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Policija, matyt, patikėjo ko
munistų žiniai, nes į Riachuelo 
upę tuoj buvo nusiųsti narai 
ieškoti konsulo kūno.
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KAMBODIJOJE KOMUNISTAI ŽADA 
PANAUDOTI “BREŽNEVO DOKTRINĄ”

PHNOM PENH. — Naujoji Kambodijos valdžia, nuvertusi- 
princą Sihanouką, nėra tokia stipri, kaip jai atrodė. Po 30 metų 
valdžioje karališkoji Kambodijos šeima turi gyventojų tarpe ne
mažai rėmėjų. Monarchistai dedasi j sunkiai įmanomą koaliciją 
su komunistais. Viet Congo sukurstyti jaunuoliai KompongCham 
mieste sukėlė riaušes, sudegino valdžios įstaigas ir, sulipę į sunk
vežimius, bandė pasiekti sostinę, kuri yra už 35 mylių nuo Kom- 
pong Cham. Pakeliui jie buvo sustabdyti ir suimti. Kambodijos 
aerodromas vėl buvo uždarytas.

x Šiaurės Vietnamo ir Viet Con
go atstovybės Kambodijoje buvo 
uždarytos. Pekino radijas pa
skelbė, kad princas Sihanoukas 
pasiuntė laišką Laoso komunistų 
vadui, siūlydamas sujungti jė
gas ir, “Vietnamo liaudžiai” pa
dedant, sudaryti vieningą fron
tą kovojant dėl visų trijų šalių 
išlaisvinimo iš JAV -imperialis
tų ir jų tarnų.

Laoso vyriausybė susirūpinu
si, kad naujas komunistų puoli
mas Kambodijai išlaisvinti vyks 
per Laoso teritoriją, kur komu
nistai jau kelios savaitės padidi
no spaudimą. Kai kurie Laoso 
politikai galvoja, kad komunis
tai, ' iš anksto sužinoję, kad Si
hanoukas bus nuverstas, bandė 
per Laosą pasiekti Kambodiją 
ir užkirsti kelią valdžios pakei
timui.

Amerikoje senatorius Mans- 
fieldas Įspėjo vyriausybę neįsi
velti Į kovas Kambodijoje, nors 
nauja Kambodijos valdžia ir pra
šytų paramos prieš komunistus. 
Washingtone kai kurie politikai 
mano, kad Amerikai buvę ge
riau Kambodijoje turėti klas
tingą princą Sihanouką su viso
mis jo '“neutralumo” negerovė
mis, negu dabar kovoti prieš jo 
vedamą ir komunistų remiamą 
akciją. Valstybės departamen
te daug pareigūnų irgi nėra tik
ri, kad Sihanouko pašalinimas 
yra Amerikos laimėjimas.

Kalbama, kad Sihanoukas tu
rėjo slaptą ryšį su Amerikos am
basada Saigone, iš kur jis gau
davo dažnus pranešimus apie 
komunistų judėjimą Kambodi- 

’ joje. /Paskutiniu metu Sihanou
kas nenorėjęs, kad Amerika at
sitrauktų iš Pietryčių Azijos.

Stebėtojai galvoja, kad Kam
bodijoje komunistai bandys pa
naudoti “Brežnevo doktriną”, 
kuri buvo pritaikyta Čekoslo
vakijai. Nors dabartinė Kam
bodijos valdžia sakosi būsianti 
neutrali, komunistams svarbu ją 
nuversti, kaip sovietai nuvertė 
Čekoslovakijos Dubčeką.
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PARUTE MESA. — Branduo
linės bombos susprogdinimas po 
žeme Nevados dykumoje ketvir
tadieni buvo jaučiamas net Wal
tham, Mass., kur seismografai, 
užregistravo 6.5 taškus Richte- 
rio skalėje. Didysis žemės dre
bėjimas 1906 m. San Francisco 
buvo 8.3 taškų stiprumo. Spro
gimo sukeltas siūbavimas buvo 
labai jaučiamas Las Vegas mies
te.

VIENTIANE. — Laose val
džios kareiviai vėl pasitraukė iš 
vienos karinės bazės. Kada de
besuotumas neleidžia Amerikos 
aviacijai veikti, Laoso kareiviai 
negali atsispirti komunistams.

SAIGON AS. — Amerikos lėk
tuvai netyčia sugriovė du viet
namiečių namus Pietų Vietname 
ir sužeidė 12 asmenų.

TOKIJO. — Japonai pernai 
užsienyje bevažinėdami išleido 
241 mil. dol. turistai Japonijo
je paliko tik 148 mil. dol. šiais 
metais su Expo-70 paroda Japo
nija tikisi tą deficitą išlyginti.

LONDONAS. — .Rugpiūčio 
mėn. Britanijoje Įvyksta pasau
linis nudistų kongresas, kuriame 
laukiama 5,000 nudistų iš 21 
valstybės.

ROMA — Jungtinės Tautos 
paskelbė, kad pernai smarkiai 
pakilo pasaulio žuvies sunaudoji
mas. Buvo sugauta 2.5 bil. dol. 
vertės žuvies. Peru sugavo dau
giausia žuvų, antroje vietoje bu
vo Japonija.

-LONDONAS. — Britų bend
rovė, kuri pardavinėjo thalido- 
mido vaistus, kurie privedė prie 
deformuotų vaikų gimimo, su
mokėjo 887,000 dolerių nuken- 
tusieihs šeimoms. Didžiausią 
sumą gavo penki vaikai, gimę 
be rankų ir be kojų, — po 54,700 
dol.

POTTSTOWN. — šiame Penn-; 
sylvanijos mieste policija rašo 
ne tik baudžiančius “tikėtus”, 
bet gerus vairuotojus pagerbia, 
išduodama nemokamus biletus, 
už kuriuos vietiniame restorane 
galima gauti pietus.

OTTAWA. — Pernai Į Kanadą 
Įvažiavo 161,531 imigrantas, kas 
yra 12% mažiau už 1968 metus, j 
Daugiausia imigrantų Kanadai i 
duoda Italija, JAV-bės ir Brita
nija.

WILMETTE. — šiame Čika
gos priemiestyje vienas resto
ranas neįsileidžia klientų su il
gais plaukais. Hipiai restoraną Į 
pikietavo. Policija devynis su- > 
ėmė.
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BUENOS Aires. — Argenti

nos vyriausybei atmetus teroris
tų reikalavimą paleisti iš kalė
jimo du kalinius, Buenos Aires 
laikraščiai ir radijo stotys ga
vo iš teroristų pranešimą, kad 
jų pagrobtas Paragvajaus kon
sulas, už kurio paleidimą jie rei
kalavo paleisti kalinius, buvo nu
šautas ir jo kūnas įmestas į upę 
netoli Buenos Aires.

LEBANO KRIKŠČIONIU PARTIJA 
PRADĖJO KOVĄ PRIEŠ PARTIZANUS

BEIRUTAS. — Lebane, jau trečia diena vyksta muštynes 
tarp arabų partizanų ir Lebano dešiniosios krikščionių partijos 
falangistų. Pranešimai sako, kad jau žuvo 19 asmenų ir 50 buvo 
sužeista. Falangos partija vadovaujama viešųjų darbų ministerio 
Pierre Gamayel. Arabų partizanai buvo pagrobę jo sūnų, kuris, 
vyriausybei įsikišus, buvo paleistas, tačiau po to įvykio ginkluoti 
falangistai pradėjo arabus partizanus persekioti. Falangistai yra 
lyg privati kariuomenė, gerai ginkluota ir drausminga. Ji buvo 
Lebane suorganizuota 1958 metais, kada kitos arabų valstybės 
bandė įtraukti Lebaną į žygį prieš Izraelį. Lebano krikščionys 
tam sumanymui pasipriešino. Kilo civilinis karas, kuris pri
vertė prezidentą Eisenhowerj pasiųsti į Lebaną JAV marinus.

Mažai Lebano valstybei yra nelengva išlikti neutraliai žydu - arabu 
kare, ypač, kad pusė Lebano gyventoju yra arabai, kurie reikalauja 
vyriausybės daugiau įsijungti į karą prieš Izraelį. Lebane gyvena 
daug Palestinos pabėgėliu, kuriu tarpe verbuojami nariai arabu par

tizanu organizacijoms.
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Pašto tarnautojai VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Argentinos valdžia aiškinasi, 
kad ji negalėjo išpildyti teroris
tų reikalavimo, nes vienas j ų nu
rodytas kalinys Carlos Dela-
nave. 20 metų amžiaus, atsisakė tagono, komisija, kuri tyrinėjo 
važiuoti į Meksiką. Jis norįs pa- i kaltinimus amerikiečių daliniui, 
baigti savo bausmę ir likti Ar
gentinoje. Kitas teroristų rei
kalautas paleisti kalinys, polici
jos dar ieškomas. Jis niekad ne
buvęs suimtas ir jo kalėjimuo
se nėra.

WLASHINGTONAS 
riausybės atstovai ir paštinin
kų unijų vadai jau susitarė dėl 
pakeitimų pašto tarnautojų at
lyginimuose. Kongresas dar 
turi patvirtinti tą susitarimą.

Pašto tarnautojai gaus apie 
12.5 nuošimčių algų pakėlimą. 
Tas pakėlimas susidės iš kelių 
dalių. Susitarta atlyginimus pa
kelti visiems federaliniams tar
nautojams 4 nuošimčiais. Pakė
limas būtų nuo sausio 1-mos 
dienos. Paštininkai gautų vien 
sau dar 5.4% algų pakėlimą, ku
ris apimtų laiką nuo pernai spa
lio 1-mos dienos. Be tų padidi
nimų paštininkai dar gautų 3.1% 
padidinimą nuo praėjusio trečia
dienio datos.

Pentagonas jau paleido namo 
15,000 atsarginių ir Tautinės 
Gvardijos kareivių, kurie buvoI 
pašaukti aptarnauti New Yor-1 
ko pašto įstaigas.

-jfl- -o.'- Y
♦ Itahjoje buv. a premjerui 

Rumorui pavyko susitarti su ke
turiomis partijomis ir sudaryti 
naują vyriausybę.

Kambodijos sostinėje važi
nėja tankai. Viet Congo dali
niai jau puolė vieną Kambodijos 
kariuomenės bazę. Persekioda
mi Viet Congą Į Kambodiją bu
vo Įžengę ir Pietų Vietnamo ka
reiviai, lydimi amerikiečių avia
cijos ir tankų.

į kaltinamam civiliu P. V ietna- 
mo gyventojų žudymu, savo slap- 

: tame raporte My Lai kaimo įvy- 
; kius aiškiai vadina “skerdynė- 
i mis”.

Raportas sako, kad pranešimai 
apie My Lai įvykius, komandos 

j keliu eidami, kuo aukštesnius 
Aau : karininkus nasiekė, tuo daugiau 

Alejandro Baldu, I, - • • T- , -•... . | buvo sušvelninami, kol praneši
mai pasiekė divizijos štabą, bu- 

i vo kalbama tik apie 20 civilių 
nužudymą.

R.aporte pabrėžiama, kad ci- 
Iš Domininkonų respublikos Į vilių žudynės Įvykusios keršto 

Meksiką jau atskrido T9 politinių sumetimais. Netoli to kaimo 
kalinių ir teroristai paleido pa- amerikiečių dalinys turėjo sun

kių nuostolių nuo pakastų minų 
ir kitokių spąstų.

Raporte aiškiai nenustatyta, 
kiek civilių žuvo. Minimi 175 iki 
200 žmonių skaičiai. Sušaudy
mas įvykęs trimis grupėmis prie 
iškastų duobių, kuriose aukos ir

Argentinos “Tautinis Išlaisvi- į 
ni Frontas” skelbia, kad antra- ’ 
sis kalinys, .
kalėjime buvęs kankintas ir vy-! 
riausybė negalinti jo sužaloto 
išleisti, kad nepaaiškėtų jos žiau- ! 
rus kankinimai.

grobtą amerikieti diplomatą.

Rytų Vokietijai

savo kareivių
Demokratų partija 
svarsto kandidatus

WASHINGTONAS. — Nors 
demokratų partijos kandidatai 
dar nepaskelbė savo noro kandi
datuoti į prezidento vietą 1972 
metų rinkimuose, tačiau nepa- 
slaptis, kad buvęs vicepreziden
tas Hubert Humphrey vėl žada 
bandyti tapti prezidentu. Demo
kratų partijos -šaltiniai’ nesle
pia, kad Humphrey bandysiąs 
savo rinkimų draugu, kandida
tu į viceprezidento vietą, prikal
binti senatorių Edvardą Ken
nedy. Manoma, kad jis iki rin
kimų atsigaus nuo savo politinei 
karjerai Mary Jo Kopechne mir
ties padarytos žalos.

Kiti demokratų partijos kan
didatai minimi sen. Edmund tų balsus. Demokratų rūpės- munistų vedama P. Vietnamo 
Muskie ir sen. George McGo- tis asas, kaip neprileisti Kenne- j “išlaisvinimo kova” daugiausia 
vem, kuris tikisi patraukti vi- džio susiHokavimo su McGover- yra vedama Hanojaus kariuome- 
«us liberalų ir kairiųjų demokra- nu. nės pastangomis.

Oro biuras paskelbė, kad 
praėjusią žiemą Čikagoje buvo 
64J5 coliai sniego. “Didžiąją” j 
1966-67 metų žiemą buvo 68.4; 
coliai.

PARYŽIUS. — Taikos dery
bų tarp Amerikos, šiaurės Viet- Į 
namo, P. Vietnamo ir Viet Con
go sesijoje ketvirtadienį P. Viet-

I namo atstovai pasiūlė Hano- 
j jaus atstovams paleisti iš ne
laisvės 343 sergančius ar sužeis
tus šiaurės Vietnamo kareivius.

š. Vietnamo atstovas, atsaky
damas į šį pasiūlymą, pavadino 
jį “farsu”, kurio tikslas esąs 
pridengti amerikiečių ir Saigono 

(valdžios nusikaltimus.
Jau ne kartą Saigono vyriau

sybė siūlosi paleisti komunistų 
! kareivius, tačiau Hanojus apie 
i tai nenori kalbėti. Priimdama 
belaisvius š. Vietnamo vyriausy- 

j bė patvirtintų, kad pietuose 
j yra jos kariuomenė. Nors visas 
j pasaulis šį faktą žino, Hanojus 
. niekada nėra pripažinęs, kad ko-

BERLYNAS. — Vakarų są- buvo užkastos, 
jungininkai derybas dėl Berly- 

! no pradėjo nuolaidomis komu
nistams. Vakarų Berlyne tuoj

JAV keli karo laivai Įplau- po pirmųjų pasitarimų buvo už- 
kė Į Juodąją jūrą, tokie Įplau- daryta sąjungininkų kelionių 
kimai daromi reguliariai, sie-< 
kiant parodyti, kad Juodoji jū
ra yra tarptautinė, o ne vien so
vietų.

** Teamsterių unijos vadai ne
susitarė su darbdaviais. Ju su
tartis pasibaigia antradienį. Jau 
kalbama apie galimą streiką.

♦ Graikijoje prasidėjo politi- jie mano keliauti, 
nis teismas, kuriame 35 žinomi ’ 
asmenys teisiami už nusikalti
mus prieš vyriausybę.

Inkvesto teisėjas Boyle 
klausęs Mary Jo Kopechne žu
vimo liudininkų parodymų, pats 
pataręs prokurorui perduoti vi- 

i są inkvesto medžiagą grand ju
ry komisijai.

Sovietų karo laivynas lan
kosi Alžire. Spėjama, kad so
vietai derisi su Alžiru dėl jūrų 
laivyno bazės.

Argentinos teroristai, kurie 
buvo pagrobę Paragvajaus kon
sulą, grasina, kad ateity jų orga
nizacija žudys visų Amerikos 
Įmonių Argentinoje direktorius.

rimtai kalbėti
taryba, kuri išdavinėdavo leidi
mus Rytu Vokietijos piliečiams! 
kelionėms į vakarus. j ganizacijos — Americans

j Freedom kalbėtojas Philip
Nuo vakar dienos visi R. Vo-jį^įį Luce atviru laišku, įteiktu 

kietijos piliečiai, gavę savo vai- ( per jav maršalą, iškvietė vie- 
džios leidimus važiuoti į Vakarų §aj polemikai bet kuriame uni- 
Europą, galės gauti reikalingas versitete ar per TV daugelio laik- 
vizas iš konsulatų tų kraštų, kur. raštininkų mėgstamą hipį Ab- 

j "į j^offman §ioi jokio at-
Nuolaidos įžiūrimos tame, kad į sakymo dar nėra gauta.

n Tokius viešus debatus Ph. A.
Luce buvo sutaręs pereitais me
tais su juodųjų panterų vadu 
Eldridge Cleaver, bet pastara
sis pabėgo į užsienius. Žinoma, 
kad pabėgimo priežasčių buvo 
daugiau, tik ne politinių. 'pfl)

praeityje Nato valstybių vyriau- Į 
sybės nepripažindavo Rytinės f 
Vokietijos pasų.

Vakariečių kalbėtojas po- de
rybų paskelbė, kad kelionių ta-j 
ryba uždaroma, siekiant paleng- ■ 
vinti keliones, šis žingsnis yra’ 
svarbi vakarų nuolaida ir reiš
kiama viltis, kad komunistai at
sakys panašiomis nuolaidomis. 
Kelionių palengvinimo sprendi
mas buvęs padarytas pasitarus 
su Bonos vyriausybe, kuri tam į 
pritarusi.

ČIKAGA. — Dvi bendrovės: 
Phillips Petroleum ir Mobil Oil 
pakėlė gazolino kainas.

Konservatyvių studentų or- 
for 
Ab-

Lebano krikščionys seniai ne
patenkinti arabų partizanų įsiga
lėjimu Lebane, kur iki šiol buvo 
stengiamasi išlaikyti lygsvarą 
tarp musulmonų ir krikščionių. 
Lebaniečiai nelinkę plačiau įsi
jungti į karą prieš Izraelį, kuris 
jau įrodė, kad jis greit ir smar- 
giai atsikeršija už savo teritori
jos puldinėjimus.

Egipto fronte Izraelis vėl pa
skelbė didelį savo aviacijos lai- 

Į mėjimą. Izraelio lėktuvams puo
lant egiptiečių priešlėktuvines 
pozicijas prie Suezo kanalo, stai
ga pasirodė nemažas d:?.:čius 
Egipto naikintuvų. Įvyko trum
pa, penkias minutes trukusi ko
va, kurioje buvo numušti penki 
Egipto Mig-21 lėktuvai. Egiptas 
apie šį susidūrimą praneša, kad 
Izraelis netekęs dviejų lėktuvų. 
Šią savaitę Izraelis giriasi su- 
aikinęs jau 9 Egipto lėktuvus.

