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Liko du kandidatai: Fusek ir Staszcuk
ČIKAGA. — Miesto tarybos aldermanų rinkimai antradienį 

dar kartą parodė gerai organizuotos demokratų partijos jėgą. 
Meras Daley ir toliau taryboje turės iš 50 narių 37 demokratų vie
tas, o jų gali būti ir daugiau, nes balandžio 6 d. dar teks pravesti 
rinkimus 23-čiam ir 13-tam warde, kur gyvena-daug lietuvių, ėja 
pirmą kartą rinkimuose dalyvavęs Juozas Bacevičius surinko 
1,308 balsus ir privertė perrinkimą, atimdamas tuos balsus iš 
dviejų partinių kandidatų: demokrato Edwardo Fusek, kuris 
gavo 8,362 ir respublikono, ligšiol buvusio aldermano Casimir 
Staszcuk, kurs surinko 8,038 balsus. Bacevičiaus rėmėjai balandžio 
mėn. galės nulemti, kas bus išrinktas.

LAOSE ATKIRSTI SAIGONO TANKAI t EKS DAR KARTĄ BALSUOTI 13-TAME
Vietnamiečiai negali toliau žygiuoti

SAIGONAS. — Pietų Vietnamo kariuomenės štabas pareiškė, 
kad karinės jėgos Laose neturi intencijos šiuo metu žygiuoti gilyn 
į Laosą, šiuo metu Vietnamo jėgos yra įsiveržusios 16 mylių. 
(Praėjusią savaitę buvo skelbiama — 22 mylios, prieš kelias 
dienas — septyniolika su pusė), štabo kalbėtojas pareiškė, kad 
Saigono šarvuoti daliniai yra atkirsti nuo pagrindinių pėstininkų 
jėgų ir šarvuočiai bandys prasiveržti atgal, kol visos pasitraukimo 
kryptis nėra atkirstos. Didžiausius sunkumus sukeliąs karinių 
medžiagų tiekimo sunkumas. Blogas oras sustabdęs lėktuvus 
ir helikopterius, kuriais buvo pristatoma amunicija ir maistas ka
reiviams.

Vietnamiečių kariuomenė, apie 
16,000 vyrų, yra išblaškyta 10- 
tyje nusileidimo vietų Landing 
Zones. Kai kurios jų yra komu
nistų jau apsuptos. Patys vietna
miečiai nesugeba nukreipti Ame
rikos aviacijos bombų ten, kur 
jų reiktų, nes neturi patyrusių 
stebėtojų ir bombų kontrolierių. 
Vienintelis būdas pristatyti tie
kimą yra helikopteriais, o šiems 
trukdo stipri priešo priešlėktuvi
nė gynyba ir blogas eras, kuris 
priešui padeda, o amerikiečiams 
labai pakenkia.

Hąnojaus spauda vadina ke
lią nr.-9, kuriuo Pietų Vietna
mo jėgos įsibrovė į Laosą — 
“kapinėmis”. Komunistų žinio
mis jau sunaikinta 170 Ameri
kos ir Pietų Vietnamo lėktuvų 
ir helikopterių ir 210 šarvuočių. 
Vietnamiečių jau žuvę 4,000 vy
rų. Puolimas Laose buvęs di
delis smūgis Amerikos strate
giniams planams ir pamokos 
Saigonui. \

w ninių . slaugės.-? JJar. streikuoja
Pentagonas, pripažindaifias 

vietnamiečių sustojimą Laoso 
žygyje, aiškina, kad jau buvo 
laimėti žygio tikslai. Iš keturių 
pagrindinių komunistų tiekimo 
kelių, trys buvę parkirstL sųs- 
progdinta viena naftos linija, ku-

.. -ria tekėjo gazolinas komunistų 
..sunkvežimiams ir tankams. Vien
Amerikos, lėktuvai sunaikinę 800 

. , tonų amunicijos, 350 sunkvęži- 
; mių, 115 bunkerių, 35 artilerijos 
.baterijas ir 420 kitų karinių pa- 
statų.. L

Vietoj helikopterio nelaimėje 
žuvusio generolo Tri, kurs vado-

1 vavo viėtriamiečių karinei eks- 
epdicijai Kambodijoje, preziden
tas Thieu paskyrė generolą Van 
Ming, ligšiolinį Saigono kari
nį komendantą.

Rietu Vietnamo kareivius Laose sutiko stipriai ginkluoti komunistei daliniai. Viršuje matomi Saigono kariuomenės

Afrikai karinius helikopterius.1 
Tai esąs žingsnis gera krypti
mi. ,(

JERUZALĖ. — Patikimi šal
tiniai iš Izraelio praneša, kad 
vyriausybė sudarė tris komisi
jas, kurios labai slaptai braižo 
naujų Izraelio sienų žemėlapį.

