaunas” Brighton parke, ku
rią išlaikė daug metų, bet prieš 
2 melus mirus jo žmonai, tą 
valgyklą išnuomavo kitiems. 
Gyvendamas vienišą gyvenimą 
paskutiniais melais pradėjo 
smarkiai išgerti, pasidarė ne- 

Cook County ligoninę, kur bus!normalaus elgesio, o paskuti- 
laikomas keletą dienų, kol a t- j niais mėnesiais jau negalėjo pa-

* vaikščioti, mažai valgė ir nusil
po. Lietuvoje buvo baigęs Kul- 
turtechnikų mokyklą.

Tarnavo nepuiki. Lietuvos ka 
riuomenėje, kur išėjo ats, Itn. 
laipsniu; karui besibaigiant tar
navo kaip karininkas Žemaičių

J Rinktinėje prie Sedos, o pa
sitraukus į Vakarus, kurį laiką 
tarnavo 4204 Vytauto Didž. Liet, 
sargybų kuopoje Bamberge, V. 
Vokietijoje.

Velionis turėjo sūnų ir duk
terį (iŠ pirmos žmonos), kurie, 
atrodo, pasirūpins savo tėvo lai
dotuvėmis.

Gaila, kad vis daugiau mūsų lies žemelė, 
buvusių inteligentų likę vieniši,

Š. m. vasario mėn. 10 d. kai
mynu rastas savo kambaryje 
įniręs Vytautas Vilniškaitis, gy
venęs, Rockwell st. ir 47 st. sa
vo namuose. Pašaukus policijos 
ambulansą. buvo nugabentas į

Dzūkas Beliajus Išplaukė į 
didžiuosius vandenis

CICERO
. MINėėJIMAS vasarioKiekvieną kartą malonu paim

ti ir skaityti Vytauto F. Reliajaus 
tautosakos ir tautinių šokių žur-

16
Lietuvos Nepriklausomybės }

paskelbimo 60 metų sukakties skaitė ALTos valdybos narys 
nalą Viltis, leidžiamą anglų kai- proga, Ciceroje prie miesto val-ip^os va^ži°s žmonėms perskai

sišąuks giminės.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senus ’s 
tyvantofus Ir gamtą. L20C lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knyco< 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Perti tin torai paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

17SS So< Halsted St, Chicago, HL 6060S

ba. Lietuviams ypatingai mie- uybos, vasario 11 d. 12 vai. sau-j 
las yra vasario numeris, kuris liai iškilmingai pakėlė Lietuvos! 

tautinę vėliavą. Kalbėjo miesto 
prezidentas Christy Berkos, ku
ris perskaitė ir miesto valdybos 
nutarmą , kad Lietuvos vėliava 
bus iškeliama kasdien visą sa
vaitę iki vasario 18 d. imamai, 
šaulė solistė Irena Petrauskie
nė pagiedojo Amerikos, Lietu
vos himnus ir Marija, Marija. 
Kalbėjo ALTos Cicero skyriaus 
pirmininkas Dr. Petras Atkočiū 
nas. Iškilmėms vadovavo inž. ’ 
Stasys Dubauskas.

Vasario 12 d. šv. Antano baž

yra “lietuviškesnis”. Jame ga 
na plačiai paminėta Grandinė
lės 25 metų sukaktis, net šios 
grupės Įspūdinga nuotrauka 
puošia viršelį. ^-

Tame pat numeryje rašoma 
apie Pueblo indėnų keramiką, 
apalachų šokius, žydų rituali
nius šokius, duodami lietuviškų 
valgių recept ai. Ne tik straips-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2J50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY O? LITHUANIA, Lietuvos istcrijoi 
sutrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00. " *

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
H t* k knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki tr 
piniginę perlaidą. 1

palūžta valioje ir palyginus dar 
neseni vienas po kito skuba to
kiais keliais Į amžinybe.

Lai jam būna lengva šios ša-
Bėjusi ii spaudos ir galim* gauti knygŲ rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr; Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviŲ pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 31-50.

Knygos bus išsiųstos, jei ?1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiustas tokiu adresu:

• N A D J I E N O B, 
173J So. Halsted St, Chicago, I1L S0M8

Kaimynas Victor GaleckasDĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

_ Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus {domu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau ii vardintomis knygom! i 
čia suminėtas Knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvovu Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių atovyk- 
lote Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juera* KapaČinikas, IžEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
^ra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje ’beįsi- 
ruriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Uju- 
ftruota. 300 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 96 p®L Sl^O. Yra taip pat 
Išversta Į anglų kalba.

M. Zolčanko SATYRINIS NOVtttK Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pust, kaina S2.

O. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In turisto ir agitpropo propaganda bet

Pnrf. P. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prfbąj likim* 
Kaina tž. -

Vine** Umaltk. LIUBLINO UNUOS SUKAKTIES PARAiTtJI. 
M pat Kaina ŠUO.

ir kiti leidiniai yra gaunami
naujienose, vn s*. halsted nų Chicago, ill, sąra

HvIUetaM arVa vfaakanf paW Ir rrteWavf

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«no*« galima «auf| pvlklv kuriat aapu^i brt k»id<

knvyv tplnfę ar lantyn#.
Akksandras Pakalnllklt, MES GRJtTAME. Idorafiu Jaunu dlentj 

atsiminimai Ir įvykiu bei rietu aprašymai akaftond kaip n> 
manas. 367 psL Kaina SB. 4

i A. PakalnUkls. METAI PRAEITYJE. Netolimu Ivykftj pri<lmink 
tr laiko įvykių Lietuvoje iri Vokietijoje apraiyiuaL rasktrf- 
tyti Į 12 daliTL 296 psL. kaina S3.

Dr. Kazya Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomas, Gr> 
i±ai» virbeliais. 336 psL Kaina S6.00. Minkštai* viri SS.W 

l»rer. V«cl. Blrffiki, SENŲJŲ LIETVVliKŲ KNY^Ų rttO-
XIJA, I dalis. 208 pat, IriMa — S3.00. tnlnHtala rlr- 
Seliaia — S2.00; D dalia, 225 p»l„ jrttta — S3,C%. minki- 
tais viršellaia____________________________________ SUt

HanrikM TwnM — TamaUuakx, LIFTWItKAStS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos.apskritys su idotnhia aprašymais, Htu- 
stradjoTnis ir dokumentacija. 336 p«L, kaina M

P. KaslOnaa, TARP MLSVŲ PALAPINIŲ. Trijų 4aMtj Lietuve* 
! partizanu buities romanas 292 puslapiu Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės įtrimlnlmaJ 
170 p«l.-------------------------------------------------------

M. Gurfalli, POVILAS MILERIS biograflj<w bruožai 
pnilapial - - __________ — SU*

Knyy«« užrakant reikia pridėti 25 et. pafto tflaidoma.

NAUJIENOS.