Saudi Arabijoje pasibaigė 22 
musulmonų valstybių užsienio 
reikalų ministerių konferencija, 
kurioje buvo mestas šūkis: 
“Grįžtame į Jeruzalę!” Arabų 

[ ministerial svarstė, kaip nuga
lėti Izraelį. Konferencijoje ne
trūko ir nuomonių skirtumo. 
Senegalis prieštaravo prieš re
zoliuciją reikalaujančią nutrauk
ti su Izraeliu visus ekonominius 

j ryšius. Jam pritarė Turkija ir 
Iranas, kuris parduoda Izraeliui 
labai reikalingą naftą. Konfe
rencijoje visai nedalyvavo Siri
ja, Irakas ir Pietų Jemenas.

Daug ginčų sukėlė Saudi Ara
bijos pasiūlymas steigti pastovų 
musulmonų sekretoriatą, su Ma
laizijos piliečiu — sekretoriumi. 
Egiptas bijo, kad Saudi Arabija 
su tuo sekretoriatu bandys atim
ti iš Egipto Arabų Lygos domi
navimą.
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Velykų turistai

IR RĖMĖJAMS
AdministracijaNaujienų

PAVASARIO ŠVENČIŲJ

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS,

BIZNIERIAMS

Medžioja ruonius
OTTAWA. — Dešimties Ka

nados laivų Įgulos • šią savaitę 
medžioja šv. Lauryno Įlankoje 
jaunus ruonius, kuriuos ant le
do vyrai užmuša pagaliais, šito
kios medžioklės sukėlė visame 
pasaulyje daug kritikos ir pasi
piktinimo balsų. Kanados vy
riausybė sutrumpino medžioklės 
laiką ir nustatė kvotą — 50.000 
ruonių. Per pirmas penkias die
nas buvo užmušta 36,000.

Kai kurios moterų organizaci
jos veda akciją, kad moterys 
nepirktų ruonio kailiukų kaili
nių. Jauni ruoniai yra balti ir 
labai meilūs. Medžiodami vyrai 
vaikosi juos po sniegą ir ledą. 
Kartais prireikia šešių smūgių, 
kol ruonis netenka sąmonės. Yra 
siūlymų visai uždrausti jaunų

JERUZALĖ. — Velykų šven
tėms Į Izraelį privažiavo nema
žai turistų, kurie dalyvaus Įvai
riose velykinėse apeigose, pri
menančiose Kristaus kančias ir 
mirtį. Izraelio turizmo įstaiga 
sako, kad Velykų dieną apeigo
se dalyvaus apie 15,000 turistų, 
daugiausia krikščionių iš Euro
pos kraštų.

Turizmo statistika rodo, kad 
paskutiniais metais prieš karą 
— 1966 m. Izraelį aplankė 131,- 
000 krikščionių piligrimų. Se
kančiais — karo metais jų skai
čius nukrito iki 97,000, o per
nai jų buvo jau 136,000.

Vyriausybė ir Jeruzalės pirk
liai iš turistų turi nemažai paja
mų, todėl vyriausybė deda pa
stangas, kad karas su arabais 
neatbaidytų turistų. Skelbiama, 
kad po 1967 metų birželio mėn. 
karo Jeruzalėje nenukentėjo nė 
vienas svečias.

ruonių medžiokles. Sezonas bai
giasi balandžio 23 d.



LJhDNSAS NAKAS

Penki stulpai tamsioje scenoje

pasidarė ? Matote. kokie jyyy- Į stulpo m rt j n as Antanas,

Alvudo pirmininkas A. Stakėnas tariasi su tos pačios organizacijos steigėju 
Dr. Jonu Adomavičium įvairiais ateinančios vasaros gegužiniu reikalais.'

Foto M. Nagio

onss Gaižutis, Petras Januš- 
a, Petras Pagojus — po 10 dol.; 
uozas l^ersčnas, Juozas Briedis,

Kyli p&Sull, HFDH, SUS1S1QKus su 
čikHgiški&is dr&u^sis, pnpr&šy- 
ti, kad jie vietoje nupirktų, 
be savaičių,

pys suvažiavę? - Tai ar ne gėda į tai prožektoriai buvo jau visai iš 
tokįuskviesti ? ! Ar ne gėda Ben- i rikiuotės išsimušę. Antano krau- 
druomęnei ?. Jyyypyyys, niekas • ją bemėtėme. kai jis, salei triuk- 
da.ųgiąu ’ Jyypys! Tik pažiūrėk, į šmingai plojant, iki pusės išreng- 
tamsta, kokie plaukai?’ Gėda di- tas su kitais už rankų susitveręs,
džiausią... Gėda’” Ir dar kažką,į lengvai linkčiojo. Bet tada jau 
‘‘ įjau-ėntas. drebančiu balsu. I buvo pilna šviesų salėje ir sce-
i z minia mudu atskyrė.

Mano kolega korespondentas 
klausė, kiek žmonių. Ir patys at- 
c-ikė: keturi šimtai. Pirmą kar
tą, išskyrus bene viena čiurlio- 
r.:c ansamblio koncertą Lietuvių 
namai tiek publikos turėjo, kai 
7e gėrimų ir be šokių muzikos. 
Dargi gavėniai Į pabaigą, kada 
visi nusidėjėliai atgailauti ren
giasi.

Savo archyvuose susiradau sa
vo paties du garsinimus spaudo
je, kai Algirdo Landsbergio 
"Tenkins stulpus turgaus aikš
tėje”., Ukrainiečių salėje statė 
Clevelando Vaidilos teatras. O 
būta 125-9 m. gausio 31 d. P. Ma
želio rtžisūra. su TzGataučiu, S. 
Bocmanu ir V. žilionyte pagrin
dinėse rolėse. Vienuolika metu!

Į noj ir nebebuvo baisu.
Taigi, tos prakeiktos prožekto- 

| rių šviesos! Jos blogai veikė jau 
i nuo pirmojo veiksmo. O pirma- 
J jame veiksme, taipgi ir antra j a- 
I me, kuo daugiau vaidino trys 
i partizanai (Antanas — Liucijus 
j Alenskas, Jonas-Algimantas Vik
torą ir L eonas-Andrius Baraus- 

I kas), tuo nuobodžiau publikai da- 
| rėsi. Pirmame veiksme didžiau- 
I sias partizanų laimėjimas buvo 
; tarpusavės muštynės. Ir muš- 
i tynės, ir jų metu Įpinti dialogai.
Ten tai jau natūraliai! šiaip, vi- 

! si trys vyrukai, nors labai gerai 
! valdą lietuvių kalbą, pačioje vai- 
\ dyboje nuo vienas kito mažai te
siskyrė. Atvirai ir trumpai: jie 
į visi trys buvo silpnoki. Publiką 
■ pažadindavo ir, kaip tą cituotą 
1 ponia, i nervus įvesdavo, D. La-

VUGS UUZJK.AMS IR DAINININKAMS
1 •. . ■

NAUJiENČU" 'GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ

•PIANUI:

< - . t ys hetuir šokly, 16 psl. Rinkiny
••a

Tvgu girias ŠiąęrrŠęis, 8. Aguonėles
u* d. t r a-13-i x 9. Vakar vakarėH
Su*!ems i 10. Augin tėvas

11 Meiles valsas
:< -.žiefka 12. Siuntė mane motinėlę

. spynai. 13. Čigonai
S. verger k a 14. Pelėda
7 5< tompako j ?s 15. Noriu miego

t gaidų rinkinys kainuoja tik $1.00.

Šiuos geidu ir dainų rinkinius galime gauti NAUJIENOSE. Jei atsių- 
sire čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
me išlaidoms, tai pasiusime jas paštu. Čekius prašome išrašyti
-t.j’ENC/MS ir paslysti tokiu adresu:

! N A U J r E N 0 S
HAI.STED ST.. CHICAGO 8, ILLINOIS

I
V .------- . — ------- ■■ ----- ,•..... ... ...... ......... —........................................ ■ ..r—, ..... ........ ... wn*

f
K. Grinius, ATSIMINIMAI' 11 MINTYS II t., 336 psi. SS.00 |

2 Jiezas L: Gižius, RAŠTAI, 246 psl............................................ S3.00 |
V io.c’nko, SATYRINES NOVELĖS, 199 ps!.................. $2.00 1

4 Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE
TUVA. 699 psl................................................   $12.00 !

5 J-.ezas Kapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 ps1............ S4.C0 j
•. j A-.o.istai*is, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl...........................................  $130 J
■ Pro-:, v. dtriiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

pinsko efektai bei pasakotojos 
(Živilė Bilaišytės) išėjimai.

Ne viena Bilaišytė, o visos ke
turios moteriškosios gerai savo 
roles atliko; Genės vaidmeny 
Elenutė Bradūnaitė, Albinos-Ma- 
rytė Smilgaitė ir motinos-Lydi- 
ja Jadviršytė (čia ar nebus tik 
J uodviršytė ? tikriausia, progra
moj klaida įsivėlusi?). Jos ne
buvo manekenai, marionetės. Jos 
visos savitos, originalios. Jeigu 
dar grįžti prie vyrų, tai geriau
siai suvaidino Rimvydas Vasiu- 
kevičius tardytojo rolę ir Vytau
tas Baleška — tėvo. Kęstutis 
Dapkus, berniuko rolėje, jeigu 
stebuklų ir nepadarė, tai niekur 
niekam ir nepakenkė. Reikėjo 
tokio mažamečio, tai jis ir buvo, 
žinojo savo monologus, neišsi
gando ir nepravirko, kaip kat
rais su tokiais lietuviškose sce
nose atsitinka. Edvardas Mom- 
kus — deputatas ir Julius Smil
ga — pirmininkas, buvo maž
daug, partizanų lygio.

Programos lape nepasakyta, 
kieno kostiumai, grimas, buta
forija, filminiai efektai, muzika? 
Nė abejote neabejoju, kad vis
kas režisitriaus D. Lapinsko. Pa
siutęs išradingumas! Tamsioje 
salėje ir tamsioje scenoje, o iš- 
pleti akis, suklunsi — matai, ir 
girdi, čia tau skeletai šmėkščio
ja, fosforo linijom žybčioja kau- 
kuolės ir pirštų kaulai. Korto
mis lošia, dauždami pagal ritmą, 
ir korta, tūkstantį kartų padi
dinta, atsimuša ant scenos dra
perijų. (Ta kortų scena buvo iš 
vis viena geriausių vyrų kolek
tyviai atliktų vaidybinių prasi
veržimų) . Kalba apie gyvas akis, 
o čia, šmėst, paveikslas su akių 
duobėmis, kitas su išdurtomis 
akimis. Arba jaunieji stovi ant 
paaukštinto sosto, o sveikinti 
aėjusi valdžia kalba apie (tris?) 
paskutinius suimtus partizanus 
ir jų mirtį nuo kankinimų. O 
užkulisy “Spaudos baliaus bal
sas”. Kai pasakoja, kaip jie mi
rė, bet nieko neišdavė, plokšte
lė ima suktis vienoje vietoje ir 
keliolika kartų groja “Karštai 
mylėk, karštai mylėk, karštai 
mylėk, karštai mylėk...”

Dariaus Lapinsko genijus! Aš 
juo Įtikėjau pamatęs “Marą”. Ir 
nepraleisiu nei vienos progos, ką 
tik jis bediriguotų ir berežisuo-

LŽ5 C. Vaidybos darbai
Lietuvių žurnalistų Sąjungos 

c. v-ba savo 13-  j am posėdžiui 
buvo susirinkusi 1939 m. kovo 
13 d., penktad!enį, kolegos Vlado 
Mingėlos namuose, Detroito prie
miestyje.

Nepaisant tokios “nelaimin
gos” datos ir dar, pripuolamai, 
posėdao numerio, per trejetą 
valandų Čia padaryta buvo la
bai daug. Svarbiausias darbo
tvarkės punktas, kurio atlikimui 
pravertėm lygiai dvi valandas 
(niekad tiek ilgai prie vieno da
lyko nebuvome anksčiau sėdėję!) 
— LžS įstatų projekto priėmi
mas. Visi v-bos nariai po pro- Į 
jekto-kopiją buvome gavę kele
tą dienų anksčiau, tai kiekvienas 
jau žinojome, projekto architek
tui, c. v-Jx>s pirmininkui Vytau
tui Atlantui paragrafą po para
grafo skaitant, ka. nuo saves pa-! 
siūlyti. Dabar projektas bus tal
pinamas sekančiame Pranešėjo 
numery ir visi kolegos bus pra
šomi savo 'nuomones pareikšti, 
savo pageidavimus papildymams 
ar palyginimams suteikti. Tuo
met, paėmę dėmesin kitų nuomo
nes, suredaguosim galutinę įs
tatų versiją.ir išleisime atskira 
knygute. Mecenatą jau turime, 
tik prieš laiką nenoriu jo vardo 
skelbti. . ;

Buvo pasidžiaugta žinia, jog 
Philadelphijos Lietuvių Infor
macijos Klubas, nors ir pasilik
damas savo originalų pavadini
mą, įstoja nariu i.Lž Sąjungą. 
Klubo pirmininkui Kaziui čiko- 
tai, kuris laišku apie tai mus bu
vo informavęs, pasiųsta aproba
vimo ir sveikinimo rezoliucija.

V. Alantas'painformavo apie 
pradėtą Lieuvįų žurnalistų isto
rijos rašymo” darbą. Tuo tarpu 
jau yra įtraukti Vytautas Alsei
ka, Jeronimas Cicėnas ir Vincas 
Rastenis. Jie yra pažadėję po 
svarbų straipsni. (Posėdžio me
tu paprašytas sutiko vieną str. 
paruošti ii' Vladas Mingėla.

Naujam Pranešėjui (Nr. 4) 
medžiaga jau beveik baigta telk
ti ir tas numeris pasirodys maž
daug už mėnesio.

Pažymėtina, kad posėdyje da
lyvavo ne tik visi penki Detroi
to apylinkėse reziduoją c. v-bos 
nariai, bet atvyko ir iš už 200 
mylių, iš Grand Rapids, Pranas

Pranas Bronskis, Antanas Gri- ’ 
nius. V ladas Selsnis, Rimas Su-j 
kauskas-Sakis, dr. Povilas še- Į 
petys — po 5 doL; Stasys Sko-i 
rupskas -• ■ ■ 3 dol.: l^azys Pazaus— 
kas. ran as Turūta ir X. Y. —- 
po 2 dol.

Visiems, per mąne aukoju-! 
siems, širdingas ačiū! Su ko-' 
miteto vadovybe atsiskaičiau, j 
tad daugiau aukų nebepriimsiu, i 
Jei dar aukotoju rastųsi, pra
šom auką atiduoti Feliksui Mo
tuzui, arba pasiųsti tiesiai į Nau
jienas.

Visi laukia Grandinėlės
Clevelando tautinių šokių gru

pė Grandinėlė, besiruošdama iš
vykai į Pietų Ameriką ir betelk- 
dama lėšas, su savo spektakliu 
važinėja po Kanadą ir Ameriką. 
Yra taip visur kiekvieną savait
galį kviečiama, kad Detroitas ją 
begalėjo gauti tik sekmadieniui, 
nors jaunimui su jaunimu būtų 
buvę geriau šeštadienį susitikti. 
Tas sekmadienis — tai balandžio 
12-ji. Sekantį kartą apie Gran
dinėlės viešnagę plačiau para
šysiu.

Ar jau turite bilietus 
"Likimo galiai"?

Viena . gražiausių Giuseppe 
Verdi operų “Likimo galia” (La 
ferza del destine) Čikagos Lie
tuvių operos yra statoma Čika
goje, Marijos Aukštesnėj m-loj 
balandžio gale. Premjera įvyks 
balandžio 18 d., o kiti spektakliai 
— balandžio 19, 25 ir 26. Smul
kiau galite rasti šiame dienraš
tyje, skelbime. Detroite plaka
tai yra iškabinti Vlado Paužos

G or i<i u si hs Imi k us pirkti au
tomobilį yra kuomet jis naujas.

0 Lietus lyja ir turtingiems 
skurdžiams, tik turšeiai turiNe-i ir

o dienų klausimas, I lietsargius. Kinų priežodis

fano

AND LOAN ASSOCIATION

Passbook Savings. 
Alt accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.000)

WO ARCHBK AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 

PHONE: 2544471

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
S2ū,G00

•: ”ar;us Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. $5.00 f
S Kjirys, LIETUVA BUDO, 416 psl..................................... $2.00 Į
VI ;.-'.inn<‘la. KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas I

ir darbai. ................ ..... .......................... $6.00 f
A lomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ............. S3.00 į
Dr. Antanas J Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

v—š"!i^:s S2..)0. kietais ... $4.00 3
.; J-'zas Švažas. PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl..................... S2.00 f

; •-’-orkas Radauskas. EILĖRAŠČIAI, 239 psl...............   S5.00 į
5 M-as P-‘rauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ................. S5.00 3
n C R. -ro-la, HfSTORY OF THE LITHUANIAN NATION. S10.00 |
7 P;»-Onelo Orintaitė, KA LAUMES LĖMĖ. 236 PK1 $3.00 f

:s K o ». Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.
31 ' ?■’ .............................'......................................    $1.00 f

19 Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.
.r vi'škai. ........................................ . ............... $^.v0 į

'"-v’vs MARTYNAS JANKUS, bio^afpa 294 psl $4.00 |
: AU'OS TAU^Š ivrika 152 psl $2.50 |

>2 V □ Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 41f psl $6.00 I
f

knygas galite Įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti | 
u?-*u >»t<uintę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

“N A V J IENOS” Į
- -o. Th,Mod Qf,. Chicago. TU. 60G08 I

i tų.

O salėje buvo tikrai kaip bi- 
Į čių avily. Ir nuolatiniai svečiai 
> iš Flinto (30 mylių)), ir iš Ann 
Arboro (beveik 50 mylių greit- 

! keliu) ir iš kanadiško Rodney 
i (110 mj’lių!) — pilnos keturios 
mašinos. “Yyyypyys” tiems, ku
rie vaikų neturi. “Kokie puikūs 

' jie lietuviukai, kokia gryna tar- 
tis!” tiems, kurių vaikai irgi su 
plaukais. Vargas dabar būtų ir 
Basanavičiui ir visiems trims 

j Biržiškoms!
Jeigu ne tos prakeiktos švie

sos... perdegė, kai jų labiausiai 
reikėjo! Gerai, kad čia ne sve
čių. o mūsų kaltė, nes mūsiškis 

; jas parūpino, mūsiškis tvarkė. 
’ Ai. ir pirmame veiksme aktoriai 
i per tyliai kalbėjosi. Bet visa tai 
j niekis. Po visų tų baisybių, po 
j garsų, paveikslų ir šaudymų, kai 
Darius, nedidukas, apskritgalvis, 

į su tamsiu sportiniu megstiniu 
išeina scenon, pakylu plodamas 
ir šaukiu valio, čia buvo Dariaus 
Lapinsko spektaklis, O Čikagos 
LB Jaunimo teatras — jo instru
mentas.