Vietnamo karas dar bus svarbus klausimas
WASHINGTONAS. — Demokratų partija rengiasi 1972 me

tų prezidento rinkimams. Tuo stebėtojai aiškiįa senato demokra
tų priimtą rezoliuciją, kuri ragina išvežti iš Vietnamo Amerikos 

LONDONAS. — Britanijoje kariuomenę iki 1972 metų pabaigos. Senato iemokratų kaukuse
žada streikuoti mokytojai, ge- j įvyko karštų diskusijų, opozicijai vadovavo sen. John Stennis iš 
ležinkelio darbininkai, policiniu-Į Mississippi ir Henry Jackson iš Washington^ Balsavimas buvo 
kai. Tik ką streiką baigė ligo-

Švedijoj streikuoja 
. ir karininkai

’ -STOkHOLM^S.: —. Švedijoje 
streikuoją, mokytojai, geležinke- 
lį£čiaijirjątaflgutėriiautojai. Da
bar streiką paskelbė ir 3,000 ar
mijos karininkų, kurie irgi tu
ri savo uniją, švedų valdžia pa
reiškė, kad ji streikuojančių ka
riškių nebeįleis į darbovietes, iš
skyrus karininkus, kurie dirba 
mobilizacijos įstaigose ir prižiū
ri radaro stotis.

šiame streike dalyvauja dau
giau “baltakalnierių” profesijos, 
kurios skundžiasi, jog įmonių 
darbininkų atlyginimai kyla 
greičiau ir nuolat, kartu su pra
gyvenimo kainų kilimu, tuo tar
pu, tarnautojų, valdininkų algos 
nėra pastoviai keliamos. Todėl 
įvairių profesijų tarnautojai: 
mokytojai, universitetų profe
soriai, teisėjai, valdžios įstaigų 
tarnautojai jau nuo vasario 5 d. 
streikuoja.

Pramonės darbininkų unijos 
hestreikuoja ir pyksta dėl tar
nautojų streiko, nes "baltakid-

FORT BENNING. — Kaltina
masis William Calley prisipaži
no kariniame teisme, kad pen
kis civilius jis Mylai kaime nu
šovęs, tačiau nešaudęs jų kelias 
valandas, kaip prokuroras tei
gė kaltinamajame akte.

JOHANNESBURG. — Pietų
Afrika sveikina Britanijos vy- _ _
riausvbės nutarimą parduoti P arti,eristai» apačioje — kareiviai bėga į helikopterius, kurie juos pristato į mūšio laukį. Dešinėje sužeistas karei-

, . . ‘ , 'l vis palydimas Į mediku palapinę ir į helikopterį, kuris išveža sužeistuosius į užfrontės ligonines.

paštininkai.
NEW YORK AS. — Iš Afrikos 

sugrįžusi Žmogaus Teisių ko
misijos Jungtinėse Tautose dele
gacija pasmerkė Kaltųjų valdo
mas valstybes už juodųjų ge
nocidą. Pasmerkta Pietų Afri
ka, Portugalija ir Rodezija. Ko
misiją sudarė Peru,- Senegalio, 
Austrijos, Bulgarijos, Indijos ir 
Barbados atstovai. Kaip Suda
ne arabai žudo negrus,'kaip Ni
gerijoje hausai naikina ibus, 
kaip Ugandoje persekiojama bu
vusio prezidento Obotes gentis, 
JT komisija nematė ir negirdė
jo. — - ■

LONDONAS. — Britų vyriau
sybė parlamente paskelbė, kad 
nutarta parduoti Pietų Afrikai 
septynis helikopterius už 2.4 
mil- doL Manoma, kad šį nutari
mą kritikuos juodosios Afrikos 
valstybės ir britų parlamento 
opozicija.

RTO DE JANEIRO. — JAV 
karo laivyno atstovybė Brazili
joje yra tame pačiame pastate, 
kur brazilų policija kankina po
litinius kalinius. Vienas ame
rikietis pareiškė jau keli metai 
girdįs kankinamųjų riksmą ir 
dejavimus.

— Monza mieste išeinąs “R 
Cittadino della Domenica”, pa
sinaudodamas Eltos biuletenio 
italų kalba, “Elta-Press” žinio
mis, paskelbė platų straipsnį apie 
Latvijos evangelikų-liuteronų 
persekiojimą, išvežimus į Sibi
rą, apie Latvijoje vedamą kovą 
prieš religiją. (E) 

nieriai” norį vėl padidinti skir
tumą tarp pramonės ir įstaigų 
darbininkų. Tą skirtumą pra
monės unijos jau buvo sumaži
nusios. Unijų vadai grasina, kad 
jie irgi reikalaus naujų pakėli
mų, jei tarnautojai ir kiti “po
niškų” profesijų darbuotojai 
gaus didesnius pakėlimus.