1739 S. Halsted St, Ckfesjto, TIL MS0S. — T«L HA

1733 South Halsted Street, Chicago, HL WtM

Bu mu taupom! jtsf pizljal at
lieka didelius darbus. Piras, jie 'pa
deda Jums pasiekti asmeniškus Jūsij 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
lt parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

MAUJIKNOI, CHICAGO I. ILL — FRIDAY, FEBRUARY 17, 197t

Išduodami Certifikatai, kurie ne
iki - - >

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
IrtelgrU 1923 T«L 421-3070

pietao«« kiemu *utomobW<m* pwutytt.
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ti, bet ir tvarką atstatyti. Adv. Kari Liebknechtas, Vo
kietijos parlamento nario sūnus ir Rožė Liuksembur- 
gaitė, sukomunistėjusi Lenkijos turtingo žydo pramo
nininko duktė, susižavėjusi komunistinėmis idėjomis, bu
vo ideologiniais Vokietijos spartakininkų- vadais. Bet jie
du pačioje maišto pradžioje buvo suimti ir sušaudyti. 
Pačioje Vokietijoje buvo nusodintas nuo sosto kaizeris ir 
įvesta demokratinė tvarka. Lietuvos Tarybos nariai bu
vo tiksliai informuoti apie Įvykius Vokietijoje ir buvo 
tikri, kad vokiečių kariuomenė nesikis Į demokratinės vy
riausybės sudarymą.

Leninas ir Trockis buvo tiek susižavėję įvykiais Vo 
kietijoje, kad jie pradėjo tuojau organizuoti ekspediciją 
Į Vakarų Europą. Jie buvo Įsitikinę, kad laimės rišame 
pasaulyje, jeigu jiems pavyks laimėti Vakarų Vokietijos 
pramonės darbininkus. Spartakininkų maištas Berlyne, 
neramumai keliuose uostuose ir maištas Bavarijoje kėlė 
jų nuotaikas ir entuziazmą. Trockis buvo tiek susižavė
jęs, kad jis nekreipė dėmesio Į pačios Rusijos Įvykius, bet 
organizavo jėgą vakarams pevergti. šios ekspedicijos 
priešakiu Trockis pastatė jauną caro armijos karininką

/ I

Michailą Tuchačevskį, kuris pasižymėjo Kronštado ko
vose, malšinant nepatenkintus jūrininkus.

Vilnios dar iš šian dien akiai yra patrauklus

Lietuvos nepriklausomybė
1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje Lietuvos Tary

bos nariai paskelbė Lietuvą esant nepriklausomą ir nut
raukė visus iki tos dienos ouvusius Lietuvos valstybinius 
ryšius su kaimyninėmis ir toliau esančiomis valstybėmis. 
Pirmame Naujienų puslapyje.matėme didelę fotografiją, 
kurioje buvo risi Nepriklausomybės aktą pasirašiusieji Į 
lietuviai.

Turime spripažinti, kad nepriklausomos Lietuvo 
aktą pasirašiusieji visuomenės veikėjai buvo gana gerai 
informuoti apie to meto tarptautinius Įvykius, žinojo, kas 
darėsi pasaulyje ir buvo tikri, kad Vasario 16-toji buvo 
pati ; geriausioji diena tokiam svarbiam pranešimui pas- i 
kelbti visam pasauliui. Jeigu jie būtų nepriklausomybės 
aktą pasirašę ankščiau, tai vokiečiai vargu būtų toleravę 
toki lietuvių Įžūlumą. Jie būtų sugaudę visus signatarus 
ir išsiuntę Į koncentracijos stovyklas, kuriose buvo lai
komi kitų tautų veiklesnieji politikai. Jeigu jie būtų ilgiau 
delsę, taip pat būtų sulaukę represijų iš naujai organi
zuotos raudonosios armijos, pasiruošiusios žygiui Į va
karus.

Aktą pasirašiusieji lietuviai buvo politikai, kiekvie
nas jų turėjo savo amatą, dirbo pasirinktoje srityje, bet 
visi labai atidžiai sekė tarptautinę areną ir žinojo, kas 
darėsi Rusijoje ir kokios nuotaikos buvo pačioje Vokie
tijoje. Kaizerio kariuomenė, sumušusi gausias caro ar
mijas, pradėjo negaluoti. Pačių Vokietijos karių tarpe 
atsirado spartakiečių, kurie ragino karius neklausyti va
dovybės ir siekti Įvesti tokius pačius sovietus, kokie bu
vo Įvesti Petragrade ir kitose Rusijos vietose. Vokiečių 
kariuomenės štabas žinojo, kas darėsi Rusijoje, nes jis vi
są laiką ten turėjo tikslias žinias teikiančių agentų. Vo
kiečiai pabėrė stambias sumas pinigų Lenino organizuo
jamai spaudai ir smogikų daliniams, bet rusai pačioje Vo
kietijoje nieko neturėjo. Berlyno spartakiečiai buvo pa
čių vokiečių padaras. Vokiečiai kariai, ypač jūrininkai 
buvo nepatenkinti ilgai užsitęsusią karo eiga, sunkėjan
čia ekonomine padėtimi, todėl ir svajojo apie Romos ver 
gą Spartaką, drįsusi sukilti prieš valstybės galią turin
čius to meto valdovus.

Vokiečiai traukėsi iš Rosijos frontų, bet pati ka
riuomenė dar tebelaikė valstybės valdžios vadeles. Ber
lyne esančiam vokiečių kariuomenės garnizonui, nedaug 
tereikėjo padėti policijai ne tik spartakiečius nuginkluo

(Į šią “pasaulio revoliucijos” kibirkštį -buvo Įtraukti j 
ir lietuviai komunistai. Mickevičius Kapsukas vadova-; 
vo laikinai Maskvoje sulipdytai revoliucinei Lietuvos vy 
riausybei, o Aleksa Angarietis skaitės visuotinosios “re
voliucijos lietuvis teoretikas. Bet didžiajai “ekspedici
jai” Į Vakarus nepasisekė. Jų užsimojimas buvo pasiek i 
ti Vakarų Vokietiją, gauti likusių spartakiečių paramą ir 
susirišti su Bavarijos ūkininkais. Iki Vokietijos jiems ne 
pavyko. Jie passiekė Vislą, bet Varšuvos neįkando. Juos'rios iš paviršiaus nepastebimos^

ŠTROMO PASKAITA BOSTONIEČIAMS
(Tęsinys)

Disidentinių sąjūdžių formos

Dr. Aleksandras Štromas sa- 
Į-ko, kad šiandien opozicinės jė- 
Įgos Tarybų Sąjungoje dažniau- 

: j šiai veikia tokiose, formose, ku.

sustabdė ir kelią pastojo pasiryžusieji lenkai. Lenkai vie-1 Pagrindais judėjimas santvar
oj nieko būtų nepadarę, bet pasipriešinimą organizavo 
prancūzų gen. Weygand, kuris pasirinko geriausias pa
sipriešinimo rietas, kurios palėtų padaryti pirmyn žy
giuojantiems “revoliucionierams” daugiausia žalos.