Turūta. v
šiame posėdyje Į centrinį sky

rių naujų narių nebuvo priimta. 
Bet. prisipažinsiu, Naujienose 
nebuvau paskelbęs 1969 m. gruo
džio 13-tos posėdyje protokole 
paskelbtų dviejų narių. Jie yra: 
Dirvos redaktorius Vytautas 
Gedgaudas ir Laišku Lietuviams 

I naujasis red. kun. Juozas Vaiš- 
I nys, S.I. Dabar LžS centrinia- 
i me skyriuje yra 66 nariai.

Ačiū aukojusiems 
i ar. P. Grigaičio paminklui

Pereitą vasarą, kvitų knygu- 
, te ir įgaliojimą rinkti dr. Pijaus 
Grigaičio paminklui statyti ga
vęs, tuoj išvažiavau atostogų į 
Kaliforniją. Kai sugrįžau, tai 

j mano geras bičiulis ir kolega I'e- 
: 1 iksas Motuzas jau buvo gerokai 
j pasidarbavęs. Jo ir surinkta su- 
j m a už manąją gal dvigubai di- 
’ desnė. Vis dėlto, keliolika asme
nų bei pora organizacijų ir per 
mane dar savo auką įteikė. Pora 
buvo net tokių, kurių nė į galvą 
nebūtų man atėję paprašyti, o 
jie laiškuose neprašomi savo

Also, Savings Bonds are easy and 
automatic. All you do fe fill out a 
HttfecaidthroughaPayroll Savings 
Plan where you work. And then 
you. sit hack and forget ’em while 
the money piles up.

And if you set just a little aside

If yąui Bonds are lost, destroyed, 
or stolen, vre simply replace them 
without cost t ,

So there’s do risk.
You can even cash in theT36nds 

whenever you need to, for an 
emergency.

every payday, you’ll never even 
feel the pinch.

And you don’t have to muster 
up any willpower to save every 
payday, because your bos?

Think about Savings Bonds for 
your retirement

One $25 Bond a month would 
be a pretty good start 

It’s not only a way to
B insure tooney for retirement

thing like setting up extra h’s a way to insure
paydays tor tne iuture. fec&me tax «interest, remen t

Take stock in America
Buy US. Savings Bonds & Freedom Shares

Tk> GA Mt per fee uL
It it jv-Mw—iorf m • aohKc mt* ice m w4th~7he

•'f o# ti reMwry Tbe CounaL

NAUJIENOS /
1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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By J C R vN e J ONI K AIT£

dg tėvai ir svečiai. PĮrnic 
lėse paliktuose suoluose 
ti oficialūs mokykhj draugai,iMrinmy 
pritarėjau orgaai^agijų ir j visi ir tuos 
spaudos atstovai. Jų tirpė Lie-J dainas but; 
tuvos Generalinis koruląs dr.} Šį kartg 
P. Daužvardis, kun. Ą, TrakisJ abejonės, be priekaišto. 
LB atstovai (A.
apygardos ir A. Kepeljs apylin-paiką,

pa- į ko <1...
ne Kaip ir 

us tekstus ar[dedamas 
rinkę. ’aiku (“ž>

kės), kandidatas į Kongresą 
Oksas ir kiti.

Suskamba JAV ir Lietuvos 
himnai. Jausmingą' ivędą, pri
taikytą Vasario 16 minėjimui, 
taria mokyklų vedėjas J. širka.

Pagrindinis, ir vieiųųtelis žo
dis gen. konsulo dr. Daužvar- 
džio. Konsulas pasidžiaugia 
mokyklomis, sveikina ir linki 
daug sėkmės. Mokiniams pri
mena apie nep^kląjusomos 
Lietuvos įjungimą j Sovietų 
Sąjungą. Tam geriausias įro
dymas, anot konsųlck esąs jis 
pats, stovįs prieš moksleivius 
ir svečius, Lietuvos Jcbhsulas, 
Lietuvos nepriklausojnybės ne 
tik simbolis, į>et tikrąš atsto
vas.

čikagiškės LB ąpdygardos 
valdybos pirmininką^ A. Juš
kevičius voke įjeikj^-^iokyk- 
loms didesnę sumą žaliuku.

Visas paskaitas irfi^jijas at
stoja mokytojos L. Ramonienės 
paruoštas montaža^jfįrie jo, 
dekoracijų ir aflikimo- būtina 
sustoti plačiau.

Jau montažo pąyądinimas 
nusako montažo turinį- ir es
mę: Lietuva istorijos bėgyj e. 
Tačiau tokį montažą galima

inont
naių
jie k?»lias apsi- 

pasi rink imas, be įrengę. Perkūną garbino tenai 
Jau j— prie aukuro jų vaidilutės 

ugnelę saugo'o šven-
‘ taip ir dekoracijose 

lietuviškumo spinduliuoja pagrindiniai lai- 
supratimąs, mokėjimas iškelti kotarpriai:

. svarbiausius faktus, pavergtos 
tėvynės meilė. Tie trys esmi-

, niai bruožai gyvai perduoti 
mokiniams, turėjo palikti gra
žų ir gerą įspūdį.

Dekoracijos? Ar jos prie 
montažo priklausė*, ar jos at
skiros? "

Taip, tai gyva montažo da
lis. Dail. Ramonas sugebėjo 
dekoracijas pritaikyti pačiam 
montažui, tekstams,- turiniui, 
taip, kad viskas susiliejo į vie
ną mielą, Šiltą lietuvišką deri
nį, įskaitant ir to pačio Ramo
no ir B. Vindašiaus ekrane ro
domus vaizdus ir paveikslus iš 
nepriklausomos Lietuvos.

Ar reikia sakyti, kad paveik
slų rodytojai parodė Lietuvą 
gražią, su savo kloniais ir kal
nais, su miestais, šventovė
mis,, pilimis, piliakalniais, žy
dinčiais sodais, ir juose skęs
tančius dvarus ir ūkius? Taip, 
reikia! Nes kažkodėl jau vis 
dažniau nepriklausoma Lietuva 
piešiama visai nepanaši į ją, 
atrodo, net tyčia paimami vaiz 
dai patys bjauriausi. Jeigu jau Tavo sienos tęsėsi 
vaizduojamas, trobesys — būti-

Jackevičius nešnekant apie įdėtą darbą irlballos 
, kišle išsikiša autorės ir tai”), 

jos talkininkių
tolurnoie Gedimino 

kalnas ir pilis su trispalve, jos 
papėdėje Vilniaus katedra. Ar
tėjame i atkurtos nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpį : Karo 
Muziejaus žuvusiems už laisvę 
paminklas ir Nežinomom ka
reivio kapas. Pačiam pakraš
tyje dabartis. Amerikos Lais
vės statula su sukryžiuotom 
JAV ir Lietuvos vėliavom, o 
jos viduje (suprask, pačioje 
Amerikoje) lietuvis vaikas mo
kosi lietuviškai skaityti ir ra
šyti.

Štai ir visas derinys, susilie
jęs vieningon harmonijom

Pats montažas suskirstytas i 
kelias dalis: Senovės Lietuva 
— didi ir garbinga, b) Lietuva 
vergijos ir priespaudos pink
lėse, c) Nepriklausoma Lietu
va — žydėjimo metai, d) Lie
tuva raudonųjų vergijoje ir e) 
Lietuviai išeivijoje.

Pirmoje dalyje montažas 
šneka apie didžią ir galingą, tė
vynę, p a v.:
Tu buvai didi ir galinga, mūsų 

protėvių žemė, 
nuo jūros 

iki jūros —

>U JI a

is, Įkūręs sostinę V 
t. •->*
Apibūdinama broli k

•irdo ir Kęstučio sutik 
'nikais Lietuva pajus 
valstybe esant. Ypa. 
žiama Vytauto Didžio 
įterpiant labai re 
klausima: o kas tuo

uis. Ju 
stipria 
nabrė-

tu bu

’j Aišku, atsakymas ■ 
jo: Amerika dar ne 
baltojo žmogaus atras:

'i miškų tankumvnuo.se < 
i tai gyveno įvairios gini 
pienų. (Gerbiamieji, 
įžiai parodyta Lietuvo.-
I bes ankstesnis įsikūrimas
Į Ameriką? J. V.) 
j Nuskamba “Kur h . Qs ] 
kai”. Dainuoja visa sav.

Atra dalis — nelaisvės laiko
tarpis.’ Lietuva vergijoje, nu
alinta. Cituojamas vyskp. A. 

Į Baranauskas: “Ir liko šitie kal
inai pliki ir kelmuoti, aplaisty
ti ašarom, giesme apdainuoti”.

Plėšiamas kraįtas. atimta 
spauda, malda. Vėl Baranaus
ko žodžiai: “Anei rašto, anei 
druko mums turėt neduoda: 
tegu, sako, bus Lietuva ir tam
si ir juoda”.

Įterpiamas “vergo šokis”, at
liekamas L. Jauniūtės.

Toliau einama prie atbudi
mo laikų: Basanavičius. Ku
dirka, kaip montažas sako 
“pilkieji tautos didvyriai”, 
knygnešiai, motinos prie ra
telių, vėliau — savanoriai, Lie
tuvai vėl nepriklausomybę iš
kovoję. Išvada: “Nukrito Lie
tuvai vergijos pančiai”.

Priartėja Vasario 
“Sekė Lietuvos 
tai”.
mingi 
galėjo 
laisvai 
dainas

kambė- 
nebuvo 
e čia 
!:ir tik
iu’s in

i’ negra-

uz

lau

sužinome apie

written in 1523, concerning bi
rens and into which was incor
porated information about Lit- 
luania. This poem, along with

1 txx)Ki€vS stich ns
czuga Theologischka”, **Apie 
Dvsches Zmoniv nzmirvsiv**, and 
“Apie popieszischkaie Mische” 
by Simanas Vaišnoras, another 
protestant minister, (bom 
1545) were used to help spread 
Protestantism in Lithuania af-

?ight others, he presented to ter his death 16oq# 
?ope Leon X.

The many authors who foll- 
>wed Hussovianus continued 
throughout the sixteenth cen
tury, to write almost complete
ly in Latin. As the century pro- j 
pressed, however, many of them 
turned to Lithuanian for ex- 
oression. Stanislovas 
Rapolipnis, in writing “Gesme 
ape kenteghima Jhesaus Chris- 
taus amszinoija Diewa Sunaus 
ischguldita”, (1545) was one of 
the first to use the language 
that would reach the people.

Subject matter in early Li
thuanian literature, not unlike

Svetkus

Slowly early literature of Li
thuania encompassed more than 
religion as it grew more refined 
in style and language. By the 

I eighteenth and nineteenth cen- 
I turies, many of the authors, 
! writing more extensively in Li- 
Į thuanian, found the literary 
I form, so long monopolized by 
; religion, ready to receive new 
ideas and emotions.

As custom and tradition are 
j t he life and so J of a country 
Į the arts are the accomplishments 
į which give it maturity and 
grace.

To more than a few critical 
’ intellectuals, however, a ecnces- 
| sion to this maturity and grace 
i rel es solely on the noteworthi- 
i ness a country’s literature 
achieves in the eyes of the world.

It is not unusual, therefore 
to find a questioning of the 

| fact that a small Baltic country 
I is not only significant in its 
! literary accomplishments, but 
that it has a hi'story of litera
ture dating as far back as at 
least the fifteenth century.

Early Lithuanian authors 
wrote, as did authors in early 
England, mainly in Latin, uni
versally the language of the the trends in early literature 
Church and thus only that of everywhere, was of a religious 
the educated. Yet even in the j nature. Here was a subject, 
beginning, Lithuanian writers ' since religion was such an in- 
occassionally used their own lan- tegral part of daily life and yet 
guage in one or another of their contoversial enough to warrant 
works. Interestingly enough, discussion, which was important 
Lithuanian spelling and gram- and leant itself readily to poetry, 
mar of the fifteenth and six- j essays and dissertations, 
teen th centuries is as different 
from the Lithuanian of today 
as old English is from present- 
day English, and just, as con
fusing to read.

According to “Aleksandrynas”, 
a three volume bibliography of 
Lithuanian authors to 1865, Mi-lnjS) Jurgis Zablockis and Abra- 
kalojus Hussovianus, who was i omas Kulvietis. Mažvydas, one 
born sometime between 1475 of the more prolific writers of 
and 1485, was one of the earliest this time; copiled and wrote, in 
known Lithuanian authors.

Hussovianus’ 
seemed short-lived, since he did! 
not begin writing until appro
ximately 1522 in Rome and 
ended when he left Rome for 
Krakow in 1525 where he enter
ed the priesthood.

Typically, Hussovianus’ work 
was exclusively in Latin, the 
most notable being a poem,

Kaip gali sovietai 
susilyginti su JAV?

Naions Business pastebi, 
kad Sovietų Sąjungos vadovai 
kiekviena proga mėgsta pasi
girti, kad jie Amerika pasivys 
ir pralenks, bet vis tik ateity
je. Kad tą dieną pagreitinus, 
laikraštis pasiūlė keletą prak
tiškų patarimų, būtent, kad 
pati Amerika iš savo pusės:

Nugriautų 60 nuošimčių vi
su savo namų;

Išgriautų 60 nuošimčių visu 
savo plieno liejyklų; ’

Išardytų du trečdalius visų 
savo geležinkelių;

Sunaikintų devynis iš kiek
vienos dešimties telefonų;

Ir nužemintų 60 nuošimčių 
savo gyvenimo standartą.

Tuomet Sovietų Sąjunga 
būtų beveik visiškai lygiomis 

arrition to his chatechism, hym-.su Amerikos Jungtinėmis Vai

The first known Lithuanian 
book, for example, was a chate- 
chism, written in 1547 by Mar
tynas Mažvydas, a protestant mi
nister. His chatechism included 
a section1 of hymns, some of 
which were written by Rapolio-

-------- ---------— ČUIlUlUn LV IHb kJll<aLCVIllJ>lll, liJAll“iOLI
;’ writing career j nals, prayerbooks and a primer.! stybėmis.
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plėtė. Kun. A. Trakis ir E. Ge
rulis pirmieji susirūpinę mo
kyklos steigimu. Jie davę lai
kina Vietą. Pradėta nuo 35 
vaikų, -šiandien turima 444.

Septintokai deklamuoja Vai
čaičio “Yra šalis”. Minėjimas 
baigiamas mokyklų himnu 
“Su mokslu i rytojų”. Neuž
mirškime, jog šiam himnui žo
džius parašė B. Vindašienė, o 
muziką sukūrė J. Zdanius.

Ir tikrai mokyklų šūkis vyk
domas: mylėsi Lietuvą iš tolo 
visa širdim, visais jausmais..

J. Vaičiūnas

Yęfcitf
Ovster 2-Oęor

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai ^rbę inyiiv*
Pigus leidimas. - '

PLYMOUTH, VALIANT • BARRACUDA. ROAD BUHNEfiį 
G T X, FURY-DUSTER. \ •>-, :::> •

4030 Archer Avenue — Phone VI 7*1515 V

16 aktas, 
žydėjimo me- 

Montažas šneka: “Lai- 
laisvi Lietuvos žmonės 

kelti savo kultūrą — 
dainuoti lietuviškas 

ir šokti tautinius šo
kius”. JAtrodo kiek vaikiškas 
apibūdinimas, bet, atsiminki
me, jog montažas buvo taiko
mas vaikams. J. V.)

Pašokami keturi tautiniai 
šokiai ir visi dainuoja “Saulutė 
tekėjo”, simboliškai parodant 
Lietuvai saulės užtekėjimą.

Neilgas džiaugsmas, nes 
Lietuva'vėl patenka vergijon, 
dar žiąuresnėn. kaip anksčiau. 
Sakoma: "“Tai buvo ašarų, 
skausmo, maldos ir teroro me
tas”.

Pritaikytą 'šoki “Malda” vėl 
pašoka L. Jauniūtė. Brazdžio
nio “Be motinos tėvynės” dek
lamuoja L. Ramonaitė, o par
tizanų dainą “Pražydėjo jaz
minai”, .A. Gečo harmonizuo
tą, dainuoja vėl visi.

Paskutinė dalis šneka apie 
pasitraukimą nuo bolševikų, 
apie atvykimą Į Ameriką, apie 
pareigą išlaikyti savo kalbą ir 
papročius, apie tuo tikslu įstei
gtas lietuviškąsias mokyklas, 
kuriose viską
lietuvą, būdą, kultūrą.

Mažesnieji ir didesnieji vėl 
pašoka tautinių šokių, padai
nuojama Bertulio “Aš esu lie
tuvis” (S. Džiugo žodžiai) ir F. 
Strolios “Grįšim, grįšim” (žo
džiai Vytės Nemunėlio).

Montažą deklamavo 7-os 
klasės mokinės: A. Bukavec- 
kaitė. V. Jurgilaitė ir J. Nami- 
kaitė. Tautinius šokius paruo
šė L Kmieliauskienė ir D. Va- 
latkaitytė, o dainas V. Gutaus
kas ir A. Paulikaitis. Akompa
navo mokinys A. Zdanius.

Malonu, kad ir apšvietimą 
paruošė aštuntokas G. Matutis. 
Muzikos efektai A. Lunecko, o 
mokyklų spaudos leidinių pa
rodą paruošė dail. P. Aleksa.

Mokyklų vedėjas J. širka 
j trumpai priminė, kad mokyk
los mini savo dešimtmetį. Bu
vę ir sunkesnių ir geresnių 
dienų. Pasitaikę ir norinčių 
mokykloms kenkti, tačiau, 
kaip matote, mokyklos iŠsi-
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Kai prezidentas Nixonas nominavo G. Harrold 
Carswell Aukščiausiojo teismo teisėjo postui, tai spau
doje buvo reiškiama nuomonė, jog ši kartą nominuotas 
kandidatas bus Senato patvirtintas. Tokia nuomonė bu
vo reiškiama nežiūrint to, kad apie nominuotojo kvalifi
kacijas nedaug tebuvo žinoma.

Kaip paprastai, prasidėjo apklausinėjimas. Senato 
komitetas kvotė ne tik pati Carswell, bet taip pat pa
kvietė vadinamuosius liudininkus, kad jie pasisakytų dėl 
nominuoto kandidato kvalifikacijų.