Artėjant raudonajai armijai prie Vilniaus, vieni Lie
tuvos Tarybos nariai ten pasiliko ir tūnojo, laukdami ge- ^t Am^rikl,dlsMen- 
resnių laikų. Kiti išskubėjo Į Lietuvą, kur Mykolas Sle-l fai išreiškia tai, ką visi tarnybų 
ževičius, laiku pajėgęs iš Pietų Rusijos pasiekti Vilnių ir žmonės patylomismąsto,.jie yra 
Kauną, pradėjo organizuoti Lietuvos-kariuomenę p;rmyn.: reprezentatyvus-šrafeasr 

Pirmyn! j 'f'
me paviršiuje galima konstatuo rusiškosios disidencijos. Tai iš- 

■ į
Kimiausia pažymėtina, ĮpRi Tarybų Sąjungą.

disidentinis sąjūdiSr-kaipo toks,’ " t . ,,
Sna didžiarusišk*:«i^s-.Ir - ^las vertas dėmesio faktas 
tasai disidentizmas, pai^ rusu- Rentai, svarsty, 
šauly garsinamas . Sa^arovo, i I^blemaS’ butinius
Solženicino, Bukevskio ąb &nzJ^udziu® dabar P*ladco- Tad su 
burgb vardais jįa na^aliriai,?>eDdro darbo Patyrimu tos dvi 
didžiarusiškas. Jis pasireiškia Pradeda Palengva glaus- 
dviem formom pačios sistemos į*s * vlen^, picinį frontą, į 
viduje: a), tai. liberalinis demo-' n r? 'ei'smą. Tai rodo ir 
kratinis judėjimas ir b) rusiškai [ Maskvos disidentų mode- 
nacionąlistinis vyksmas. - ‘ Abu R Įvairiose respublikose įsikū- 
jie nukreipti prieš dabartinį re-,,;ruslos vadinamosios Helsinkio 
žimą skirtingais argumentais. . Šiandieninė larptauti-

Pirmasis argumentas - kad ne atmos^ra duoda galimybę 
dabartinis režimas Tm antide. teatln1,0 dėjimo siekti ir su 
mokratiškas, nelibe^alus, antra--P:betlskai motyvuotais rusų dU 
sis —kad'jis yra ir antirusiškas, <sldentais ,ir lr dabartinės san- 
griaunantis Rusijos identišku- 4'arkos ribose.
mą, kad bolševikinė Rusija yra Disidentinis judėjimas nacio- 
tokia pat okupuota šalis, kaip ir natinėse respublikose šakojasi 
kiti okupuoti kraštai, bet dar JT įvairuoja. Jo siekimai — au-

Visi rusų d:sidentai svarsto 
dabartinės santvarkos pakeitimo 
problema: arba Rusiją sudemo- 
kratinti, .arba sunacionaLnti 1

Tuo tarpu nerusiškieji disi
dentai nesitenkina tik tarybinės 
santvarkos reforma. Jų intere
sas — autonomija, kuo daug*au 
nepriklausomybės, kuo daugiau 
laisvės, siekimas atsiskirti nuo 
Tarybų Sąjungos. Visos neru- 
siškosios nacionalinės dis'den- 
cijos yra autonomis tinęs, sepe- 
ratistinės, norinčios savo tautas 
atplėšti nuo dabartinių saitų su 
Rusija, o nauja kiekvienai tau
tai priimtina santvarka galės bū 
^ nustatyta vėliau, gyvenant

- - j - laisv^e^ Tuo šie nacionaliniai
žygiuojantiems raudonaimiiečiams sustabdyti. Pirmyn! k pasireiškimų disidentinia- sąjūdžiai ir skiriasi nuo didžia- 
žygiuojantis Penktas Pskovo lietuvių -pulkas užėmė Vii- Į me paviršiuje galima konstatuo rusiškosios disidencijos. Tai iš- 
nių ir pagal geležinkelio liniją žygiavo ų vakarus. Jiems c sąjūdžio.^elem^itus^_ ‘ centrinė jėga, kuri nori išardyti 
pavyko užimti Lentvario stotį, Žaslius ir pasiekti Kaišia
doris. Jie pasiekė* Kailiadorių kapinaites, bet :geležinke- 
lio mazgo" nepajėgė paimti. Vietos-partizanai pastojo ru 
sams kelią ir privertė trauktis. Pasitraukimas buvo su
derintas su pasitraukimu nuo Vislos krantų. Raudonoji 
armija Vakarų Vokietijos nepasiekė ir “pasaulio revo
liucijos” nepakūrė. Raudonarmiečiams teko trauktis iš 
užimtų Lietuvos žemių, o Kapsuką rusai išsivežė pradžio 
je į Dvinską, o vėliau j Minską.

Tiktai tada lietuviai pradėjo dėti pagrindus savai 
valstybei. Pradžioje jie priėmė laikinąją konstituciją, -o 
vėliau sušaukė Steigiamąjį Seimą, kuris pariėmė nuola
tinę. konstituciją krašto reikalams tvarkyti. Konstitucija 
Lietuvą paskelbė demokratine valstybe, kurioje buvo ger 
biamos kiekvieno piliečio teises. Lietuviai taip pat suge
bėjo sutvarkyti teismus ir įstatymus. Be jų negali sėk
mingai tvarkylis nei viena valstybė. Pradžioje buvo pri
imti veikiantieji kitų kodeksai, bet paliktos praviros du-

kos pakeitimo linkme vyksta 
paties režimo viduje. Disidenti
niai pasireiškimai atvirose for
mose yra indikaciniai momen
tai. Jie indikuoja, jie rodo, kad 
netvarka vyksta ir plečiasi ir ko
kiom kryptim žmonės galvoja.

w x c i t, ...

rys savai teisei kurti. Dvidešimties metų laikotarpyje lie- turinti būti režimo fundamen- ■tononuja, nepriklausomybė, se- 
turiai turėjo pakankamai ne tik duonos ir drabužių, at‘duoti savo kąsni Autiems, peratizmas, bet kartu ir laisvė- 
turėjo gana gerą teismų sistema, kurios galėtų pavydėti **«.?' ““
senos valstybes. Gaila, kad nqiriklausomis Uetavos ,gy-^ tauta esanti labiausiai nukeu- ’ įdomu, kad vienas iš vado- 
venimas buvo toks trumpas. . - tėjusi— vaujančių Lietuvoje, disidentu

ir žmogaus teisių gynėjų yra pa
sakęs: “Mes iki šiol galvojome, 
kad eisime į laisvėjimą per ne
priklausomybę, o šiandien turi
me sutikti su tuo faktu, kad ga. 
Ima eiti.į nepriklausomybe per 
laisvėjimą”.

Po paskaitos dr. Aleksandras 
Štromas atsakinėjo į Rugelį 
paklausimų. Vienas iš jų lietė 

j išeivijos bendravimą su Lietu
va ir kuo bei kaip Amerikos 
lietuviai gali prisidėti prie Lie
tuvos išsilaisvinimo akcijos?

( Bus daugiau). -

Lecn Spinks sumušė 
Muhamedą Alį

LAS VEGAS, Nevada. — 24 
metų amžiaus boksininkas ge
rokai trečiadienio nakti’apkūlė 
įgarsėjusį sunkaus svorio, čem
pioną Muhamed Ali ir tapo pa
saulio čempionu. Ali vienuoli- ?: 
ką metų buvo sunkaus svorio 
Čempionu, - bet atsirado galin
gesnes, jį geroka apdaužė ir atė. 
mė čempiono vardą. Ali pareiš
kė, kad jis rengiasi vesti kovą 
ir kitais metais vėl tapti sun
kaus svorio čempionu.

MOGADIŠAS. — Somalija. 
“šalin Rusija! Šalin Kuba!” ■ 
šaukė šimtatūkstantinės jni- 
nios^ entuziastingai sutiko pre
zidento pranešimą, kad į Og
den frontą išsiųsta kariuome
nė ir paskelbta visuotinė mo
bilizacija. :

CHICAGO. — Kaip ir įvykęs 
faktas, kad ši žiema pasivys ir 
pralenks 77 inčų sniego rekor
dą iš 1970 metų žiemos. Dar ' 
tik pusė žiemos — vasario 15 i 
d., o sniego Chicagoje jau 75,2 
inčai iki rekordo betrūksta ' ✓
1,8 inčo

Oro autoritetai prileidžia, 
kad 1978 metai gali būti vie
ni iš blogųjų.