Pasirausus Carswell praeityje, buvo surasta, kad 
jis prieš dvidešimt dvejus metus labai nepalankiai pasi
sakė apie negrus. Vesdamas rikiminę kampaniją Flori
doje, jis pabrėžė, jog negrų rasė yra žemesnė už bal
taodžių.

Kadangi toji kalba buvo pasakyta rinkiminės kam
panijos Įkarštyje ir Carswell kvotimo metu griežtai pa
reiškė, jog jis dabar visai kitaip galvojąs apie negrus, 
tai Į tą kalbą nebuvo perdaug atkreipta dėmesio. Buvo 
lyg patikėta, kad Carswell iš tiesų pakeitė savo nuomonę 
apie negrus, kai labiau subrendo ir susipažino su tik
rąja padėtimi.

Tačiau netrukus iškilo ir tokių faktų, kurie liudijo, 
jog negrų atžvilgiu Carswell vis dėlto yra gana šališkas. 
Išryškėjo jo aprobuotos biznio transakcijos, kurios visai 
aiškiai diskriminavo negrus. Maža to: pradėta nagri
nėti ir Carswell kvalifikacijos kaipo teisėjo. Pasirodo, 
kad toje srityje j o "rekordas visai nekoks. Tvirtinama, 
kad 59 nuošimčiai jo padarytų sprendimų buvo apeliaci
jos teismo pakeisti. Tai jau toks “pasižymėjimas”, 
kokiu vargu kitas koks federalinis teisėjas galėtų “pa * • _ • , , sigirti .

Iš pradžių patvirtinimo šalininkai bandė kalbėti 
apie “nepaprastas Carsewello kvalifikacijas” kaipo tei
sininko. Kai faktai parodė visai ką kitą, tai pasikeitė 
ir tonas. Sakysime, senatorius Roman Hruska spaudos 
konferencijoje pareiškė, jog ne vien tik labai pasižymė
ję teisininkai turi būti skiriami Aukščiausiojo teismo na
riais. Girdi, ir vidutiniokai ten turi būti Įsileisti.

Tai buvo tiesiog atviras pripažinimas, jog Carswell
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

ją Žmogus turi prisiimti riziką' 
Anksti rytą atrodė, kad visi ir nuspręs : padarysiu kas į 

mano vargai susibūrė ir apniko nuspręsta ir užbaigsiu. Bet ir j 
tada gali viskas pasikrypti at-i 
virkščiai ir gali pajusti šūvį į 
užpakalį, kai nuo tavęs nusisuks

mane. Turėjau mokėti dešinėn 
ir kairėn, šeimininkui, dažų par
davėjui, kepėjui, maistininkui, 
Aukštybė žino kam dar ir kiek 
beatliko. Bet blogiausia, kad po 
daugelio tokių savaičių jautie
si, jog atparumo jėgos nyksta 
ir viršija didžioji rūpesčių jėga. 
Tokiais momentais norėtum bū
ti padarytas iš geležies ir ap
gailestauji, kad esi tik iš mėsos 
ir kraujo.

Man darosi perdaug, kadangi 
aš negaliu šviesiai ižūrėti į atei
tį. To aš negaliu pasakyti žo
džiais ir aš negaliu suprasti, ko
dėl negaliu laimėti pripažinimo 
savo darbams. Jiems atidaviau 
visą savo širdį ir vieną momen
tą man atrodė, kad buvo padary
ta klaida.

Bet, bičiuli, kokiems praktiško 
gyvenimo daiktams žmogus tu
ri skirti jėgas, mintis ir energi- 

jokiomis ypatingomis kvalifikacijomis kaipo teisininkas 
nepasižymi, o yra tik vidutiniokas

Sen. Hruska tuo savo pareiškimu spaudai tikrai 
meškiškai pasitarnavo: ne tik neprisidėjo prie Cars- 
wello kandidatūros sutvirtinimo, bet ir pastatė preziden- 
tą Nixoną i nemalonią padėtį. Prezidentui net daromi 
priekaištai, kad jis jau antrą kartą pasirinko netikusi I 

j kandidatą tokiam postui, kuris yra laikomas nepaprastai į 
svarbiu visam kraštui. Aukščiausias teismas juk yra pati 
svarbiausia Įstatymų aiškinimo ir jų pritaikymo insti
tucija. Tam teismui, taip sakant, priklauso paskutinis 

i žodis. Todėl ir yra labai svarbu, kad teismo nariai būtų 
| tikrai kvalifikuoti teisininkai, o ne kokie vidutiniokai, 
Į kurie nepajėgia Įstatymuose susivokti ir kurių apie pusė 
'sprendimų yra apeliacijos teismo panaikinami arba 
i pakeičiami.

Labai galimas daiktas, kad sen. Hruska tik prisidė- 
i jo prie to, kad opozicija Carswello patvirtinimui dar la
ibiau padidėjo. Jau reiškiama nuomonė, kad balandžio 
į 6 d. Carswello patvirtinimo klausimas bus grąžintas Se- 
' naro komitetui ir ten numarintas. Opozicija, kuriai va- 
dovauja sen. Birch Bayh, kaip skelbiama, jau patrau- 

į kė savo pusėn apie pusę senatorių. . Jos poziciją ypač, su- 
i stiprino senatorių Fulbright ir Mark. 0. Hatfield pareis-1 
'kimai, kad jie balsuos prieš Carswello patvirtinimą. 
Ypač reikšmingu yra laikomas Fulbright pasisakymas, 
kodėl jis nepritaria Carswell kandidatūrai. Esą, jis kai- 

i po pietietis stojas už tai, kad pietietis būtų parinktas į 
i Aukščiausiojo teismo teisėjo postui, bet Carswellui ne-i 
i pritariąs dėl to, kad tasai neturįs reikalingų kvalifikacijų.;

Kaip atrodo, prezidentas Nixonas ir vėl gali pralai-i 
mėti: jo parinktas antras kandidatas Aukščiausiojo teis-Į 
mo postui gali būti Senato nepatvirtintas, kaip buvo ne- Į 
patvirtintas jo pernai parinkąs kandidatas Haynsworth.'

žmonės; bet, pagaliau, apie tai 
nereikia galvoti, ar ne ?”

“Reikalai dabar atrodo tam
siai. Jei tai būtų vien dėl ma
nęs!’* (Iš Vincento van Gogh 
laiškų broliui Theo).

Gimęs 1853 metų kovo mė
nesį pietinėj Olandijoje, netoli 
Belgijos pasienio, Vincentas bu
vo vyriausias iš šešių vaikų. Į 
kiaušinį panašia galva, mažomis 
akimis, raudonplaukis, apskritais! 
pečiais, greitai susijaudinantis, 
linkstantis Į melancholiją atro
dė vertas pasigailėjimo. Dirbęs 
įvairius darbus, Vincentas įsto
jo į Amsterdamo universitetą 
studijuoti teologijos, bet ir te
nai mokslas nesisekė, paišydavo 
mieliau, nei studijuodavo. Gyve
nimo laužomas, 1880 rugsėjo mė

nesį rašė broliui Theo, gulėda- į 
mas šieno kupetoje prie kelio, o j 
darė beveik bibiišką sprendimą: i 
“Nežiūrint gilių vargų aš pajų- i 
tau energiją atgimti ir pasakiau Į 
sau; nugalėsiu! Aš vėl paimsiu! 
pieštuką, kurio buvau išsižadė-! 
jęs nepasisekimuose. Aš vėl iš
kelsiu savo braižinius. Nuo šioj 
laiko pasaulis pasikeitė mano! 
naudai”.

Taip, jis per dešimtį kūrybos 
metų, būdamas tarp 27 ir 37 į 
metų, padarė apie 800 braižinių i 
ir apie 800 spalvotų paveikslų. 
Tas jo “padarymas” yra nuo
stabi meno dovana pasauliui, ko
kią dovaną gali duoti genijus. 
Jam gyvam būnant niekas jo ne
suprato, neįvertino, išskyrus bro
lį Theo, rėmusį pinigais, siun- 
tusį gerųjų dailnininkų: Rem- 
brandtą, Delacroix, Jean-Fran
cois, Millet reprodukcijų. Juos 
sekdamas van Gogh sukūrė Lo
zoriaus Prisikėlimą, Pietą; eilę 
žemės ūkio darbininkų vaizdų, 
kuriuose iki tol viešpatavo vie
nas Millet. Dabar van Gogh kū
riniai atrodo stipriau už pirmi
nius autorius, kuriais jis sekė...

Van Gogh kūriniai gali būti 
skirstomi į keletą grupių, Po ge
riausiais jis pasirašydavo, juos
skaitydamas užbaigtais. Jis vi
suomet stokojo pinigų, negalėjo 
samdytis modeliuotojų, todėl 
daugiausia paišydavo gamtovaiz
džius ar nebrangius pasistaty
tus, kieno nors aukotus daiktus.

Daug, gerai, vaizdžiai rašė.' 
Jo laiškai, išleisti didžiuliais, 
gausiai iliustruotais tomais. Į 
anglų kalbą vertimas trijuose to
muose kainoj a šešiasdešimt do
lerių. Savo laiškuose jis aprašy
davo paišomus kūrinius. Kūry
bingąjį pasaulį van Gogh baigė 
nusišaudamas pasiskolintu re
volveriu. Išėjęs į laukus paišy
ti juos šovėsi Į širdį, kruvinas 
parsitempė Į savo kambarį ir po 
dviejų dienų, 1890, liepos 29 d., 
mirė mylimo brolio Theo ranko
se.

Vincent van Gogh per savoj 
gyvenimą pardavė vos vieną pa
veikslą — taip buvo neįvertin
tas; Dabai- modernaus meno mu
ziejai, net valstybės didžiuojasi ; 
galėdamos turėti jo paveikslą. Jo 
parodos turi milžiniškus pasise
kimus. Modernaus meno kny
gos puošiasi jo paveikslų repro
dukcijomis ir ilgais jausmingais 
raštais apie Vincentą, kuris Į 
pasaulinio meno istoriją yra tvir
tai- Įstatytas. Net jo kūrinių 
prastai padarytomis reprodukci
jomis puošiasi meno mokyklos, 
akademijos.

e Vyras, kurs giriasi neda
rantis klaidų, turi žmoną kuri 
daro.

Group. Tai sukėlė gyventojuo
se nepasitenkinimą. Northeast 
Detroiter rašo, kad Patricia Fi
sher ir Mary Tampakes, Detroi
to policijos pareigūnų žmonos, 
padavė mokesčių tarnybos įstai
goms skundą dėl archidiocezijos 
Evoliucijos fondo naudojimo blo
giems tikslams, šelpiant šias ir 
kitas politinio pobūdžio bei šub- 
versyvias organizacijas, linku
sias eiti prieš valdžią. Prašo to
kius fondus apdėti mokesčiais.

John Kardinolas Dearden sa
vo pareiškime spaudai teisinasi 
dėl pinigų paskyrimo, sakyda-
mas, kad šelpiamoji grupė tiria 
gandus ir gyventojų skundus 
prieš policiją, siekiant abipusio 
pasitikėjimo ir tobulinant poli
cijos pareigūnų veiksmus parei
gose.

Konservatyvus katalikų sa
vaitraštis ‘The Wanderer”, išei
nąs St. Paul, Minn., perduodamas 
tas žinias, rašo, kad pagal John 
Kardinolo Dearden pranešimus 
59 Detroito diecezijos parapiji
nės pradžios ir aukštesnės mo
kyklos gali užsidaryti dėl lėšų 
stokos. Jau yra suinteresuotiems 
išsiuntinėti laiškai apife 12 pra
džios ir 4 aukštesnių mokyklų su 
5,106 mokiniais numatytą už
darymą.

Daug Kainų ir triukšmo yra 
sukelta dėl Čikagos archidiocezi
jos fondų telkimo, nusavinant 
tautinių mažumų turtą; kaip Lie
tuvių šv. Kazimiero kapines, ir 
tų fondų panaudojimo. Čikagos 
pietvakariuose, kur gyvena dau
guma vietos, lietuvių,; John Kar
dinolas Cody Įstėigė SW Com
munity organizaciją, į kurią su
ėjo dauguma bažnytinių grupių 
ir nori atstovauti visus apylin
kės gyventojus. Pastaruoju me
tu tos organizacijos konvencijoje" 
priimta rezoliucija, siekianti 
spręsti painias, labai plačias ir 
komplikuotas integracijos pro
blemas tik artimoje aplinkoje, 
nesutampa su daugumos nuomo
nėmis ir interesais. (pfl)

Padaryta pažanga 
leukemijai gydyti

Nacional. Vėžio instituto che
moterapijos direktorius Dr. Gor
don Zubrod, dalyvaudamas Vė
žio instituto seminare San An
tonio, pareiškė, kad yra pasiekta 
žymios pažangos gydant vaikų 

son iš Buffalo, N. Y», papildė, 
n<iuj i TyriiTiy rczmua-vai ro

do, jog pagijimo ir išlikimo lai- 
kas bus galima dar laoiau pra
ilginti. <Ji tikisi^ kad SO nuo— 
šimčiŲ leukemijos pacienty ga
lės gyventi mažiausiai po 5 me- 
tus, o 20 nuošimčių po 10 ir dau- 
giau metų.

Leukemija yrą kraujo vėžys. 
Amerikoje kasmet įvyksta po 
19,000 naujų leukemija susirgi
mų, iš kurių apie 15,000 miršta. 
Aštriąją limpocitine (lympho* 
cytic) leukemija kasmet apserga 
apie 2,300 vaikų ir apie tiek pat 
suaugusių).

LIETUVIAI LAIMĖJO?
Bet šv. Ka'iniero 

Kapinės nepaminėtos
Dešimtyje Chicagos arkidio- 

cezijos kapinių, kuriose yra 
pastatytos laidojimo koplyčios, 
bus leidžiama mirusius paly
dėti prie duobės. Keturiose ka
pinėse leidimas pradės galioti 
nuo ateinančio gegužės mėn. 1 
dienos, likusiose 6 kapinėse 
nuo liepos 1 dienos. Tos ketu
rios kapinės yra: Ascension 
kapinės Libertyvellėje, Ass
umption Glenwoode, < Calvary 
Evanstone ir St. Boniface, Chi- 
cagoje.

Kadangi laidojimas su paly
dėjimu prie duobės esąs išlai- 
dingesnis, tad mokestis būsiąs 
50 nuošimčių didesnis negu 
laidojimas mirusįjį paliekant 
koplyčioje, aiškina arkidio- 
cezijos pranešėjas.

Grupė lietuvių ir kai kurie 
asmenys individualiai jau me
tų metai kaip veda kovą, kad 
tas draudimas (palydėti prie 
duobės) būtų nuimtas, rašo 
Chicago Tribune savo praneši
me. Arkidiocezijos pranešėjas 
pasakęs, kad šis naujas po
tvarkis dėlto, kad pareigūnai 
negali žiūrėti, kokių emocinių 
patyrimų ii- sunkumų pergy
vena šeimos artimam žmogui 
mirus.

Velniškas kepsnys
Buenos Aires Įvykusiame 

tarptautiniame gastronomijos 
konkurse skaniausio patiekalo 
konkursą laimėjo meksikietis 
Eduardo Ramirez, patiekęs “Vėl 
nišką filetą”. Deja, kepsnio 
kepimo . receptas nepateiktas.

Tiek. papildomai pranešta, 
kad iš konkurso jury,'ragavu
sių to “velniško kepsnio”, 
trims buvo pašaukta greitoji 
pagalba.

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

DONELAIČIO LIETUVA
XX-me AMŽIUJE

V Dalis

'v-'

Kokias nors pramogas, paįvairinančias 
jų kasdieninį gyvenimą, šio nuošalaus 
kampelio gyventojai tik labai retais atve
jais turėjo progos pamatyti ir išgyventi. 
Užtat nėra ko stebėtis, kad viena dieną 
dulkėtame kaimo kely pasirodęs lokinin- 
kas, dresiruotų lokiu vedžiotojas, vedinas 
ant grandinės pririšta meška, sukėlė tikra 
sensaciją Juodeglynuose. Negana to, ant 
lokininko peties dar sėdėjo visaip besi- 
kraipanti ir čiauškanti bei grimasas išda
rinėti bezdžioniukė. taip pat kaimo žmo- 
n ins ne kasdieną matomas sutvėrimas. 
Didesniam žmonių būriui apie šiuos taip 
neįprastus pakeleivius susirinkus, lok įnin
kąs pradėjo ritmingai mušti tamburiną, 
būgneli su žvangučiais, gi meška, atsisto
jusi ant užpakaliniu kojų, pradėjo šokti ir 
tūpčioti pagal mušamą takt u žmonėms 
pakankamai tais keistais svečiais atsiste
bėjus ir seansui pasibaigus, nuo lokinin
ko peties su kepure rankose nušokusi bež- 
džioniukė surinko nuo žemės žmonių me
tamus pinigėlius. Tada lokininkas visiems 
susirinkusiems garsiu balsu apskelbė, kad 
vakare Zipkaičio karčiamoje bus išpildo
ma programa, kur lokys atliks įvairius 
akrobatikos numerius, gi jei atsiras drą
suolių. kurie ryšis eiti imtynių su lokiu ir 
jį nugalės, tiems jis išmokės |x> dešimkę 
premijos.

t

Pamatyti mešką, ir dar šokančią į mu
zikos taktą, o tuo labiau besigalinėjančią 
su žmogum, tokia galimybė pasitaiko ne 
taip jau dažnai žmogaus gyvenime, todėl 
vakare Zipkaičio karčiams buvo sausa
kimšai prisigrūdusi žingeidžių kaimo gy
ventojų. Žiūrovus šiek tiek aptvarkius, 
pirmose eilėse buvo susodintos moterys ir 
vaikai. Visi kiti žiūrovai šiaip taip susital
pino tolimesnėse eilėse, o kai kurie vaikai 
susilipo ant stalo karčiamos kambario ga
le. kad geriau matytų kas čia dėsis ir kar
tu galėtų būti saugiame atstume nuo tokių 
neįprastj sutvėrimų.

Žiūrovams karčianią pripildžius, į kam
barį įžengė ir lokininkas, kartu vesdama
sis ir savo meška, kuriai ant galvos buvo 
užmautas antsnukis. Be to. ant kaklo ji 
turėjo geležinę apykaklę, prie kurios buvo 
pritvirtinta grandinė, su kuria ją lokinin
kas vedžiojo. Meškai tūpčiojant pasisto
jus ant užpakaliniu kojų, ji kambaryje at
rodė milžinišku, pabaisą sukeliančiu žvė
rimi.

akimirką tas ristikas šoko prie meškos ir 
ją pagriebęs į glėbį norėjo paversti ant 
grindų. Tas neišprovokuotas užpuolimas 
meškai buvo netikėtas ir ji, beveik praras- 
daina pusiausvyrą, susvirduliavus plump
telėjo alatupsčiom į pirmos eilės žiūrovų 
suolą, apversdama jį su visais ant jos 
sėdėjusiais žmonėmis. Visa pirmutinė žiū
rovų eile suvirto ant grindų, sukeldami 
nepaprastą bildesį ir klyksmą. Tokia meš
kos su žmogum imtynių pradžia visiems 
kiliems žiūrovams sukėlė didžiausią entu
ziazmą ir visa karčiama tiesiog drebėjo 
nuo nesuvaldomo juoko ir rankų plojimo.

Bet meška tuo ivvkiu nebuvo susiža- *

Meškai kiek pašokinėjus pagal ant 
tamburino mušamą taktą, lokininkas su
sirinkusius pradėjo klausinėti, kas norė
tų eiti su meška imtynių. Iš pradžių nie
kas nedrįso siūlytis, bet jauniems vyrams 
tarp savęs bcsikumšciuojant. iš jų tarpo 
į priekį iššoko vienas jaunas raumeningas 
vyrukas, sutikęs išbandyti savo raumenų 
jėgą su meška. Tada lokininkas davė jam 
apsivilkti storą ristiko ploščių su panašios 
rūsies galvą pridengiančiu kapišonu, gal
vos gobtuvu.

Dabar ristis pasiruošęs vyrukas ir meš
ka stovėjo vienas priešais kitą. Sekančią 

vėjusi. Atgavusi pusiausvyrą ir vėl išsi
tiesusi visu ūgiu, ji giliu balsu niauroda
ma puolė ant savo priešininko ir sekančiu 
momentu meška ir žmogus raičiojosi po 
grindis jau nebe juokais. Įtūžusi meška > 
vienu letenos smūgiu nuplėšė ristiko ploš- p 
čių ir nežinia kas toliau būtų atsitikę, jei 
lokininkas, pamatęs kad padėtis darosi 
kritiška, nebūtų garsiai šaukdamas meš
kos atitempęs nuo ant grindų parversto 
ristiko, duodamas jam progą gelbėtis iš i 
pavojingos situacijos.

Per triukšmą žiūrovai gal ir -nepajuto 
padėties rimtumo ir visi entuziastiškai 
sveikino laimingai iš meškos glėbio išsiva-

Aš virbės upelė

Ginynu bažnyčia Girdavos apskrity.

' davusi, nors ir gerokai aplamdytą, bet 
čielą ir sveiką ristiką. Visas tas sąmyšis 

; sukėlė karčiamoje tiek daug dulkių, k&d 
. ’ ant sienos kabėjusi žibalinė lemputė vos 

; spinksėjo, gi susijaudinę žmonės ūžė kaip 
< bičių avily.

■ if.Af

- 4Ž'. :

prie

; Tik pamažtr žiūrovų nuolaikos kiek ap- 
■ rimo, išgąsdinti ir klykią vaikai buvo ap

raminti. o iš susijaudinimo spiegiančiu 
balsu krykštaujanti“ ant pečiaus viršaus 
sėdėjusi bezdžioniukė teapsiramino tik 
vėl nutūpusi ant lokininko pečių.

Juodeglyny.

Dar ištisas savaites po to seanso Juod- 
eglyhų žmonės vis tbediskutavo ir vieni 
kitiems pasakojo savo išgyvenimus to taip 
neįprasto ir nekasdieniško vakaro metu, 
kada jie patys savo akimis matė mešką, 
besigalinėjančią su žmogum.

Pabaiga
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Gal kelios dešimt tūkstančių. 
Nesapnuokime apie milijoną. 
Mes savo jėgas — tiek kūrybi
nes, tiek organizacines, tiek fi
nansines ir kitas — esame iš
sklaido perdaug plačiai įvairiose 
organizacijose, susirinkimuose, 
perdideliame skaičiuje įvairiau
sių laikraščių ir spausdinių, ir 
net jau tarp įvairiausių fondų. 
Ar nebūtų idealu (tas yra gali
ma) , kad turėtumėm vieną ben
drą organizaciją, po kurios sto
gy būtų atskiri skyriai; politi
niams darbams, kultūriniams 
reikalams, lituanistinėms moky
kloms ir net šalpos reikalams. 
Tada liėluviškai visuomenei ne
reikėtų galvos laužyti, kur, kam 
ir po kiek dolerių duoti, o mū
sų didžiųjų organizacijų vado
vams daryti daugybę posėdžių, 
iada bet kuri organizacija gali 

skelbti savo reikalams vajus, tai 
tokia padėtis atbaido nuošir
džius lietuvius nuo lietuviško vei
kimo ir aukotojus nuo aukų. Lie
tuvių Fondas toje srityje suge
bėjo rasti vidurkelį, todėl mes 
visi džiaugiamės jo pasisekimu 
ir todėl jo finansai pradeda efek- 
tyviai remti lietuviškus darbus.

tus mokslus, turės savo ameri
kiečių draugų įvairiuose šio kra
što gyvenimo sluogsniuose. Jų 
įtaka į amerikiečių intelektua
lus, politikus, dvasiškius, žurna
listus bus labai svari, šitokiu 
būdu lietuviški reikalai turės di
delį užnugarį. Įvairiose srityse 
aukštas pozicijas užimą iškilę 
lietuviai jau tiesioginiai galės 
patarnauti mūsų lietuviškiems 
reikalams. Šiai argumentacijai 
sustiprinti užtenka pažvelgti į 
žydus, kurie gerai išsimokslinę, 
tvirti ekonomiškai pasiekia žy
dų reikalams milžiniškų laimėji
mų šiame krašte. Jie savo skai
čium, atskiru tikėjimu, hebra
jų kalbos mokėjimu (jaunieji žy
dai jau pradeda prarasti šias ge
ras ypatybes), jie atsiekė laimė
jimų per savo įtaką į spaudą, i 
TV7, ekonomiją, mokslą ir val
džios administraciją. Tai jų pa
grindas visų atsiektų laimėjimų.

Ką mes privalome būtinai, de
gančiai, jau dabar pavieniai ir 
organizuotai daryti, kad visi lie
tuviški reikalai ateityje būtų 
gyvi ateinančiose kartose.

Susiskaldymas įvairiose srityse

Mūsų dirbančių ar remiančių 
lietuviškus reikalus nėra daug.

j damą politiką, — jį patį nuso-ivybės darbų rėmėja ir dėl Lie-.tuviško jaunimo kuria mišrias 
Į dino ir tokiu būdu išgelbėjo' tuvos išlaisvinimu kovotoja. Ji šeimas. Joms taip pat negalėsi- 
į Prancūzijos ekonomiją nuo kra- taip pat labai prisirišusi prie [ me durų uždaryti ir reikės su- 
r cho. I veikimo formų, atsivežtų iŠ Lie-

, spietime, kūryboje ir kitose ari-. Panašių klaidų galime ir mes j tuvos. Jai ir partijos ir orga- 
jtyse. Bet sitas lietuvių tautos; atrasti savo tautos istorijoje. Į nizacijos iš tų laikų yra antroji 

ėl be kompro- 
bei pa- j misų priešinasi betkokioms re- 

klai- formoms. Bet daugelis iŠ tos 
kartos jau traukiasi į senatvę 
arba jau dingę iš mūsų tarpo. 
Lietuviškas gyvenimas ir bet- 
koks veikimas jų labai pasiges, 
nes jie buvo ir yra nepaprastai 
dideli rėmėjai.

Antrajai įtartai galime pris
kirti tuos, kurie subrendo ir mok
slus baigė Vokietijoje. Jai pri
klausau ir aš. šiai kartai tė
vynės ir lietuvybės reikalai yra 
labai svarbūs. Ji skiriasi nuo 
pirmosios kartos tik tiek, kad Ši 
antroji karta nėra jau taip pri
sirišusi prie senų veikimo for
mų, ji reformų nesibijosi, kar
tais jų ir laukia, šiai kartai 
svarbu, kad betkoks lietuviškas 
veikimas tarnautų nuoširdžiai 
Lietuvos išlaisvinimo ir lietu
vybės reikalams.

Trečioji karta jau daug skir
tingesnė nuo pirmųjų dviejų. Ji 
atvažiavo į šį kraštą dar būda
ma jaunutė, atseit, maži vaikai. 
.Prie šio krašto priaugo gana 
natūraliai, nes čia baigė mokyk
las ir pasiekė aukštesnius moks
lus. Jie užima geras vietas kom
panijose, mokyklose ir profesi
jose. Tiek kalbos atžvilgiu, tiek 
pažinčių turėjimu tarp ameri
kiečių jiems nėra jokios proble
mos. Jie jaučiasi Amerikoje kaip 
savo namuose. Jų amžiaus vi
durkis — apie trisdešimt metų. 
Jiems lietuviški reikalai taip pat 
labai gyvi. Jie nuoširdžiai rū
pinasi lituanistinėmis mokyklo
mis ir priklauso lietuviškoms or
ganizacijoms. Bet jie labai nu
sistatę prieš senas veikimo for
mas. Jie nenori nė girdėti apie 
mūsų politines partijas, todėl jie 
aktyviai nedalyvauja politiniuo
se veiksniuose. Bet jie yra są
moningi lietuviai. Neseniai Či
kagoje įvykęs mokslininkų su
važiavimas, kuriame dominavo 
daugiausia trečioji karta, paro
dė, kad jie tikrai patriotiškai su
brendę tiek lietuvybės, tiek Lie
tuvos išlaisvinimo atžvilgiu. Bet 
jie kritiški, nesibijo ieškoti nau
jų kelių ir formų lietuviškam 
veikimui.

TURIME PERSIORGANIZUOTI
Didžiai Gerbiama 
“Naujienų” Redakcija

Nežinau kodėl p. J. Dau- j progresas vėl 1939-40 į Kiekvien
gėla taip piktai aprašė n>a.| nutr!‘uktaa W**- iTik raut,
no pasakytą kalbą Oeve-j 
landė Vasario šešioliktos' 
minėjimo proga. Tas jo ap-| 
rašymas, neturįs jokio ry- ■ 
šio su mano kalbos minti-, 
mis, buvo paskelbtas “Nau
jienose” Š. m. vasario 26 nr. j

Pasinaudodamas papras- Į 
tu demokratišku principu ir;* 
negaišdamas laiko, prašau 
paskelbti mano kalbos min
tis “Naujienose”. Tada 
kiekvienas skaitytojas ga
lės pats padaryti savo spren
dimą ir palyginti su p. J. 
Daugėlos neteisingu mano 
kalbos pristatymu “Naujie
nų” skaitytojams.

istorijoje, j nizacijos iš tų lail 
_________ tauta padaro klaidų, j prigimtis, ir todė 

(nutrauktas .Maskvos grobikų... tautos, sugebančios
Mums čia išeivijoje ir mūsų j jė^iančios i’aiku pabusti įr g

į ateinančioms kartoms — Vasa-1 du bei pakreipti sa-
(rio šešioliktoji turi tapti credo, Į vo veikU teisingu keliu, gali pa- 
kad niekados nepavargsime ko-1 siekti iaįmėjimų .

i voję už mūsų tautos laisvę. Į i
j ją tikime.. Ir tik dėl jos šiam-Į Po šl° apibendrinimo meginki-
I dien aukojame savo kūrybą, lai
ką, darbą ir finansus lietuviš-

j kam gyvenimui. Kaip daugelis 
jis mūsų jau senai atsižada as
meniškų ir šeimyninių patogu
mų, taip ir mes visi privalome 
nebijoti aukų vardan tos būsi
mos laisvos Lietuvos.

Be jokių ginčų pripažįstame, 
kad Vasario šešioliktoji yra mum 
lietuviam pati didžiausioji šven
tė. Ji yra mūsų tautos laisvės 
simbolis, kuris tapo realybė 1918 
m. Ji tapo realybe dėka mūsų 
tautinės sąmonės kūrėjų: Maž
vydų, Daukantų, Valančių, Ba
sanavičių, Kudirkų, Maironių ir 
kitų... Vasario šešioliktoji ne
atėjo be aukų. Ją krauju aplais
tė 1831 metų sukilimas prieš ca
ro pavergimą,, taip pat galvas už 
ją paguldė nepriklausomybės ko
vų e savanoriai, ir dešimtimis 
tūkstančių partizanų prieš da
bartinį rusų-komunistų koloni
zaciją. Visų šių kūrėjų ir . ko
votojų lietuvių dėka tauta 1918 
m. buvo apvainikuota laisvu 
valstybiniu gyvenimu ir po to ta 
pati tauta su savo vaistybminin- 
kais; Smetona, Stulginskiu, Gri
nių ir daugel kitų pradėjo naują 
Lietuvos epochą...

Ir per

Mums visiems turi būti aiš
ku taip pat, kad grąžinimui lais
vės lietuvių tautai neužtenka 
vien gražių žodžių, skambių šū
kių ar puslapiais prirašytų rezo
liucijų. Jos yra geros, bet tik kaip 
priedas prie konkrečių prasmin
gų darbų ir realios veiklos. Per
vertinti ir išpūsti savo turimas 
jėgas, arba nematyti savo silp
nybių būtų tik narkotikais mai
tinimas savęs ir lietuvių visuo
menės. Istorija tokius nerealius 
svajotojus žiauriai baudžia. Be 
ilgesnių argumentų, užtenka tik 
prisiminti Hitlerį, Musolinį ir 
Japonijos diktatorius. Nors jie 
buvo galingi, bet jų fantazijos 
apie savo turimas jėgas buvo 
dar didesnės... ir žinome prie ko
kios tragedijos jie privedė savo 
tautas. Galime drąsiai tvirtinti, 
nebūdami nė pranašais, kad Mas
kvos diktatorius ir rusų tautą 
ištiks tokia pati žiauriausi tra
gedija. Panašus likimas laukia 
ir komunistinę Kiniją.

Taip, pat galime pasimokyti ir 
iš taip nesenai De Gaullė išsipū
timo, pasišovusio su keliais bi-

trumpą 22 metų ne- lijonais dol. aukso sutriuškinti 
priklausomybės laikotarpį Lie- Amerikos galingą ekonomiją, 
tuvos valstybė padarė nepapras- Gerai, kad laiku prancūzų tauta 
tai didelę pažangą ekonomijoje, pajuto De Gaulle pavojingą ve-

me pasvarstyt, kokią realią ateitį 
turėsime mes lietuviai savo vei
klai, kuri ir siekia bendrai mūsų 
tautos išlaisvinimą. Mūsų vėles
nioji išeivija jau yra per 25 me
tus tremtyje... ir dar tiek pat 
metų ar daugiau gali tekti mums 
ir mūsų vaikams laukti, kol Lie
tuva išvys laisvę. Tik netikė- 

į tas ir baisus atominis karas tarp 
i Rusijos ir Kom. Kinijos gali iš
laisvinti Maskvos pavergtas tau
tas. Bet tas būtų netikėtas, stai
gus įvykis ir tuo remtis mūsų 
lietuviškai veiklai, bent dar 
šiandien, būtų per ryzikinga. Aš 
sakyčiau, būkime atsargesni ir 
realistiškesni r planuokme sa
vo visokeriopai išsišakojusią lie
tuvišką veiklą bent 30-čiai metų 
į priekį. Tiek dar metų mūsų nu
mylėta tauta 
mųjų jungą.

Kiekvienas 
bas — ar tai

gali nesti- sveti-

lietuviškas dar- 
būtų politinis, vi

suomeninis, lituanistinis, kultū
rinis, meninis, muzikinis ir net 
finansinis ir panašiai -— susilau
kia pasisekimo tik tada, kada jį 
remia kuo didesnė lietuvių vi
suomenės dalis. Tad mes ir tu
rime gerai pažinti savo visuome
nę ir atitinkamai formuoti, pri
taikinti veikimo būdus, kad ta 
lietuviška visuomenė remtų mū
sų labai išsišakojusią veiklą.

Visi be ginčų privalome pripa
žinti, kad po 20-30 metų lietu
viškoji visuomenė pasikeis labai 
daug, tad dabar mėginkime 
trumpai įžvelgti į tos būsimos 
lietuviškos visuomenės pasikei
timą. Tą atlikus, jau būtų ga
lima analizuoti kaip turės persi
organizuoti ir mūsų visas lietu
viškas veikimas, kad jis susi
lauktų tos būsimos, pasikeitusios 
lietuviškos visuomenės visapu
siškos paramos. Dėl laiko sto
kos ši apžvalga bus labai pavir
šutiniška ir trumpa, nes nuodug
niam to klausimo nagrinėjimui 
reikėtų kelių ar keliolikos va
landų.

Kad būtų galima su kuo pa
lyginti tą ateities lietuvišką vi
suomenę,' trumpai žvilgterėki

me, kokia buvo ir kokia yra da
bartinė mūsų visuomenė. Nuo 
apleidimo savo krašto per antrą 
pasaulinį karą ir iki dabar jau 
galime rasti net tris lietuvių 
kartas su savo skirtingais cha
rakteriais, kurie skirtingai vei
kė ir veikia mūsų lietuvišką gy
venimą.

Pirmoji pati vyresniėji karta, 
pabėgdama iš Lietuvos jau buvo 
subrendusi vispusiškai: ir fiziš
kai ir dvasiškai. Jai Lietuvos 
netekimas buvo pati skaudžiąu- 
sioji tragedija gyvenime. Ji iki 
dabar yra pati didžiausia lietu-

SLŠ PILDOMOSIOS TARYBOS IŽDO GLOBĖJA

CHICAGO, ILLINOIS

POVILAS ir SOFIJA MILASEVIČIAI

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
draugus ir pažįstamus 
sveikiname

sulaukusius giminiečius, 
nuoširdžiai

Kas yra bendro tarp tu-kartu?

štai kas. Jų nariai visi kalba 
laisvai lietuviškai, mišrių šeimų 
nedaug, beveik visi skaito ir re
mia lietuviškus laikraščius. Ry
šys tarp visų tų kartų yra ga
na tamprus, tik susidaro nuomo
nių skirtumas dėl veikimo for
mų. Tos trys kartos dabar ir 
dominuoja mūsų viešąjį ir or
ganizacinį gyvenimą.