Senelio Anupro atsiminimai

Iš Andriaus Rylilkio knygos "Fragmentai iš pra
eities miglų”

Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.
Pasidairius dvare baudžiavos laiku

\ Pagaliau aš pusbernis, dvaro lažininkas. Dirbda
mas dvare susitikdavau su dvaro darbininkais ir net 
Bibičiuliavau su pusberniu Jasėku. Tai buvo 15 metu 

nas, dėvįs pakulinėmis kelnėmis, o marškiniai 
Irinai skylėti ir kartais gerokai lopais pamarginti. 

jO pareigos buvo prižiūrėt) dvaro paukščius. Judrios 
ir gyvos mėlynos akys kažkaip nesiderino su suaiže-

Rguočių ir kiaulidžių dvokkeutismėšlas mūsų ne
viliojo. Diendaržių daromų vartų girgždesys net gadi
no nuotaiką. Paukštides lenkėme iš tolo, nes nepa
kenčiamas dvokimas ir blusos net nupurtindavo pa
galvojus apie jas.

Klojimai javams ir daržinės šienui buvo erdvios 
ir juose mūsų garsios kalbos griaustiniu aidėdavo. Vi
si pastatai pilni kregždžių. Jos be paliovos lekiodavo 
pro vartus į dangaus žydrynę arba grįždavo į savo iš 
purvo drėbtus lizdus. -

Vežiminėje buvo pilna pristatyta įvairaus am
žiaus vežimų. Juk'jie mate ne tik Vilnių bei Gardiną, 
bet Varšuvą ir Krokuvą. Visi tie senieji padargai gre
mėzdiški, nevykusios išvaizdos ir keistai atrodė. Ma
tomai ilgoje kelionėje jie buvo patogūs, šitame pasta-

sienos kabojo bizūnas lik iki puses supintas (katė), o 
į šešis palaidus galus įtvirlinti j vienus švino, o į ki
tus vielos gabalėliai. Greta šio bizūno kabojo ir pap
rastai supintas sesių odrnių kaspinėlių bizūnas. Ant 
žemės pasienyje! gulėjo jau sudžiuvnsių vytelių glė
belis. Čia Jasėkas garsiai tarė: —Dabar po šilo caro 
karūaaviRie (Aleksandro -U) visi pinčiai kalba apie 
baudžiavos panaikinimą, tai dvaro pareigūnai labai 
retai baudžia lažininkus.

Išdirdę prie durų žingsnius, nešdinomės iš patai-! 
pos ir įritinome akmenį į jojo pirmykščių rietą.

Mėgiamiausia lankymosi vieta popietėje buvo se*j 
nas sodas. Jo užkampiuose ir krūmų tankmėse driė-' 
kėši voratinkliai, kvepėjo avietėmis ir miško blakėmis.

je pastogėje praleisdavau dienas, savaites per dviejų 
[metų vasaras. Monotoniškas miško ūžesys veikė rami
nančiai. Pripratęs prie Jaukų čia pasigedau akiračio 
žay-umų ir tenkinausi monotoniškumu. Virš galvos 
matydavau dangaus properšas, o pakrūmėse malonią 
dienos šviesą arba dažną pakly’dusį saulė spindulių 
žaidimą krūmų lapuose.

Padangėse dažnai plasnodava galingi miško ere
liai, kranksėdavo varnos, straksėdavo šaikos burkuo
davo miško melsvi kalveliai, čirendavo miško straz 
dai, nepatenkinti žmogaus artumu.

(Bus daugiau)

jusiom lūpom ir saulės nusvilintu veidu. Tai buvo nc-^ te senųjų kartų dvasia dar ir dabar gyveno, 
seniai atvežtas iš dvaro nuo Vilniaus įkalbėjos nas-;
lės vaikas. Kalbėji tik lenkiškai. Jis visiems buvo pas-4 
Įaugus, nuoširdus, todėl jo niekas neujo, neskriaudė. 
Garsiai švilpaudavo, pamėgdžiodavo žąsis, antis, ka
lakutus ir net paukštelius giesmininkus. Jis mokėjo 
ir daug išdaigų. Jo bičiulystėje aš drąsėjau, mokiausi 
lenkiškai kalbėti ir buvoti dvaro užkampiuose.

Ištisus metus arklydėse laikomi arkliai

i Mes ten slankiodami pabadydavome-žvirblius, keliu-
Pagaliau suradome progą aplankvti didele spy-'ke* dagilėlius ir kt? čia ^dėdavosi visai

na užrakintą baudžiauninku plakimo’ patalpą prie P**“** P^ebų žnmbimas ir net
tobini žmonių angsmai. Raikydavome asaetes ir jo-1 
mis gardžiavomės. Kojos ir rankos dyglių nuspuoguo- 
tos. Klausydavomės liūdnai — švelnių trumpų dagi-' 
lėlio gaidelių krūmų tankmėse ir vyturių čyravimų 
žydrynėje. * * - -j

JUOZAS ŽEMAITIS

Komunizmo nuodai po detentės " 
voratinkliuarklidžių. Jasėkas į spyną sumaniai įbruko akmenu

ką, ir nusivedęs į arklidžių šienine, atritino iš pamatų 
akmenį. Jau mes viduje. Tai buvo erdvus priestatas 
prie arklidžių su dviem mažais langais, aukštai nuo

i žemės pastogėje. Per vidurį galu į sieną buvo padėtas 
z garsiai platus žmogaus ilgumo lovys su tam tikromis ąžuoli-Į ’ METŲ BfiGVJĖ J

kramtvdavo šieną ir avižas. Visi jie buvo gražuoliai, nėmis brauktuvėmis. 'GiTu į ’kitą sfenaUlbtAo tihf keri '... , . •.</ « t * • z ri >• > - 'i “ - .v , . ” *
blizgančiais plaukais raitvtais ilgais karčiais tunu kojų žemas suolas ant kurio guldydavo bandžiau r ¥ . ... , . , . . . . > , . . , , .. £.. f l inorneniu)

ilgomi, „..Jėgomis Jų pridngos „kys kartai, pik-.niak® plakimui rykitamis. Stata, buvo jk.Ho, nm- i"?;"!"’’1. ' ’r ilmkda™ kardus:
lai ir-keistai sršnairuodavo. Arklidėse dvokė mėšlu k om s ir kojoms pritvirtinti keturios geležinės gran-^ r • i- • v ' •'L? ®^pakelk, o

... , . • i < v • i -v u .T-i i* > i As jau vienuolikos metų piemenėlis didingoje Ka- jei pakelsi tai be garbes nenuleisk!*
h- arkliu prakaitu. Man atrodė beprasmis jų gyveni-, dys. Netoli sienos kampe i žemę buvo įkaltas, zmo- . . T . , , \ ? ... - ’ T> . •

i . oj-Gnn i i i-ii ii • k- i Fališkoje ginoje. Jos prieglobstyje, žalių sakų benbe- Pabaigamas. o paskubs ncpavtdctma. gaus aukštumo storas stulpas plakimui bizunu. Ant ©

(Tęsinys)

Ta proga tektų visiems prisiminti jau mirusio 
Į Lietuvos prezidento Antano Smetonos reikimingi žo- 
'džiai, kuriuos jis visada pasakydavo Karo mokyklą
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AaUĖCRIJA IR MOTERŲ LIGus 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

644F Sa, Pulaski Rd. (Crowford 
Modlcai Buti&ng), Tai LU 5-6444 

P. J—la ’‘Jonius pagal susitarimu 
Je' no-'siliepia, skambinti 374-8004.

INKŠTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T»M. 695-0533 

Fox Vaiky Medical Cent®, 
860 SUMMIT STRFET 

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

L93& S. Henb^'rn Rd., Westchester, IL.
VAtiA. "DOSl 3—0 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vėl 
Te* : 562-2727 arba 562-2728

Senasis Kaunas

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KftlKSClONIUIŠiandien spausdiname lie- m ės, kad Jėzutui kunigai at- 

tuviškos moterų organizacijos!kreips į tai dėmėsį ir tas dau- 
atstovės Emilijos Paožuolienės'g:au nepasikartos. Tiesa, perei- 
laišką daktarui Jonui Adoma- tais metais tos šokėjos nebuvo 
v.č ui. Rytoj spausdinsime j ir jau manėm, kad bus tvarkoj, 
tuo pačiu reikalu lietuviams’š’ais metais sausio 28 dieną ir 
vienuoliams rašytus biskus. I vėl Jaunimo Centre buvo Mardi 

Grass karnavalas. į kurį mano 
vyras nuėjo su tikslu pažiūrėti 
ar panašių nepadorumu nepa
matys ir kaip vyksta girtuoklia- 
v ino orgijos. ,

Gaila, šiais metais jau net dvi 
šokėjos buvo pasamdytos, vie
na operos clmre, kita Lėni onto 
lituanistinėj mokykloj ir abi 
davė po 2 šokimo seansus ta pu
ria tvarka, su piaigų kaišioji- 
niu. Iš operos ch oro teko nu
girsti, kad tokios k<šok*Įos” at
neša didesnį pelną, o s:andien 
o visi siekia, neišskiriai.t^ei 
'arkųtikų platintojų (žmonių 
žudikų).

Kadangi Jus, Dautare, esate 
auloritetingas asmuo, ne eilinis 
pilietis, turite radijo valandėlę 
ir taip pat rašote spaudoje, jūsų 
straipsnius deda; lai labai Just} 
prašom viešai y pasisakyti prieš 
Jaunimo Centro vadovybę už 
šio ^’burdako” toleravimų ir 
tvirkinimą ne tik suaugusių, 
bet ir mūsų jaunimo. Jei Kris
tus šiandien ateitų, tikrai su bo
tagu išvaikytų ne tik katalikus, 
l^et ir pač:us Jėzuitus iš jų ve
damo ir visuomenės pinigais įsi
gyto Jaunimo Centro!

Mes tuo nenorim suniekinti 
Tėvų Jėzuitų, bet atkreipti vi
suomenės dėmesį ir ateityje su
stabdyti bet kokį nepadorų vai-

Vėliau Dr. Adomavičius atsa
kys į keliamus klausimus.

Chicago, 1978 m. vasario 6 d.

Atviras laiškas
Dr. Jonui Adomavičiui.

Gerinamas
Daktare Adomavičiau,

Pirmiausia noriu Jums pa
dėkoti už Jūsų tvirtą lin'ją mo
ralės bei doros atžvilgiu. Rūko
riai vienas po kito meta rūkyti.

Ret: GI 8-0873 Iš mano trijų sūnų du jau metė
DR. W. EISIN-EISINAS rūkę, trečias dar žada mesti. Vv-

j Kai kurie paseka jau 
metusius savo tėvus ir užkrečia

A>VPERtJA IR MOTERŲ LIGOS ■niekada nerūkė 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 $0. Kedzie Avė., VA 5-2670

Valazidos pagal susitarimu Jei neat-. kitus draugus mesti rūkymą. Ku
rie dar nėra tikri alkoholikai, 
mažina gėrimą, kad netaptų to
kiais. Taip-pat Jūsų pasisaky
mas pr ieš Marquette Parko pa- 

' rapiją dėl raginimo bažnyčioje 
-^prie coctailių Naujų Metų išva- 
jkarėse buvo puikus. Kodėl ji 
jtaip padarė, niekaip negalim su-

DR. FRANK PLECKAS Tf aptemo kr pr,>
- •. 4 ’ tn*;' 1 a -iro tiiq L'rif rtin.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

- ^contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree’

i’liepia. skambinti. Ml W0C1,

‘ TEL. — BE 3-5393 

PR, A, B. GLEVECKA S 
CY^YTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ akių ligos 

K . 3907, West 103rd Street 
Vriandoą pagal susitanma.

, tas? Tą. ;ką jus pasisakot mo- 
j ralės ir doros reikalais, tai kuni- 
į gai turėtų rėkte rėkt iš sakyklų, 
į kad žino nes tyarkytųsi, bet ne 
I raginti prie gėrimų.

Šiuo noriu kreiptis į Jus dar 
vienu svarbiu reikalu, tai bai- 

PR.LEONAS SEIBUTIS šia netvarka Jaunimo Centre.
’ Pridedu du la’skus, kurie buvo 

parašyti prieš du metus ir iš jų 
suprasit, kas ten vyko. Pirmą 
kartą nenorėjom viešai kelti, kad 
nepakenktum e kunigams, bet 
laiškais juos įspėjom, gal kai ku
rie nežinojo kas dedasi. Tikėją

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET 

“Tel. PR 8-122; - '
OFISO VAL.: pirm., antraip trečiad. 
ir penkX. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir įritu laiku 

pagal susitarimą,

kitos, švento Rožančiaus ir Ado-(tesite mums padėt. Naujienų 
racijos Būrelio narės labai p ra- neskaitau, tai galiu ir nepama- 
šome Jūsų ,Gerbiamas Daktare, ttyt Jūsų pasisakymo, todėl pra
minus padėti. į sau N. redaktoriaus man pra-

Daugunia esame giliai reli-. nesti, kada talpinsit. O jeigu 
gingų tėvų vaikai ir dar turime! 
sveiką, moralės nuovoką, ką no- 
rėtūYffe jSertiuOti Ir savo vai
kams. Bet vykstant tokioms or
gijoms tikrai neįstengsime tai 
padaryti ir ne tik mūsų, bet ir 
mūsų vaikų sielos gali pražūti 
amžinybei už'ką nies būsime 
taip pat atsakingos, jei toleruo
sime ir nieko nęd^n sini. Bend-, 
rai, visuomenė tuo labai piktina- 
si, tik dalis ištvirkėlių čia “nie-! 
ko blogo” nemato.; Negi prie 
jų ir nies turime, ‘‘prisitaikin
ti”?- * \ v"'.<

Prieš 2 metus gavome atsa
kymą iš tėvo Kidyko. Clevelan- 
de, kuris norėjo daugiau žinoti 
prieš ką nors darant. Jam para
šiau plačiau. Taip pat asmeniš
kai kalbėjausi su tėvu Kubilium, 
kai lankėsi Chicagoj. Jis kibai 
piktinosi,: žadėjo parašyti choro 
valdybos nariui Stropui laišką

AŠ pritraukiau |uos žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais." — Oxe. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, urilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Vikis po mirties'’, kurią gausite ne
mo kam a L Rašykke:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vak 
Ofiso tel«f.: 776-238C .