Bet šita padėtis nepasiliks ne
pasikeitusi. Po 30 metų ateis 
pati naujausioji lietuvių karta, 
kuri čia gimė, užaugo ir baigė 
mokslus. Jai šis kraštas — gim
tasis kraštas. Jai pilna ta žo
džio prasme tiks Amerikos lietu
vių vardas. Mes turime savo vei
kimą taip perorganizuoti, kad tai 
naujai ateinančiai kartai mūsų 
idealai būtų savi. Tegu ji ir 
veiks kitaip; savo stilium, savu 
metodu, bet tegul ji jaučia šven
tą pareigą, kad jų tėvų žemė turi 
tokią pat teisę į laisvę, kaip ir Af
rikos bei Azijos tautos. Dabarti
nė mūsų visos visuomenės ir yra 
šventoji misija, kad mes per li
tuanistines mokyklas, per jau
nimo stovyklas, per spaudą, per 
organizacijas įdiegtumėm į sa
vo jaunimo pasąmonę lietuvybės 
reikalingumą ir daromą skriau
dą mūsų pavergtai tautai.

Jauniausioji busimoji lietuvių 
karta skirsis diametraliai nuo 
dabartinės lietuvių visuomenės. 
Tad atvirom akim pažiūrėkim į 
tą jauniausią jaunimą. Pirmiau
sia — jos lietuvių kalba bus ga
na silpnoka. Lietuviškai disku
sijose ji negalės laisvai dalyvau
ti, nors žinių ir interesą pakan
kamai turėtų. Bet jų mes nega
lėsime palikti nuošalyje, nes 
ateis laikas, kada sudarys dau
gumą. Ir čia turėsime rasti iš
eitį mūsų naudai. Mišrių šeimų 
taip pat bus labai daug. Sako
ma, kad jau dabar arti pusė lie-

rasti vietą lietuviškoje visuome
nėje, nes bus ir mišrių Šeimų 
naudingų lietuviškiems reika
lams.

Šiuo metu dauguma lietuvių 
vis dar gyvename gana kompak
tiniai. Ateities lietuvių karta 
gyvens daugiausia išsiskirsčiusi 
į užmiesčius. Ilgesnės tarp šei
mų distancijos reikalus surasti 
naujų veikimo formų: tiek dėl 
lituanistinių mokyklų, tiek dėl 
kitų lietuviškų reikalų.

Lietuviškos spaudos skaityto
jų jau dabar mažiau bėra, atei
tyje jų dar mažiau beliks.

Lietuviška spauda jau dabar 
turi persiorganizuoti, daug laik
raščių susijungti, kad tokių bū
du sustiprėtų tų laikraščių ir 
kūrybinė ir finansinė padėtis, 
tuo pakeliant laikraščių kokybę 
ir aktualumą.

Čia trumpai išvardintos tos bū
simos naujos kartos silpnosios 
pusės .kurios, aišku, neigiamai 
veiks lietuviškus reikalus.

Būsimos lietuviškos kartos 
teigiamos ypatybės

Daug lietuvių bus baigę aukš (Nukelta į 6 psl.)

J LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ MŪSŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO ; 
J NARIAMS, BENDRADARBIAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS LINKI
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BENDRUOMENE, KUR EINI?
Jau daugiau kaip dešimtmetis, r mas, šiandien pasirodė kažkoks 
j visuotiniais balsavimais (jie i nesusipratimas ir net jo vadovy- 
bar pakeisti) išrinkome pirmą-« beje buvę žmonės pasisakė 

spaudoje prieš kelių asmenų šei
mininkavimą toje organizacijo
je.

Altas visą laiką buvo pajuo
kiamas, kad veikia tik rezoliuci
jomis ir kad jame sėdi vieni se
niai po dešimt ar daugiau metų 
ii’ nieko kito neįsileidžia. O kaip 
su‘Bendruomene? Ar kas kitas 
be Barzduko ir Co. ar Rezoliuci
jų komitete be Valiuko ir Co. tu
ri kokį bal>ą? Kur pastarojo at
skaitomybės, kas matė kur pa
skelbta? Kiek sugaišta laiko, 
prarasta pinigo tiems ginčams 
ir lenktynėms ir kam tas naudin
ga? Tik ne mums lietuviams!

Lietuviškos Šeštadieninės mo
kyklos — jos atsirado tik ten, 
kur tėvai jas sukūrė ir vietos 
žmonės ir organizacijos — išlai
kė. Ten, kur tėvai nesusipratę,

ją Bendruomenės Tarybą. Džiau
gėmės ją išrinkę, nes Altas va
dovavo politinei veiklai, Ralfas 
— šalpai, o Bendruomenei buvo 
kultūrinės sritys. Taip buvo vi
sų sutarta. Bendruomenės Tary- 
lx)je buvo daug iš naujai atvy
kusių žmonių su gražiausiomis 
idėjomis kultūrinėje srityje. Ti
kėjome ne tik išsilaikyti lietu
viais, bet atgaivinti lietuvybę se
nųjų ateivių jaunimo tarpe, kad 
mūsų skaičius nemažėtų, kad bū
tų kam tęsti kovą už Lietuvą ir 
jos laisvę. Išaugęs asmuo, kad ir 
čia gimęs, gali ir turi turėti sen
timentų tam kraštui, iš kurio jis 
ar jo tėvai ir seneliai kilę. Tam 
matome daug gražių pavyzdžių 
kitų tautybių išeivijoje. Todėl 
ir Bendruomenės nariu kiekvie
nas lietuvis buvo laikomas au
tomat

Po tiek metų ir tiek gražių Į 
idėjų, kur šiandien esame? Ką 
atsiekėme? Ar įjungti senieji 
ateiviai ir jų vaikai, ar lietuvybė 
Bendruomenės dėka pakilo? Ar 
be tos naujos organizacijos bū
tume atsiekę tą patį, išlaikyda
mi senų organizacijų autoritetą? 
Parengimai, jie kolonijose vyks
ta kaip ir seniau, nes jie vykdo
mi vietos organizacijų. Jeigu kas 
įvyksta naujo, tai tik dėl naujų!
technišku galimybių. Vasario bendravę: 
16-tos minėjimai mažesnėse ko- j 
lonijose kiek sumažėjo, ypač au
kos. Skaudu pasakyti, bet mū
sų veiksniai Altas ir Vlikas iš 
Bendruomenės sulaukė vietoje 
pagalbos nuolat niekinančios ] 
kritikos. Suvažiavimai, seimai, 
jų rezoliucijos niekad nepraėjo 
be neteisingos ir šališkos kriti
kos. Bendruomenė rėmė Rezo
liucijų komitetą, kurs per de
šimtmeti to paties vado veda-

ten neįkurta nė vienos mokyk
los, nebuvo jokios paskaitėlės 
jaunimui apie tą kraštą, iš kur 
jo tėvai kilę. Turiu mintyje tas 
mažas, bet stiprias kolonijas 
Naujoje Anglijoje, Pennsylvani- 
joje, New Yorko valstijoje ir 
kitur.

Tiesa, vadovėliai atėjo Bend
ruomenei . tarpininkaujant, bet 
aukos daug kur iš organizacijų 
tam tikslui atėjo. Vyresnio am- 

imas, kur jis būtų 
jei ne skautai, atei- 
arpininkai, neolitua- 

nai, santariečiai. Iš jų tarpo iš
augo tiek gražaus potencialo Lie
tuvai ir Amerikai, ką matėme 
neseniai buvusiame mokslinin
kų suvažiavime Čikagoje. Ar 
Bendruomenė ten turėjo įtakos 
ar tik “prisidėjo” jau po to, kai 
tas jaunimas subrendo ir pano
ro pasireikšti, pasakyti: “Ir mes 
esame, nepamirškite ir mūsų”. 
Visi čia suminėti, tai tik mažy-

iudyto-
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Pirmoji Lietuvių Bendruomenės Taryba
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MIAMi BEACH, 41, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO

Sophie ir Bernice WeiickaS?

UNicn 6-9206

CRANE SAVINGS and Loan Association
?

NEMOKAMAI AT TTO MOBILI AMSVIETA

on 
investment 

account

1 % moka ma vieny 
.— metu certifi-
Ą ratams. Mažiau-

šia $5,000 
ar daugiau

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell ttreet. Tel. LAf

IdU.> d pusinio
Max . įsteigė D 

prieš 150

Fcih>Ų VHįVHClH

garbei pastatė ir 
L K. Aleksan- 

1). Jis pavedė G. 
rūmų maršaJkai,
i, tuometiniam R. 

nriskirti R. kleb. Jo-
> valstiečius su jų
j, ariamos žemės 

jnuklėmis, esančio- 
(L. E., 1961).

MOKAME NUO 1966 METŲ SPALIO 1 OILNOS 
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. Ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadieniais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

A

tė bendruomenės dalis, kuriai 
’lietuviškumas nebuvo svetimas.

O toji didžioji mūsų senų atei- 
vių masė, tie virš milijoni lietu- 

j vių kilmės piliečių, ypač čia gi
mę, ar jų pasenę tėvai, ką jiems I 
Bendruomenė davė? Jie ne tiki 
kad nei jungti, bet atstumt, at- 
paladuoti- nuo tautinės atsako
mybės, o jiems kaip tik Bend
ruomenė turėjo būti artimiausia

i ir reikalingiausia.

Prie jų prieiti, juos suprasti 
jiems duoti pajusti lietuvio iš-ir

eivio tragediją buvo Bendruome-

TURB
(Atkelta iš 5-to psl.) 

Lituanistinės mokyklos, jaunimo 
organizacijos ir stovyklos

Jeigu mes norime, kad mūsų 
jaunimas būtų lietuviškai sąmo
ningas, tai turime remti visoke
riopai lietuviškas mokyklas, jų 
programas^ mokymosi priemo
nės, kad jos būtų atitinkamai 
pritaikintos čia gimusiam lie
tuviškam jaunimui, bet ne tam, 
kuris buvo anais laikais Lietu
voje. Mokytojams taip pat turi-

sigailėti nieko, kad kiekvienas 
jaunuolis ir jaunuolė priklausytų 
kokiai nors lietuviškai jaun. or
ganizacijai ir dažnai galėtų nu
vykti Į vasaros jaunimo stovyk
las. šaka šeimos lietuvybės ži
dinio, . lituanistinės mokyklos, 
jaunimo organizacijos ir jauni
mo stovyklos, tai antrasis ir 
aukštesnysis lietuvybės židinys.

rinansai Lietuvos laisvinimo 
reikalams

nės didysis uždavinys, o tas pra-1 me suteikti visokeriopą paramą, 
mokyti 

šitokį jaunimą. Tad turime ne
sigailėti nei lėšų, nei organiza
cinių priemonių jų perorgani
zavimui, naujų priemonių Įsigi
jimui, ar tam tikslui Įvairių 
stovyklii bei studijų organizavi
mui. Jaunimas yra mūsų lietu
viškų reikalų ateitis. Nereika
laukime j

ėjęs dešimtmetis itin buvo pato-|ka(*Į jįe galėtų pas 
gus, nes tiek daug kalbama ir! 
rašoma apie tautų ir rasių dis-j 
kriminąciją. Deja, tas tikslas 
Bendruomenės buvo visai pa
mirštas ir dar blogiau, senųjų 
ateivių veikla ir būdai pajuokti, 
žmonės dar daugiau padalinti ir 
suskaldyti. Paprasti žmonės j 
anose sąlygose labai daug pada-• laukime jaunimo,1 kad jis veik 
rė, jie verti pagarbos ir padėkos, j pagai mūsų metodus ir ne’šsio-ą 
Nesunku buvo suprasti, kad tę- kime> kad "jiems aktualų if šio į 
šiam jų darbą tai pačiai idėjai. krašto dabartinės problemos Į 
galima buvo suartėti, juos pa- j Atsiminkime, jie čia gimę i 
geroti. i gimtasis kraštas. Jiems

Nenuostabu, kad daug kalba-! ginkime įskiepyti šalia ir 
ma apie Kazimiero kapines či- kraštui ir meilę mūsų pa- i 

vergtai tautai. Tam tikslui pri-1 
valome panaudoti jaunimo orga- Į 
nizacijas ir vasaros jaunimo sto- \ 
vykias. Mes tėvai ir organizuo 

ij4, po.- į ta liet, visuomenė privalome ne 
yksta?...' —...  ..............................

kagoje, nes čia didžiausia lietu
vių kolonija, didžiausios ir kapi
nės. Bet kiek kitur tu mažvčiu 
kapinių, bažnyčių, salių, klubų, 
užmiesčių parkų, draugijų, pa- 
šalpinių ir idėjinių prany_____
Kitaip ir būti negali, nes steigė- ‘ 
jai išmiršta, lieka keli senukai, i 
nėra nei susirinkimų, n ei narių,' 
ateina likvidacija ir tas turtas. ■ 
sudėtas lietuvių tautos naudai, Į 
būna kelių narių likviduotas, i 
Per tą dešimtmeti praradom ; 
daug daugiau tokio turto, negu! 
Į Lietuviu Fondą sudėjome.

Padirbėkite
Klonyje, Įkvėpkite jaunimui nors i 
angliškomis paskaitomis, kad tai 
jų senelių sukurta, duokite jiems • 
paj usti tautinę savigarbą, padir- j 
bėkite ten, kur darbas reikalin-1 
gas, kur pagalbos laukia.

-Bet Bendruomenei patinka ■ 
“darbuotis” ten, kur nedirbda-Lia viena part 
ma, gyvose, aktyviose kolonijo-1 menėje. Alt 
se ji gali kitų darbais pasigirti, i veikla ir dirl 
Tokios gyvo kolonijos, kaip či-| laikosi susitai 
kaga, Clevelandas, Hartfordas.: nei į kultūrine 
Bostonas, visa Kalifornija, kur! Bendruome 
organizacijos ir žmonės dar vei- i žmonių ir gr; 
kia. ten Bendruomenė “reiškia- j kodėl ten vis 
si”, ima sau kreditus už kitų jama. A. A. 
darbus. Bet ten. kur darbas sun-j J. Balkūnas.
kus, kur nyksta organizacijos ir ! bar dr. P. Vileišis__žmonės iš-
lietuviai, ten Bendruomenės nė- mintin
ra.

Iki dabar lietuvių visuomenė 
buvo dosni laisvinimo reikalams, 
bet ateityje ir čia gali susidaryti 
problemų. Dabar yra pats aukš
čiausias laikas suorganizuoti 
fondą, kuris pastoviai remtų Lie
tuvos laisvinimo veiksmus.

Lietuvių visuomenė privalo 
spausti didžiųjų organizacijų 
centrus, kad išklausytų provin- 

{ rijų pageidavimus ir siūlymus.

Visos didžiosios organizacijos 
ir fondai gyvuoja įvairių apylin
kių ir skyrių paramos dėka.

;• Kiekvienas iš apylinkių ateinąs 
pageidavimas privalo būti iš
klausytas ir atitinkamai reaguo
tas.

O Jauniems žmonėms atrodo, 
: kad pinigai yra svarbiausias da- 
■ lykas. Pradėję senti nebėra tiek 
Į tikri. Oscar Wilde

kompanija. O Bendruomenės i 
seimai, Pasaulio Lietuvių seimai, į 
suvažiavimai, tai tik ginčų ma-! 
rios, kaip susėsti ir apie ką kai- Į 
bėti, nieko konkretaus apie kul-; 
tūrinę veiklą, planus.

Dabar vėl varoma propagan- j 
da. kad Altą reikia panaikinti, 

Pennsylvanijos žmonės ten. girdi, seni, nesikei- Į 
čia. Bendruomenė nori pasiim-l 
ir politine sritį Į savo veiklą ir 
tam jau Įkūrė Informacijos biu-j 
ra ar panašiai. Neatlikus! sa
vo darbų kultūrinėj srity, jau 
stveriasi kitu darbų.

Altas keičiasi, ten nevadovau- 
ija. kaip Bendruo- 
as aktyvus savo 
ia pozityvų darbą, 
.’imu, nesikišdamas 
?. nei į šalpos sritį, 
nėję irgi yra gerui 
iži’; idėjų, tik kaž-j 
prieš savus kovo- Į

Bačiūnas, kun.

ufypa su
is R. mst
Tai reiškia, kad tuo laiku Ro

kišky j e. buvo nemažiau kaip 3 
; smuklės. Mažoje gyvenvietėje 
i tiek smuklių neišsilaikytų-. Iš to 
I šalima spėti, kad Rokiškis yra 
i daug senesnis, negu kad pirmi 
rašytiniai šaltiniai siekia.

— Kerelių, Petrošiūnų, Veli- 
i kuškės, Vosgėlių ii* kitų piliakal
nių bei vietovių, esančių Rokiš- 
kio-Moškėnų kaimynystėje, Įvai
rūs daiktai (sagos, smeigtukai, 
amuletai), yra iš VII-VIII a. pr. 
m. e., o gal dar ir senesni (L. L. 
Menas, 1958).

— Panašūs Į Rokiškį vieto
vardžiai: 1) Rogėnai, 16 km. į 
š. v. nuo Karaliaučiaus, dv. Sem
boje, du aukšti pilkapiai ir dido
kas kapinynas su degintiniu lai
dojimu. 2) Ročiškės k., Betyga
los vis., piliakalnis. L. Krzywic- 
kis manė, kad tai Mindaugo sos
tinė Voruta. 3) Rokaičiai (Ro- 
kaiten) k., 15 km. Į v. nuo Til
žės. 4) Rokai k., Kauno aps. 5)

Rokiškio Įvairenybės
— Archeologiniai radiniai: ak- Į Rokė — upelis. 6) Rokėnai (Ra- 

meniniai kirviai, keramika, žve- Į kėnai k„ Salako vis., 
jybos Įrankiai, iškasti prie Ro
kiškio, Moškėnų piliakalnyje, 
aukštai iškilusiame ant gražaus 
Laukupės upelio kranto, rodo, 
kad čia žmonės gyveno jau pir
mame tūkstantmetyje prieš mū
sų erą (V. G. Rokiškis, 1967).

— Pirmą kartą rašytiniuose 
šaltiniuose Rokiškis paminimas 
1499 m. Lietuvos kunigaikščio 
Aleksandro privilegijose dėl gi
rios kirtimo. Žygimantas Sena- ■ 
sis Rokiškio dvarą dovanojo i moterų 
kunigaikščiams Krošinskiams, nelaikančios laiškams reikalin- 
kurių giminė čia viešpatavo dau- gų paslapčių. Tačiau per 3 mė-' 
giau kaip du šimtmečius. Spėja- nesiūs aviručių buvo parduota 
ma, kad XVI a. pabaigoje ar virš 3 milijonų. Metais vėliau 
XVTI a. pradžioje kunigaikščiai pašto atvirutės paplito Angli- 
Krošinskiai pasistatė dviaukštę joje,' Vokietijoje, Liuksenbur- 
mūrinę pilaitę su apsauginiais ge ir Šveicarijoje, o tarptau- 
bokštais. šis gotikinis pastatas', tiniai buvo pripažintos 1874 
prigludęs rytinėje miesto daly- • metais.

15 m. 
Piliakalnis ir IV-VI a. kapiny
nas, turtingas radiniais.

Kazys Toliūnas

Pašto atvirutės 
nelaiko paslapčių

Lygiai prieš 100 metų buvo 
“išrastos” pašto atvirutės laiš
kams. Jas pradėjo Austrija 
1870 metų pradžioje, bet atvi
rutės pradžioje sutiko, griežtą 

pasipriešinimą, kad

!
Kas tik turi gerą skoni,

Viską perka pas Lieponį!

II

*
-

So. Western, PR 8-5875 j 
J. LIEPOMIS

Marquette Pk.r 6211
Vedėjas

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Šitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

PER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM

■

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

J
ON 90 DAY NOTICE
Passbook Accounts 

SI00.00 MINIMUMX.'lJ 
■

ON CERTIFICATES
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

4

Kapočius ir da- «

praktiški ir ide- 
-r L.,, Ti’v'aiAč’a Lfaliai. Būdami Tarybų viršūse, 

Neatlikę didesnio kultūrinio Į jie atrodo. lyg Valdybų sura- 
darbo, pakeitę įstatus, kad ne- j kinti ir kartais net nežinai, kas 
būtų visuotinių rinkimų, suda- Bendruomenei vadovauja: Val-| 
rydami vadovybę iš vienos gru- dyba ar Taryba 7 O jos turėtų de- 
pės žmonių ir tai gyvenančių ar-; rinti veiklą, nes negalima Pary
čiau vadu. Bendruomenė — iš bai užkrauti atsakomybes, ka- 
ko juokėsi, patapo pati tuo. Ju j da Valdyba veda Bendruomenę 
vadai nepakeičiami, ne tik p. ir niekas net nežino, kur ji nueis 
Barzdukas, bet ir visa jo bičiulių j ir koks jos kelias?

and Loan Association

uF TO 
S20.000.

'o PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

74/0 PER ANNUM

John Pakel, Sr.# Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30
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gerbia dideli ir maži 
apgailestauja jo mirtį.

Povilas Milaševičių*

Baltak

2858 I STREET
Ofiso telef.: PRospect 8*3229
Rezid. telef.: W Al brook SS076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta. I sai 
Ligonius ppriima tik susitarus. I * •

LSKO HIUDC 
susirinkimas 

moję Hollywood salėj € 
jo visapusiškai gerai. Vi-

ir pažadėjo atsakinėti į norin
čių klausimus. Taigi klausimų 

valdybai dalyvaujant ras-Į iŠ narių tarpo netruko. Vieni 
Itininko Jos. Keturakio pers-j pasisakė, kad dėl maisto bei 
kaitytas protokolas ir pirmi- kitą būtinų reikmenų brangu- 
ninko bei kitų valdybos narių mo nebus galima iš aukų sene- 
pranešimai priimta. Pavasari- liūs užlaikyti.
uis linksmas parengimas bus kad tas pastatas bus vien kata- 
šeštadienį po Velykų, balan- likų namas, o kitokių pažiūrų 
džio 4 d. šioj pačioj Hollywood 
salėje ir prasidės 7 vai. vaka
ro. šokiams gros Jurgio Joni
ko orkestras. Bus visokios 
vaišės, velykiniai margučiai, 
importuoti saldainiai, gražios 
dovanėlės bei kiti paįvairini
mai. Aptarti ir kiti klubo rei
kalai.

Prieš baigiant susirinkimą 
pirmininkas P. Masilionis da
vė balsą atvykusiam svečiui iš 
Alvudo, kuris nepasisakęs nei 
savo pavardės, štai ką papasa
kojo — paprašė, kad ir mažą 
auką paskirti Alvudo senelių 
namo statybai. Sako, žemė 

■- namui jau nupirkta, namas bus 
trijų aukštų, ten tilps virtuvė, 
restoranas, vieta seneliams 
kortomis ir kauliukais palošti, 
prausyklos, miegui kambariai, 
ir reikės turėti vieną moterį, 
kuri visus tris aukštus aptar
naus. Namo reikalams vado
vaus daktaras Adomavičius. Į

Rez. Gi 8-0873 i namą nebus priimami sergan-
DR. W. M. EISIN - EISIMAS tys arba paliegusieji seneliai,j

AKUŠERIJA IR MOTERŲ. LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BATUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIE2IS
T«lef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniniu 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.
@ -----------—-IIITU —IMI ■imi mill -r—-   ---------- -r-- M

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
2709 W. 51st STREET 

Tek: G R 6-2400
711. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
-—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10-—-2 vai.

o tik visiškai sveiki, kurie ga
lės patys sau pasitarnauti bei

Kiti pasisakė,

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso te!.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS 
’chirurgas

: ; T Priima tik susitarus., L, 
Valandos: ’pirinad., ketvirtad/, 5—-8, 

antrad. 2—4.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRiSTAS

4018 N. Lincoln Avenue 
/Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952

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

GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC. 

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; an trad, ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med, Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LA B.

2850 West 63rd St., Chicago, III, 50629 
Telef \ P Respect 6-5084

I mūsų tautiečiams ten vietos 
nebus. Dar kiti pasisakė, jei
gu seneliai per daktaro skry
ningą praeis kaip sveiki, bet už 

, dienos kitos jau atsiras sergan
čių — ligonių, tai aišku pagal 
to'svečio pasakymą, jie bus 
nereikalingi ir turės būti išvež
ti lauk, bet kur juos padės?

Manau, visiems suprantama, 
kad tuose Alvudo pastatytuose 
namuose užlaikomi sveiki se
neliai turės paprastai sakant 
atidirbti už pilvą. Jiems rei
kės atlikti visokius darbus: 
plauti grindis, darbuotis resto
rane, virtuvėje ir bendrai visų 
trijų aukštų švarą palaikyti 
bei savo baltinius išsiskalbti, 
nes ta viena moteris mažai ką 
galės nuveikti. Gaila vargšų 
bejėgių senelių ypač sergan
čių, kuriems gyvenimo seulei 
besileidžiant nėra kur dingti; 
jų ir Alvudas baidosi.

Susirinkimą baigus 
smagus pobūvis. Prie 
stalo su Ilgiausių metų 
atšventėme gerų, darbščių bei 
duosnių narių J. Williams gim- 

jtadienį ir Justino žemaičio 
‘ dvidešimties metų sukaktį 
kaip gyvena Amerikoje. Už 
dainą su geriausiais 
mais celebrantai mus 
pavaišino. Dėkojame.

vaišių 
daina

linkėji- 
šauniai

J ūsas

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

T©L: F Rentier 6-1832

PERKRAUSTYMAI

' -as agjHgag y -mw

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R ė N AS 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

AM-FM RADIJŲ 
i KAINOS PRASIDEDA NUO 
j $1500 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
] LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’’
Vai. pa£al susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
inkstu, PCSLĖS ir 

Pt?OSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

Vai.: an trad nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kik A. M.

.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•įf Bendra praktika ir chirurgija 
t Ofisas 2750 West 71st St.

Tel. 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

«r

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., a n trad., trečiad., 
ir penki. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

31

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 ' 
Rerid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima Mgonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6196

Gegužės 28, liepos 14 rr rugpiūčio

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Amerika.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

La< 
se gražiai buvo palaidotas An-I 
tanas Baltakis. Jis buvo gimęs 
Lietuvoj, U^paJiŲ apylinkėje,! 
bet 65 metus buvo išgyvenęs* 
Amerikoje. Jis mirė 87 metų 
amžiaus. Tiktai kelių dienų 
jam betrūko iki 88 metų. Jis 
vis dar tikėjosi švęsti savo gini-j ko seniausios lietuviškos radi- 
tadienį, bet nesulaukė, širdis jo valandos Naujojoje Angli

joje 36 metų sukaktuvės ir lie
tuvaitės gražuolės^Miss Lit- 

. huania” įrjnkimai. Išrinkta

I V A H V A U W K U D 1 N U 
PHOTOGRAPHER

j Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
[vestuves ar kitas Šeimos šventes, tai 
I kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka

BOSTON, MASS.
Mankų radijo 36 metų 

sukaktuvės
Sekmadienį, kovo 15 d. įvy-

AL’S CANDID PHOTO’S

I

(PŪTRAMENTAS)
Linksmumo urbs liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

Meniškai paruo-Į ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
So. Harlem Ave. —■ 586-1228

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

5525

BEVERLY HILLS G£LINYČIA
G£L£S VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 ICall and ask for EDDIE BURBULYS

Wabansia gatvėje tu- paneIė MarJ’ L00 Rudack iš S.

rė prieš 8 metus. Jis ją palai- Uanu& Grausliai už padaina-

atvežė Į Chicagą ir pašarvojo ■ Ada Ausėjienė ir Jonas Valiu-

Jis su Kalpoku tu-įStePonas ir Valentina Mankai

Labai dažnai

išmokyta daugelio dalykų — 
piešti, rašyti ir atlikti įvairius 
techniškus darbus. Su beždžio
ne drauge išskrido vengru te-

Civilizuota beždžionė 
necivilizuotųjų tarpe

Iš Budapešto, Vengrijoje, ke-

dėkingi programoje dalyvavu
siems talentams ir apsilankiu
siai publikai.

Bostono.
Pinigines dovanas gavo An

drius Krisi ukėnas už smuika
vimą; Julia Kazys, Ričardas ir

Lungevi- 
t arėjome 
vieni ki-

Baltakis‘grojimą klarnetu;
gyveno pas sūnų Richardą irįrie Statkus, Sandy Mariani ir

Ji SU 
išgabeno civilizuotą 

išau-

vimą; Ramunė Adomavičutė 
už deklamavimą; Deborah 
Wollen už grojimą akordeo
nu; Ann Marie Statkus už pa- 

; Anna Ma-

sode Veszprem.

Patricia Gallagher už šokį ir 
Petras Bizinauskas už skambi
nimą pianu.

šokių kontestus laimėjo

Rago koplyčioje, kad seni! 
pažįstami galėtų su senuku at
sisveikinti.

marčią Emiliją Naperville 
miestelyje. Sūnus, žinodamas, 
kad veik visi tėvo pažįstami ir 
draugai yra Northsidėje, tėvą

REpubEe 7-8601

Laidotuviy direktoriai:

-GERALDAS F. DAIM

I
i

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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

I

=”■
i

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

i

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

IGNAC ADAMOVICH
Gyv. 6605 So. Albany Ave.

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

1U

atsisakė toliau plakti.

Antanas Baltakis veik visą 
laiką gyveno Chicagos North
sidėje, .f9 
rėjo didelį namą. Jis buvo ve
dęs ir išaugino šeimą. Kalpo
kienė ir Beleckienė buvo jo 
žmonos seserys. Jo žmona mi-

dojo Lietuvių Tautinėse kapi
nėse, o dabar ir pats greta jos 
buvo paguldytas.

Paskutiniu metu

konis, Mary Rudokaitė ir Vy
tautas Ivaška, Ona Ulevičienė 
ir Pranas Raškauskas, Birutė 
Šakenienė ir Stasys Urbonas ir 
Julia ir Kazys Grausliai.

Toliau visa eilė laimėjo įvai
rių dovanų.

Radio programos savininkai

TĖVAS IR SŪNŪS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Eržvilko klubas
Eržvilko Draugiško Klubo 

svarbus susirinkimas ivvks ba
landžio l.d. Vtngeliausko salė
je. 4500 So. Talman Avė. nuo 8 
vai. vakaro. Nariai ir narės 
kviečiami gausiai susirinkti, 
nes be kitų svarbių reikalų tu
rėsime vienaip ar kitaip išspręs 
ti mirusio nario John Krauso 
klubui paliktus pinigus virš 16 
tūkstančių dolerių, kurie ran
dasi First National banke. Ve
lionis Krausas užrašė tuos pi
nigus tik vienam tikslui, kad 
klubas nusipirktų sau namą, 
bet pasirodo už tuos pinigus 
negalima nupirkti ir tokio na
mo pirkimui reikalinga kelis, 
kartus daugiau, o klubas nė
ra tiek turtingas, kad galėtų 
namus pirkti. z\išku, jei na
mo nepirksim, tai kitam tiks
lui kažin ar Bankas pinigus iš
duos. Taigi to mirusio nario 
būta labai gerų norų klubui 
įsigyti namą, bet jo palikimą 
sunku įgyvendinti.

Nauji nariai, vyrai — mo-
Sterys, kviečiami atvykti i susi- 
irinkimą ir tapti klubo nariais. 
Praeitas susirinkimas kovo 4 
d. buvo skaitlingas, nes nariai 
kviesti atvirukais, per radiją 
ir per spaudą.

Į klubą įsirašė . jauna ener
ginga narė, kuri galės gražiai 
pasireikšti klubo veikloje. Rasi 
ininkės Estelos McNamee pro
tokolas ir visos valdybos ra
portai priimti su pagyrimu.

šokių vakaras įvyks šešta
dienį gegužės 2 d. Vengeliaus- 
kienės salėj nuo 7 vai. vakaro. 
Klubas kviečia savo narius ir į 
svečius gausiai atsilankyti ir 
šauniai pasisvečiuoti.

Susirinkime didžiuma laiko 
buvo praleista kalboms dėl 
John Krauso palikto turto, bet 
šio painaus reikalo neišspren
dus palikta sekančia msusirin- 
kimui balandžio 1 dieną.

Po susirinkimo buvo sma
gios vaišės ir malonūs pasikal
bėjimai. 4. Jusas

Senas Baltakis buvo labai 
draugiškas žmogus, jis gražiai 
sugyveno su kaimynais ir dar
bo draugais. Jį pažinau gana 
gerai, nes savo laiku buvome 
kaimynai, 
rėjo namą, o aš su 
čiuni kaimynystėje 
kitą, 
tiems padėdavome.

Bet gražiausia, kad jis ir su 
vaikais mokėjo gražiai sugy
venti. Apie jį vaikų būrys visą' 
laiką sukinėdavosi Chicago]e, pių tyrinėtojų ekspedicija lėk- 
tas pats buvo ir Naperville! tuvu išskrido i Afriką. Ji su 
miestelyje. Vaikus jis patrauk- savimi 
davo įvairiausiais pasakoji- beždžionę — šimpanzę, 
mais. Jis jiems gražiausias! gintą ir išmokslintą Budapešto 
pasakas nuriesdavo apie Lie- zoologijos 
tuvą, seną Chicagą ir įvairius Jauna šimpanzė buvo į Europą 
rusų, japonų, indėnų ir ameri- pargabenta iš Gvinėjos ir čia 
kiečių karus. Vaikai išsižioję 
klausydavo.

Dabar, kai jis mirė, tai vai
kai sudėjo menkutes savo san
taupas ir nupirko gražiausią Revizijos operatorius, kurs seks, 
vainiką. Man tas vaikų vaini-;stebės ir filmuos kaip civili- 
kas atrodė gražiausias, nes ašizuota šimpanzė jausis ir elgsis 
žinau kiek jis tiems vaikams paleista savo laukinių “tautie- 
kainavo. Įsitikinau, kad gerą čių” tarpe.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubHe 7-8600

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

Mirė 1970 m. kovo 25 dieną, 11:00 vai. ryto, sulaukęs senatvės, j 
Gimęs Lenkijoje.

Amerikoje išgyveno apie 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Eva (Kalinauskaitė), duktė Wanda Ha- | 

cholski. žentas Edward, du sūnūs — Edward, marti Dolores ir Walter, | 
marti Jaquelin, 4 anūkai — Janice Hacholski, Debra, Doreen ir Glen g 
Adamowich bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

šeštadienį, 4 vai. po pietų kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans j 
koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.

Pirmadienį, kovo 30 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į | 
Šv. P. Marijos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidei g 
jamas kapinėse. g

Visi a. a. Ignac Adamowicz giminės, draugai ir pažįstami nuošir- | 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutnį patar- g 

s navimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Žmona, vaikai ir giminės.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

tlVe'W.

I

i

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

s

Gimė

ALBERTAS KRAUZAS
| Gyvenęs 3230 W. 66th Street

Mirė 1968 metų kovo mėn. 24 d. sulaukęs 44 metų amžiaus, 
g Lietuvoje. Balsiuose. Palaidotas Bethania kapinėse.
g Paliko nuliūdę: žmopa Elzbieta, 2 sūnūs: Allen in Albert, mar- I čios — Patricia ir Irene, motina Marija ir sesuo Martha Rotz.

Mūsų brangiajam ALBERTUI KRAUZUI pagerbti bus laikomos 
g pamaldos LtcMirių Evangeliku Tėviškės bažnyčioje, esančioje 6641-45 g South Troy Street 1970 m. kovo 29 dieną, 10 valandą ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti i g pamaldas.

Mes Tavęs, Musu Brangiausias, niekuomet neužmirsime. Tu g pas mus jau nebesugrisi.. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nu- I eisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.
Nuliūdę lieka:

Žmona, vaikai, motina ir sesuo.

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu€-
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

BUTKUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIEf
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Nemokama apsauga 
nuo apkrečiamųjų ligų 
Chicagos miesto sveikatos 

taryba skelbia, kad miesto gy-( 
<ventojų imunizacijos progra-j 
nia pietinei miesto daliai bus! 
vvkdoma ketvirtadieni, balan
džio 2 dieną nuo 7 vai. popiet! 
iki vidurnakčio. Vieta: Hull! 
House Center, 54 W. 22nd Sre-j 

Hillard Homes. Gia bus! 
įskiepijami vaikai ir suaugę

Edvardas Deveikis, 
Deveiki© sūnus, kartu su žmona 

numi Edvardėliu. Greta sėdi

čikagiečiams žinomo Kazio
judviejy sū-

BUSINESS c
Btxnic Pi

'ARPUODAMAS RESTORANAS su j 
įrengimais ir su namu. RUPSIS | 

GRILL, 237 EAST MAIN ST.
AMSTERDAM. NY, 12010

*EAL ESTATE — OUT OF TOWN 
NumavyL/c^ kitur

ESKAU PIRKTI vakarų Michigane na
riuką prie upės su akru ar daugiau 

žemės. Rašyti V Matulevičius, 
4047 So. CAMPBELL AVĖ.

CHICAGO, ILL. 60632

FARMS FOR. SALE 
Uktel Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
Darbfafakv Reiki* M

.nuo visos eilės ligų, k. a. difte-l 
ritas ir tetanus, kokliušas ir Į 
tykiai.