Rezidencijos telef.: 448-5545

tuo reikalu kalbėsit per radiją, 
norėčiau žinoti kada.

Už šj patarnavimą iš anksto 
esame Jums labai dėkingos ir 
už visas jūsų iškeltas blogybes 
tikrai Jums Dievas atlygins.

Švento Rožančiaus ir Adora
cijos Būrelio Marquette 

Park’e narė
Garbė Jėk’ųi Kristui!
Emilija Paužuolienė

Paužuolienė. •
7039 S. Maplewood Ave.
Chicago, Illinois 60629

TeL TM-5714

tuoP. S. Pridedu du.laiškus 
pat reikahi pernai rašytus 
vanis Jėzuitams ir Tėvui Kubi
liui.

CHICAGO. — Gatvių ir Sa
nitarijos departamentas papra

dinimą ar panašų elge^ kuris ^uo reikalu' Ar šie du minėti į šė mero Bilandic skirti ekstra 
__ __  . - . .• - ’ kunigai ką nors tuo reikalu da-

" rė, nežinau, bet kaip matom to
liau kartojasi. Papildomą laiš
ką parašėm tėvui Kubiliui ir tė
vui Borevičiui, kuris tuo laiku 
buvo namu vyresnysis.

Jei kiltų, kokš nors neaišku
mas, galite man paskambinti 
telefonu 434-57T4 Paužuolienei.
Taip pat norėčiau žinoti ar ga-

nesiderina su katalikų morale 
Kol nebus viešai iškelta ir visuo-. 
menei pranešta apie tokį nepa
dorumą, tol tokixreiškiniai kar
tosis. čia yra mūsų kiekvieno 

tkataliko šventa pareiga visomis 
jėgomis kovoti, ir • todėl aš ir

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

£1.8 milijono naujausios aud
ros dar iki 4 i nčų sniegui iš į 
svarbiausių susisiekimo arte- j 
rijų šalinti. Dar prieš pasku- t 
tinę — pirmadienio audrą ? 
ineras buvo subalansavęs “snie
go biudžetą"’ 1978 metams 
sumoje ?2.f07.928, didžioji su
mos dalis iš gazolino mokes
čių. ]

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

MODERNIŠKOS AIR-GONDITIONED KOPLYČIOS

3BE3S

ORTHOPED AS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba Lajoms. 
(Arch Supports; ir t t.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

i

AMBULANCI 
PATARNAVP 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

6SoW T5UTAPLBVF INO RTES* 
LOCKING PINEAPPLE HAS F0U« 
AM6ME H YOUR WWHEH.YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SFWt 
THIS JELlCACr'.WELL.n'tiXLMiT 
E EASIER,.

Apdraustas perkraustymas 
ii Įvairi v atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

ĮfUfTHEHNEAPH^dMrR 
isiDE.wrm a large, swap 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
Hie BffTTCM KKDGH THEOOVAL

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd« 7-3401

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

fRYS MO BERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

BUTKUS • VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

2850 West 63rd Stv Chicago HL 60629 
Tbtef.j PRowct 6-5084

J" ' —i
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYčiA 
2443 WEST 63rd STREET 

Teflonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
; THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy Oak Lawn 

Telr 499-1318

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vboi programoj Ii W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvių TcaTba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30, vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo &30 iki 9:30 

vaL ryto.

V•deja Aldona D»vkuf

Ttlaf.: HEnUock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILU 60629

Nuo
1914 metų

Midland Savings a’ptar 
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mu 
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nore 

' him e būti Jums naudingi 
ir ateityje

Sąskaitos apdraustos iki 
340,000

2657 W. 69 STREET
Chicago,. 1L 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, Illinois 60455

T±i 598-9400

VINCUI MANKUI

minis, 
jo dukrai' Irenai Norbutienei, josios vyrui, 

anūkams, broliams, jų vaikams ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

ITVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 8-2345-4

Edmundas ir Jūratė Jašiūnai 
Emilija Markūnienė

Xli accounts com
pounded daily — 
Passbook Sayings. 
. paid Quarterly,

1 vAars savings 
Certificate

(Minimum $5,000).

The home pictured Bbore 
, doesn’t appear much different 
than any typical fuhnrhan 
home. But It incorporates en- 
erty-sarinr feature tn de- 
shrft. materials, and appli
ances ’•’bleb can cut energy 
nerds by up to 5* percent. It 
has twi heat-elrculatlnr 
Heatmtor Fireplaces (rirht), 
designed to draw room air in 
through the Tower Venta 
warm It and then re-direct 
the healed air MA Into the

The more elective W of 
mergy-savinc design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This Claim » beinv proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank. Its “Ontenergy 
76” bouse wai built to demon
strate the many practical ways 
of conMerving energy. The to
tal addtekxml eoM of thm 
improve®rūta was approxi
mately HM •.. projected to 
be hnmrtted totthte 4 te I 
yexrs through, reduced «x-

£

tulation within walls and-ced
ing as well as in earthen herma 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun Atti
tudes, energy-saving appli
ances and ffrepteeet.

ture alone rėmėmės the nraa! 
heat characteristic of mod 
fl replaces, according to the de
signers of ”Cehter*-Tcr K.*

The greptacef wet mpphed 
by Rome Cro/to. ZHe, Ftonrf 
Farit, Mew Todt tfwrfOrfor 
FirepZaee. A DHlte vf Veps 
Indwrtriea, ItMtM te Mt 
FZeasanA Zoaxz, MMd*acter«f 
a ccmpfete Mm of bwCf-te.

BISECT A OjeVEV KNIfE 
etose Tč^ve smell and

HEMflit -K KM0WLE FR6M ftčSTH 5HBX5. HALVE r- 
YTOtT LEHGTWW15E. SLICE OFF COKE CTO? RXTIdM) *
6FBAO4GUAKTEK.CWUHKHUJIT. PUT8ACKMTWE Jį- 
MELLm.tTMAttS AM AHCAOWt SaSHMfi HSH-g*?*’

Ckieaf&t
Lietuvio
Laidotu HŲ
Oirelrtorij
^asociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YAnU 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tn STREET R^pcbUe 7-1J13
2314 WEST 23rd PLACE Vhtfnk 7-M79

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Prioe Hille, PL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1M1
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BALTAS SNIEGO PARKAS

Senasis lietuviu liaudies menas

Notary Public

Seniausias automobiliu pardavėjas lietuvi:

Juozo šmotelio

WATCHMAN

FORK LIFT MECHANIC

An equal opportunity employerconveyor

PAVARO® IR VARDAS

7114 S. Campbell Arę. 

rChicago; UI. 60629

for repair Clark, Toyota, Paylo
ader and other industrial equip
ment; propane gas driven. Stea
dy work with all fringe benefits.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, DI, COCOS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Insurance, Income Tax -
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Ijill Frank Zapoils 
com w.ystti st 

GA 4-M54

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBEI

- Pardavimas Ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET
Tal^e: REpvbllc 74941

M. i J M K U I 
Notary PuMk 

INCOME TAX BERYKI 
4259 S. MaptovMd. Tat 2S4-74M 
Taip pat daromi vertimai, glmfolv 
Skrieti mil, pildomi pilietybės prt* 

žymei ir kitokį blankai___________

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

f». NEDZINSKAS, 40M Archer Are. 
Chlciso, IIL 40831. TeU YA 7-5*

♦ Anita Pakalniškyte ir Gy- 
vataras išpildys programą Gran
dies rengiamam koncerte, kuris 
Įvyks š. m. vasario 25 d. 7:30 
vai. vak. Jaunimo Centre. Bilie
tai gaunami Vaznelių prekyboj. 
Visuomenė kviečiama dalyvau-

— Vysk. Charles A. Salatka 
iš Grand Rapids, 9 metus val
dęs Marquette, Mich., vyskupi
ją, paskirtas Oklahoma City ar
kivyskupu. Jis yra lankęs lietu
viu parapijinę mokyklą, kalba

— Glorija Nešukaitytė iš To
ronto laimėjo pirmą vietą atvi
rose moterų stalo teniso rungty
nėse sausio 28 ir 29 d. Montre- 
alyje. Taip pat ji laimėjo pori
nes rungtynes septyniolikmečių 
klasėje. Ji priklauso Vyčio klu
bui. To,klubo jauniai A. Duliū- 
nas ir S. Arlauskas žaidžia Bloor 
mokyklos krepšinio rinktinėje, 
laimėjusioje tarpmokyklinėse 
varžybose 1-mą vietą.

(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 
Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

LIETUVIŲ KOPLYČIA, 

3638 W. 83 SL, Chicago
Kiekvieną sekmadienį kvie

čiame pasiklausyti 2:30 vai. p. 
p./ šv. Rašto tiesų.

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

♦ Lietuvių Opera šiemet sta 
to Verdi operą “Nabucco”. Jo*

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą! • -

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tel. 927-3559

Q SlunčiM__________ iCoL preuRmentd, Jubiliejinio
vajam >roga paremdamas lietuvišką spaudą.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— SoL Praurlme Ragienė pa
kviesta pirmininkauti tradicinio 
Gintaro baliaus komitetui. Ba
lius bus birželio 10 d. C. HiUon 
viešbutyje. Iki šiol užsiregistra
vo 8 debiutanfės. Ruošia Chica- 
gos Lietuvių Moterų klubas.

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Apply —
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Avė.

LEMONT, UI. 3 bedroom brick 
ranch., attached garage. Lot 60x146. 
City sewers and water. Upper 40’s. 
Call Martha Teitlus

WOLSKL REALTY CO. 
257-2234

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas.-Našlė atiduoda už 
$38,800. ,-T

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro Šildymas ir Šal- 
dvmas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29.900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatęs nu
pirksi! už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marauette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900. Č

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
niette Parke. '

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

AB lAU PAŠlDARlTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Too reikalą Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” iileista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomls formomis
Knyga ra formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina |3.. Su legaliiko 
mis formomis — B3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1759 S. 
Halsted SU Chicago III. 60608

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

— Poetas Nyka-Niliūnas pa
kviestas redaguoti Jono Aisčio 
pirmąjį poezijos toms. Sekan
čius du tomus redaguos dr. V. 
Maciūnas, o jiems padės rašyt. 
A, Vaičiulaitis.

HELF WANTED — MALE 
Darblnlnky Reikli

— Stasys Juškėnas prašo pa
tikslinti, kad Lietuvos Dukterų 
Draugija išleido tos organizaci
jos steigėjo ir kapeliono kun. 
dr. Felikso Gurecko knygą “Esą 
me nemarūs”. Ją galima įsigyti 
LDD name, 2735 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

• Jei norite susipažinti su 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų

BEVERLY SHORES. Ind., parduo
damas 2 metu senumo, visai kaip 
naujas namas, 200’ nuo kelio, ant kal
nelio prie ežero. Tik $125,000. Skam
binti Onutei Stephens.

Tel. 219—847-7428.

r jDt MISIO . -
S2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automoblKe 
-lability ipdraudlmas penslninkimt 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4445 SU. ASHLAND AVĖ. '

Chicagos Meškeriotojų - Medžiotojų 
klabo metinis nariu susirinkimas ivyks 
vasario 18 d., šeštadienį, 6 vai. vak. 
Šauliu namuose, 2417 W. 43 St.

Klubo valdyba

ĮTEIKDAMAS 
y ' SAVO AUR&' 
tfasariolt)-TOSIOS PROGA, 

Į GERAI [VERT!tik 
DIDUMĄ, TIKSLO, 

I KURIAM <7/ SKIRIAMA. 

IiMios laisvė!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
rR 9RM4TS NUOŠIMČIAIS'MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZaNaUSKAS, Prezdentas

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

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir

sktn. A 
ronto skautininkų seniūnais. 
Skautininkai ruošia dr. J. Ba
sanavičiaus minėjimą kovo 12 
d. Toronto Lietinių namuose. 
Penki Toronto tunto vilkiukai 
dalyvavo kanadiečių surengtose 
plaukymo varžybose ir laimėjo 
I-iną vietą, šaunųjį .-penketu- 
ką sudarė Darius Ross. R. Kar
pis, Algis Nausėdas, Aras Nau
sėdas ir E. Stanulis. j

t “LIETUVOS AIDAI” ;
2J, KAZE BRAZDŽIONYTE,
te Į PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p.-m.
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

asmenų, kurie norėtų susipažin- • 
ti sy^Na^jįęūoyiįs h:.galėtų tapti) 
prenumęratortąis. Naujieji skai-t 
tytojat ne tik turės progos pa
tirti žinias be propagandos, bet 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dienų atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf Blvd., SU Pet ersburg, Fla., 
taip pat mūsų bendradarbės M. 
Miškinytės $50 premiją.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrrrg oiFT FARCFLX JEIVIC1 
Z501 W. *9th St. Chk«r>, IIL — TK WA M747 

iXM S4. H«l«Hd St. ChlcM*. HL — TM. 
v. V A L A N T I N A I t

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-Čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTU 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.
-50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 

už akrą.

ŠLMA1TIS REALTY

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ. NUOMAVIMAS — parenką 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chlcige 

TeL 767-0600.

SAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

willing to work any shift.
6 day week.

j Overtime after 40 hours. • 
Insurance and other benefits.

Steady work. Previous work record 
'will be checked. Must read and wnte 

English.

. R. LAVDi & SONS, INC.
3426 So. Kedzie Ave. *

An equal opportunity employer.

Marquette Parko Lietuviu n^mų sa
vininku draugijos nariu susirinkimas 
bus vasario 17 dieną 7:00 vai. vak.. 
parapijos salėje, 6820 So. Washtenaw 
Ave. Y ra daug svarbių reikalų ap
tarti. Išgirsite daug naudingu žinių. 
Bus trumpai paminėta Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo sukaktis 
Vasario 16. Prašome visus gausiai 
dalyvauti. Stasys Parlaba

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo eilinis nariu susirinkimas 
Įvyks vasario 19 d. 11 vai. ryto. Ane
lės Kojak salėje. 4500 So. Talman avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalu aptarti ir jau 
laikas užsimokėti klubo duokles. Na
riai prašomi nepamiršti, kad susirin
kimas šaukiamas 11 vai. ryto. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Adelė Gabalienė iš Gage 
Purk • l inkėsi Naujienose pra
tęst’ i i enumerate. D4<ui už vi
zitą. naudingus pokalbius, dėkui 
už ankstybą prenumeratos pra- 
ti sim t ir ki proga įteiktą $5 nu-