Sveikatos taryba pataria pa
sinaudoti šia proga ir tuos, ku- 

apkremiamomis H- 
jgoinis nėra sirgę.
rie iki šiol

* C-arpenter
Contractors 
CUSTOM 

CRAFTSMANSHIP
At moderate prices

'We do the
Additions
Attics
Siding
Porches
Cabinetry
"AH Kids
"FREE EST. _ INSURED

BROWN & BLOME
736-6333 ' * 358-4807

work ourselves'•
9

9

Rec. Rooms 
Dormers 
Kitchen's 
Garages 
Bath Rooms.

Repair Work"of

r WINTER SALE
:Take advantage of off-season prices, 
fcompletly finisch your basement 225 
$q. feet for only $995. Includes cei
ling tiles, tiled floor, No-Mar or wood 
paneling, panelled bar with formica 
top, finished trim and boxed- in posts.

į OIL CARPENTRY 
AND REMODELING

Į 383-1012
LADDY V. V INTI KA,

General Remodeling: porches, 
kitchens, room-additions 

also repair work.

ft
T> a J CONSTRUCTION COMPANY 
AH kinds of carpenter work. Remodel
ing, room additions, porches, base
ments. ' Also brick work, tuckpointing, 
• roofing, cement work, painting. 

Specialize in chimneys.
** Guaranteed - Insured. 

472-7105.

Jaunieji kunigai 
nemėgsta celibato

Apie 100 jaunų kunigų gru
pė, besivadinanti Young Priests 
Caucus, išsiuntinėjo savo na-į 
riams anketą, prašant pasisa-į 
kyti, ar Katalikų bažnyčia tu-Į 
rinti pakeisti savo nusistatymą, 
draudžianti kunigams vesti.

Klausimų lapo lydraštyje 
pareiškiama, kad šios grupės 
komitetas pasiūlys Chicagos 
Kunigų Asociacijai “skatinti ifj 
siekti vedusių kunigų narys-; 
tės”. Komitetas paprašysiąs 

iCKA (Chicagos Kunigu Asoci
acijos), kad ši organizacija sa-| 
vo būsimame balandžio 7 die
ną mitinge priimtų rezoliuciją, 

Įpalankią priverstino celibato 
panaikinimui.

Jei komiteto 
išklausytas, tai 
rezultatai būsią 
dinolui Cody 
pu nacionalinei konferencijai 
ir pačiam popiežiui.

prašymas bus!
nubalsavimo 

persiųsti kar- 
Kataliku vvsku-

niais, žaibu švitėjimais smar
kia pūga ir 11.3 coliu minkšto 
balto beveik šilto sniego skai-Į 
■omą rekordine, kokios šio) 
miesto istorija šiuo metu netu
rėjo. Ne vien Chicaga. Dar 
penktadienio rytą Indianos ke
lių administracija perspėjo 
žmones nevažiuoti Indianos 
šiaurinės dalies vieškeliais, ka
dangi tebėra užpustyti, daug 
automobiliu yra įklimpę ir 
kelius užblokavę, o sniego plū
gai dar nespėjo prakasti.

Nors antros sniego audros 
nebuvo, kaip oro biuro audro- 
našos pranašavo ir Didįjį Ket
virtadienį pasirodžiusi linksma 
saulutė, kaip nieko dėta, di
delę dalį sniego pavertė van
deniu ir paleido srovėmis ir 
latakais, tačiau naktį į Didįjį 
Penktadienį vėl pašalo ir snie
go tirpimą pristabdė. Lieka 
laukti, ar iki Velykų ryto sau
lė spės su sniegu apsidirbti ar, 
galbūt, kovo 28 d. rytą atsikė
lę galėsime vienas kitą sveikin
ti vietoj Velykų sveiki sulaukę 
linksmų Kalėdų! J. P..

ATNAUJINO CELIBATUS

RUSTIC FENCING
DIRECT FROM CEDAR. MILL FARM. 
STOCKADE, RAIL, PICKET & CEDAR 

weave fences.
Farm phone KE 2-67;

7 . Chicago HI 5-0327.

kasėsi

'Asphalt shingles.
y. EĮpėrt workmanship.

LIC & INS. 
1272-6382

Ffeiai dažau kambarius, valau Į laužimą 
/. kUimuš ir baidus,
L BUDIS . TeL CL

—•—

Įpratimas — antras 
prigimimas

Policija suėmė 84 metų am
žiaus Paul Beigeli (Beighel), 
sugrįžusį prie savo dar 1915 
metais pradėto amato — plėši
kavimo. Beighel buvo sučiup
tas tik dėlto, kad per vėlai at
vyko apiplėšti Western Elec
tric ofisą esanti 20 N. Wacker 
Drive dangoraižio 25-me aukš
te. Ofiso tarnautojas Roland 
Pulaski, atwkes i tarnvba 7:30 
ryto atrado Beigheli belau- 
žiantį ofiso duris ir paėmęs jį 
už pakarpos palaikė, kol ki
tas atėjęs tarnautojas pašaukė 
policiją.

j Beigelis aiškinosi, kad kito
kio darbo tokiame amžiuje ne- 

Į begalįs .gauti, dėlto turėjęs 
' grįžti prie savo senojo verslo.

Pirmą kartą jis buvo už Įsi- 
suimtas 1915 metų 

spalio 22 d., o paskutini kartą 
praeitų metų birželio mėnesi, 
taip pat už įsilaužimą.

I
I 
f

Call: Frank Zapolis 
tW W. 95th St.

• ■ GA 4-3654

SVEIKI SULAUKĘ
LINKSMŲ KALĖDŲ

Praeito trečiadienio nakties 
į- ketvirtadienį didžioji sniego 

Į audra su per.kūinijos trenks-

Savings Insured to S20/500. — Highest reserves.

HIGH RATES — PAID QUARTERLY
' 5% 6%
Passbooks $5,000 minimum

2 year certificate

Investment
bonus plan

$1,000 minimum
$1,000 minimum
1 year certificate

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AYE.,CHICAGO, ILL. 60632

................................................................................. ..........—"—-1

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 6?th St, Chicaffo, III. 60625. — Tel. WA 5-2737
J333 So. H«tet»d St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

OIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

—• --------m...... ............................ II IFI rir»"

— .... ......................... . . ........................... ........

f "" MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pilkus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgę metų patyrimas.
I AL NAUJOKAITIS

2022 W. S9 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9205
... -........ - .....—...... —.................—------------------------------ ------ ------------------- .—
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Į GAS AND ELECTRIC WELDING.
j Experienced preferred but

į cessary. Paid hospitalization,  
idays and vacations. Profit sharia 

retirement plan. 40 hour week.
Steady work.

ARMSTRONG

not i 
h

762-7000 Ext. 274

Mr. RONALD KOLODZ

RZAL ESTATE FOR SALE
Haj. -i, 2«ma — Pardavimui Neina i, ie rdav

200 AKRŲ. Lygi, sunki žemė. Puikus 
dirvožemis. 126 akrai dirbamos. Dideli 
medžiai, didelis ūkio namas, senos 
statybos pastatai, geras kelias — 3 

mylios nuo Dowagiac miesto. 
Pardavimo priežadus — vyro mirtis. 

$59.000.
JERDON REAL ESTATE 
DOWAGIAC MICH. 49047 

(616) 782-5864

be to, kad kunigai 
Įsakyti tą

buvo pa- 
laiške iš

pridūrė, kad jis pats ir dauge
lis kunigų atlikę pasižadėjimą 
privačiai 
buvę prašyti, o ne
pasižadėjimą daryti.

Tas reikalavimas 
reikštas Vatikano 
praeito lapkričio 4 dienos, kurs
viešai buvo paskelbtas tik pra
eito vasario 9 d. Laišką vysku
pams išsiuntinėjo Vatikano 
departamento kunigų reika
lams viršininkas Pittšburgo 
kardinolas John Wright.

-* Kviečiame Į talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa
karto] amų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame Į talką ją užsi
prenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas pri- 
Naujietių, Draugo, Bar-Romos katalikų kunigai vi-ima: ' 

same pasaulyje, pildydami cans, Margučio, Jaunimo Cent- 
Vatikano reikalavimą kasmet Į re pas p, Rožanską įstaigose, 
atnaujinti priesaiką celibatui Marginių ir p. Tvero krautuvėse, 
ir ištikimybę popiežiui, tą 
pareigą atliko praeitą ketvir
tadienį, kovo 26 dieną.

Vatikano pareigūnas pareiš
kė UPI korespondentui, kad 
neįmanoma pasakyti, kaip 
daug kunigų atsisakė tą pasi
žadėjimą padaryti. Pareigūnas

Iš anksčiau išleistų leidimų 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai —. 6
tomai, a

3. Mūsų Lietuva,— 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

įkuria proga. Jų kainos yra že-
o Lietuvių Fondo tradicinė j mos, leidžiant dabar kaštuotų 

vajaus vakarienė su menine beveik dvigubai... Nedelsiant už- 
programa įvyksta š. m. balan- sisakykite, nes atsargos yra ne- 
džio mėn. 19 d., 3 vai. vakaro didelės.
Čikagoje, Personality Lodge Adresas: Juozas Kapočius, 
banketų salėje, 4740 So. Cicero 361 W. Broadway, P. O. Box 95, 
Ave.

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
ir organizacijos kviečiami vaka
rienės proga Įstoti Į Lietuvių! 
Fondą ir dalyvauti vakarie
nėje. Kitiems Įėjimo auka 
— 10.00 dolerių. Vakarienei i to G. V 
užsiregistruoti reikia ne vėliau j “Likimo galia”.

So. Boston, Mass. .02127, USA. 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730, 

Namu (617) 282-2759.
(Pr).

MOLD POLISHERS 
AND BENCH HANDS 

Top wages. Ą11 benefits. 
First.Class Shop. 

Apprentices welcome. 
956-1313

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESINLAIS IŠSIMOKRJ1MA1S

D£L VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 1-11VI

TOOL AND DIE MAKĖR 
Tool Room Machinist Job Shop.

609 So. ADDISON 
ADDISQN, ILL. 

279-8771.

PAINT FACTORY 
NEĘDS 

ROLLER MILL HAND

HELP WANTED FEMALE 
Dtarbininkiy R»Dds

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI* 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY '
INCOME TAX SERX4CE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI '• IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

Good wages — Benefits

KE Mill

2735 WEST 71st STREET

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai.
TELEF. 349-0600

PALOS PARK — ORLAND PARK
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

TEL. 925-6015

I >LARQUETTE PARKE mūro namas, 
g Du luxus butai. Gazo jšilima^ Graži 

^Te^to'^tet genėS virtuvė ir vonia. Nauji karpetai. Ne-rNaSaf&tiS1^ have Tel. PR 8^916.
excellent typing and shorthand skills. — "

and fringe benefit urogram.
NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS 1

330 So. DEARBORN. 663-1900

' TO GENERAL MANAGER 
Excellent opportunity for experienced MODERNUS 14 METŲ, 5 kamb., 3 

miegamųjų mūrinis namas. Be to, 3 
kambariai įrengti pajamoms su atski
ra virtuve ir vonia'. Arti tarp naujų

Modern Loop office, excellent salary MEDINIS 6 KAMBARIŲ bungalow.:gražių namų Marquette Parke? Našlė 
: Gražus, didelis butas. Naujas gazo pe-: nori S27.000.

čius. Nauja vonia. Marquette Parke, j 9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
Nebrangus. Tel. PR 8-6915. j naujas garažas, naujas gazu šildymas, 

prie California Ave., Marquette Parke. 
$20.400.

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7CORRESP. CLERK 
NO TYPING

Immediate opening for experienced 
woman in modern Loop office. — 
ied and interesting duties, excellent 
salary and fringe benefit nroeram.
NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS 

330 So. DEARBORN.

F. P. SMITH CORP. 
BILLER — TYPIST

Fringe benefits.
Ask fois Mr BENNETT 
2030 JAWE -AVE.

Vicinity of Mannheim Rd. 
681-5500 D J

--------- -------——-i—-1-______

Must be Good .
pirtį- co^p w-?t>ene£its.

Ašk -
AMERICAN'PSlSt

o Chicagos Lietuviu Opera sta- į 
di prologo ir 4 v. operą 

Premjera — 
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d., 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 
d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26

kaip iki š. m. balandžio mėn. 15 
d. Registracijos bei informaci
jos reikalu kreiptis Į LF būstinę 
6643 So. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629, tel. 778-2858 [d., 2:30 vai. popiet. Bilietai gau- 
arba pas vietos LF vajaus komi
tetus bei įgaliotinius. (Pr).

Kad tik pageidautini mėnu
lio spinduliai patektų į “Puotą 
Jūros dugne’ 
šviestų žemiškų ir gelmių Jūra- 
čių pastangas, rūpinasi Korp! 
Gintaras narys K. Oželis. Jis jau 
pradėjo barstyti spindulius ir 
gelmių šešėlius. “Puota Jūros 
Dugne”, balandžio 4 d.. 8:30 vai. 
vak. Staliukai tik su <rezerv.

(Pr).

narni Marginiuose, 2511 W7est 69 
St., Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antraad., 
treč., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sekm. 10—1 vaU Bilietus užša

li- palankiai ap- ;kant paštu siųsti čekį, nurodant 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629. Bilietų kainos: 
Parteris — S8.00, S6.50, 85.00; 
Balkonas — S7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 

Į So. California Ave., Chieagoje.
i Premjerai S9.00 vertės bilie- 

— Cicero Lietuvių Medžioto- tai išparduoti.
jų - žuvautoju didysis medžio
klės balius Įvvks š. m. balan-
džio 4 d., šeštadienį, Richard’s] Jau užsakyti autobusai į L. 
Ballroom, 3253 So. Harlem šukytės koncertą. Iš Marquette 
Ave., Rerwyne. Pradžia 7:301 Parko, nuo 69-tos ir Washtenaw 
vai. vakaro. Svečiai bus iki so- Avė. autobusai išeis š. m. balan
ces vaišinami gerai paruošta i džio 5 d., 5 vai. p. p. Keleivius 
meškiena ir stirniena, taip pat nuveš prieš Orchestra Hali durų 
įvairiais naminiais skanumy- ir po koncerto, 9 vai., iš ten pat 
nais. šokiams gros specialaus grąžins atgal į Marquette Parką, 
sąstato A. Markausko orkest- Nuo keleivių skaičiaus priklau- 
ras. Baras, dovanos, tradicinis sys, kiek reikės autobusų. No- 
Lituanistikos mokyklos fazanų rintieji pasinaudoti autobusais. 

Visos turi ne vėliau š. m. kovo 31 d.
Dėl bilietų įsigyti autobusui bilietus. Bilie- 

prašoma kreiptis pas V. Mičiu-jtai parduodami Marginių preky- 
lį, OL 6-3187. S. boję. Kaina 1 dol. (Pr).

valsas ir kiti Įvairumai, 
vietos rezervuotos.

CICERO — 56 ir 22-ros gatvių apy-
nrpd 3 butų po 4 3 ir 1 kamb.,1 kamb . butas, laisva graži biznio pa-

karšto vandens šilima gazu dvigubas talpa prie jos kitas 3 kamb butas 2 
garažas, 35 p. sklypas; 140 doį. paja-' anto 2aražas, aDie 40 Dėdu sklvpas 

mų ir 4 kamb. butas. S22,300. ‘Msrnnette Parkė <20 000 *
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct Citro j pRIE FORD GITY 5% kamb. 8 m. 

Jei xieatsa^° ~ 1-7038 > rno<Įernus mūras. Apie 40 pėdų skly-
~  i pas, m auto garažas. $22.900.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildvmas. alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvnas. $45.000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate
2458 Wc69th St. Tel. RE 7-7200

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisami aure motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TĘL. VI 7-9327

tMIOMkOSZ3SSl£EXS

rHCAL 'Ilsi

ir ' 
2H4 'w?ST 49th

■ TeU IcEpubllc

II BRANGIMTBiS
Taisymai 

STREET 
MW

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudė, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2558 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

for a Ina-Tremendous/^og^qi^fii^^for a ma
ture lady-wh^p 40 W.P.M.
Will be rigįt I^d.to tjanufacturihg 
manager ofoUė- of ,tbe\Southwest 
side fastest growing cofepahj-’s. Sa
lary S630 per ihonth? ' Burry — call 

. .^:bow!
7’2474304^,/ 
HOLM-BSi.

63 E. ADAMS ' 939-7633 
RANDHURST SHOPPING CTR. 

392-2700

Fede ratiniu ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turte pirkimas • 
pardavimas 

R E A1-L ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOT U ¥ P U B L I C 
Draudimo informacijos 

I N 5 U R A N C E 
ŠIMAITIS REALTY 

2737 W. 43rd STREET 
CL 4-2390

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai,: Kasdien 9—3 ir 5—8.

DEPENDABLE WOMEN
To live-in. Family of 3. Eight years 
old boy. Light housework — cooking. 
Own quarters in lowly home in Lake 
Forest. MUst drive. Top salary and 

home for right person. 
Must speak English. 

234-6449.
If no answer — 312 — 225-3802

SECRETARY
Able to take shorthand, use dicta
phone and type electric 60 WPM. 
Aptitude for figures. Lots of variety. 
Many fine fringe benefits. Near NW 
location, right nf Kennedy Sxpwv.

278-2144

SWITCHBOARD — 
RECEPTIONIST 

Clerical duties. Lite typing. 
Near Loon and Expressway. Salary 

commensurate* with ability.
CALL 

Miss DAGRES — 
666-2546

GENERAL OFFICE

Typing, filing, invoicing, billing.
Some experience preferred.

6665512

needs alert receptionist. Tact 
and neatness important.

Shorthand helpfnU.
HEEL HEIL. INC.

1521 CttFCAGO AVE.
DA 8-1822,

--- -    II .IE-IllI _ rui _imiii imr

REMTINO IN GENERAL 
Nuomoj

IŠNUOMOJAMA PATALPA, tinkama 
ofisui arba krautuvei 69-je gatvėje, 
Marquette Parke. Tel. GR 6-7496.

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

_ —™~z

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 Se. ASHLAND AVĖ.

LA 3 -877$
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

TERRA
Branganybįfl, Laikrodžiai, Dovanos 

rifams preform
3227 WEST 43rd ST, CHICAGO

TeleL 434-4660
.... .. -■.... - ___________________ r.

RECEPTIONIST — TYPIST 
Downtown Evanston Real Estate of
fice

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairių pre« 
kiy. Automobiliai, iaidytwai, 

maiftas, pinigai.
V

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metu

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame "tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių. gyvybės, svei
katos ir biznio.

išsimokė 
jimo sąlygos.

X BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR £-2233L ___ ____  .... ■ _  ____

APDRAUDŲ