Stebuklas per 
paklusnumą

Ar jums Šiandieniniame gy
venime reikalingas stebuklas? 
Esate desperacijoje? Pasiklau
sykite atsakymo radijo banga 
106.3 FM per “Gerąją Naujieną 
Lietuviams šį šeštadienį, vasa
rio 18 d., 9:10 v. vakare, per 
“Lietuvos Aidus“.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ / 
MARU A NORETKIENt

Ž608 Wert SWi St, Chicago, HL 6062J • TeL WA 5-X787
Didelis jaiirlnklmti ftret Ivilrly wet**, 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ, ~

— Jonas Ulevičius iš Mar
quette Parko, esant Šaltam orui 
ir slidžiam takui, susižeidė dar
bovietėje ir dabar yra namuose 
gydytojo priežiūroje. Nežiūrint 
ligos ir susidariusių išlaidų, ap
mokėdamas prenumeratą, jis 
atsiuntė $2 už kalendorių ir $15 
Mašinų fondui, linkėdamas ge
ros sėkmės ir gerų pasekmių. 
Nors J. Ulevičius yra *tik, prieš 
porą metų atvykęs iš Anglijos ir 
dėlto turėjęs daug išlaidu, vie
nok savo aukomis gausiai re
mia spaudą ir bendruosius dar
bus. Dėkodami už aukas, linki
me jam sveikti ir stiprėti asme
niškai bei visų lietuvių naudai.

— V. Januška, Winnipeg, 
Man., išrinktas KLB apylinkės 
pirmininku, J. Valaitis — vice- 
pirm., V. Rutkauskas— sekr., A. 
Kuncaitis — ižd., J. Deni e rėč
kas — Tautos Fondo ir Vasario 
16 gimnazijos įgaliotiniu, V. 
Šerkšnys — kandidatu, S. Ra- 
mančiauskas, J. Grabys ir M. 
šarauskas išrinkti revizijos ko
misijom

A. ir K. šimuliai iš lz . um- 
to, žiemą praleidžią savo k - 
zidencijoje, Juno Beat h. I r... 
atsiuntė tokį laišką: "Jūsų pa- 
s ųstą kalendorių gavome seno
kai. Iš jo jau spėjome išpiešti 
vieną lapą, o greitai lurės'me 
išmesti ir antrąjį vasarą Mes 
linkime Jums daug ištvermėm ir 
geros sveikatos d'rbti svarbius 
darbus Lietuvai ir išeivijai. Tu 
proga siunčiame Jums$26 auką. 
Iki 4 pasimatymo Chicagoje ba
landžio paHaigoje”. IRT ui už 
laišką ir už auką.

— E. Unger, Fort Lauderdale. 
Fla., kalendoriaus proga specia
liu Etišku atsiuntė gerus linkė
jimus ir penkinę Naujienų pa
ramai. Floridos tautietis užsiša

us virnenems
ei pavardės, nei vic- 
nvminėli. l)j|kui už 

lėmęs i.

Sktn. V. Sendžikas ir jūrų
Empakeris išrinkti To- Į spektakliai įvyks balandžio 1 d. 

8 vai. vak., balandžio 2 d. 3 vai. 
popiet ir balandžio 8 d. 8 vaL 
vak. Marijos mokyklos audito
rijoje. Diriguoja Alvydas Va- 
saitis- Dainuoja — solistai :Da- 
na Stankaitytė, Margarita Mom- 
kienė^ Catherine Kogutaite, Jo
nas Vaznelis, Algirdas Brazis, 
Stefa n Wicik, Rimas Strimaitis 
ir Operos choras. III spektaklyje 
dainuos Julius Savrimas, Ber
nardas Prapuolenis. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje, 
2501 W. 71st.SL Telef. 471-142'4.

' ? - < (Pr.)

— Lėk ui Rožei Didžgalvienei 
ir \ eronikai Stakėnienei už nuo
latinę paramą Naujienoms ir už 
įteikt as aukas pastartįjų vizitų

Atsiminimu Skirsneliai
/7 atspausdinti

;. Xxražų S'įęngvav skaitomą, ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti įr. Jįiiygą' pasiimti. Kitur 
gyvena'nfieji prašomi užsisakyti 
paštu. ' > y

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

SOUTHWEST MICHIGAN’S top 

NITE CLUB —

a going business with live rock bands. 
Has restaurant potential with kitchen 
quarters. Plenty of parking facilities. 
500 foot frontage on main highway.

1 mile from 1-94 and 1 mile from

Lake Michigan.
For appointment or more information 

xvTite: BAR, Box 57,

Union Pier, Mich. 49129.

Alekio Abrose myga ipniantl paskutinių 90 metq
Chicago^ lietuvių gyvenimu Ir jų atliktus darbui 604 pat Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Lstorijot Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chicagon atvažlavęi MeturU, pln»oa 
lietuvių kolonijos, jų fuorganizuotoa šalpos draurtjoa, rtatytoa bal> 
nyčloa, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasauli etiški chorai, 9 bataiytiaiai ir 314 veiklesniu tanonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, aocaillrtlnfų, lalvwnanfiku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigto* mokykit*, skaityklos, ban
kai Ir kt. > K

Norintieji knyga Įsigyti, prašomi parašyti teki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORDOS DRAUGUOS 
vardu Ir pudųrti:

173t So. HaUUd 8U OL

JPBUJEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet raėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amerikon lietuviu dlenra&ho steigėjus bei lietuviško* spaudos pirmfl- 
am Ir atliekant būtfnsi partlgiz amtaran lietuvybės Plikimui tkel- 
Mamas Kaujien^ platinimo rajui.

<AUJHNOS Mitai stori ly keroja iš Uatzres Ir Ustvrtt falfvf
aeldainos lx nertdėdaKus į sandarius akupantala ir ja 
haixlz,

<AUJL£5O3 palaiko risis lietuviu deackntines grupes, ja bendras isrtitr 
djaz ir ramia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja ifllaja lietuvių dauguma šiais pasimetimo, reto 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauji e 
nas vn mada. Lai ta mada taupa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadorybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškog 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu ’sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie* 
tuvišku reikalų renesaea^.
KUKUOJA: Chlctgofe Ir Kanadoj* metama — $30.00, pvw! metu — 5K.M, 

teima mėn. — $430, vlanam men. $3.00. K Hose JAV vieteae metant 
— $24.00, pusei mėty — $14.00, vienam min. — $2-50. Užsieniu* 
M — $31.00 metimą. Susipažinimui siunčiama tevalt? atmetamai

Prašomi naudoti Bemlan esančią atkarpų.

ir skaito lietuviškai, yra pirma 
sis Amerikos bei išeivijos dva
sininkas, tapęs arkivyskupu.

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

ded mechanical background of 
systems, overhead cranes, 

uuc systems and other 
plaut machinery.

Welding experienee aUo required.

R LAVIN & SONS, INC.
s. mix AVE, t .

An equal oproriunAy employer TMftAY, JBWABY lt, 1ME

Visos Vasario 16 dienos sukakties 
proga renkamos aukos privalo būti 
paslystos Amerikos Lietuviu . Tarybai 
tokiu adresu: Lithuanian American 
Council 2606 West 63rd Sh, Chicago, 

. . JU. 60629

BRICKLAYER i
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces. ,
Plant rates. j

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.

An Fxpial Opportunity Employer

Didžiausios kailiųA 
pasirinkimas

p^s vieniui*U
Jf hetuvj kalliulaka IF

^SLnormaną
/Oj^MURŠTEINA

W (i»t*i«<») Ir 
677-84M

BEST THINGS IN LIFE