31 už rezoliuciją, 8 — prieš. Rezoliucija reii 
*Ąjrnerikos karo pajėgos būtų išgabentos iš-Ittdi 
kongreso kadencijos metu. Balsavime nedalyvavo dar 14 senatorių 
demokratų. Jų balsai bus išaiškinti ir priskaityti vėliau.

Philadelphijos universitete 
kalbėdamas sen. Edmund Mus- 
kie irgi aiškiai pabrėžė savo opo
ziciją Vietnamo karui. Jis pa
reiškė, kad vyriausybės progra
ma “Vietnam izuoti” tą karą nė
ra atsakymas Į problemą. Jis 
reikalauja išvežti amerikiečius 
karius iki šių metų galo. Išveži
mui reikia nustatyti aiškią da
tą, pareiškė sen. Muskie.

Sen. Muskie yra laikomas dau
giausia vilčių turis demokratų 
partijos kandidatas Į preziden
tus. Demokratų partija yra su
skilusi. UPI agentūra neseniai 
paskelbė, kad kandidatuoti ža
da ir buvęs kandidatas, buvęs se
natorius Eugene McCarthy, ku
ris sutikęs vadovauti “trečiai 
partijai”, kuri patrauktų kai
riuosius demokratus. Dar gali 
įvykti, kad demokratų partija 
turės du kandidatus į preziden
tus, kaip įvyko 1948 metų rin
kimuose, kada nuo reguliarios 
partijos atskilo Henry Wallace.

Vietnamo karas nėra vienin
telis klausimas, kuris skiria nuo
saikiuosius demokratus nuo kai
riųjų. Sen. Muskie yra laikomas, 
kaip ir Hubert Humprey, nuosai
kiu, vidurio kelio atstovu, ku
riam nepavyks patraukti kairių
jų šios šalies balsuotojų, kurie 
yra linkę remti McGoverną, 
Ramsey Clark, McCarthy ir pa
našius. Kai kurie kairieji yra 
pasiryžę suskaldyti demokratų 
partiją, ją pasmerkti pralaimė
jimui 1972 metų rinkimuose, 
kad po to pralaimėjimo jie ga
lėtų pasiimti partijos likučių va
dovavimą ir jos vedimą daug 
kairesniais keliais.

Daug netikėtumų gali įnešti 
gandai, kad ateinančią savaitę 
New Yorko meras John Lindsay 
atvirai pasiskelbs pereinąs į de
mokratų partiją. Jo kandidatū
ra neabejotinai iškiltų 1972 me
tų rinkimuose.

Jauja, kad visos 
inijos dabartinio

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦ Karingasis žydų Gynybos 

Lygos Amerikoje vadas rabinas 
Kahane nuvyko) Į Belgiją daly
vauti tarptautinėje žydų konfe
rencijoje, tačiau jis čia nebuvo 
įleistas. Tada Belgijos vyriau
sybė rabiną vėl įsodino į lėktuvą 
ir ištrėmė iš Belgijos, žydų kon
ferencijos vadai pareiškė, kad 
rabino Kahanės veikla pagrista 
smurtu ir ji nepadeda, bet ken
kia sovietų žydams gauti leidi
mus išvažiuoti.

+ Valstybės departamentas 
pareiškė, kad sovietai turėtų iš
leisti visus piliečius, kurie nori 
išvažiuoti.

♦ FBI antradienio naktį Ame
rikos miestuose suėmė 54 as
menis, kurie Įtariami narkotikų 
platinimu.

♦ Alžiras paskelbė, kad visi 
prancūzu žibalo bendrovių tur
tai yra perimami valdžios, ku
ri turės 51% visų akcijų.

♦ Sekmadienio uraganuose 
žuvusių Mississippi ir kitose kai
myninėse valstijose skaičius jau 
pasiekė 90.

♦ Čekoslovakijos valdžia iš
trėmė amerikietį Fred Eidlin, ku
ris pernai vasarą buvo suimtas 
Pragoję už tai, kad dirbo Radio 
Free Europe čekoslovakų skyriu
je, Muench en e.

LONDONAS. — Fordo automo
bilių bendrovė, kurios įmonių 
Britanijoje darbininkai streikuo
ja jau 24 dienas, paskelbė, kad 
ji nutarė nebestatyti Britanijo
je motorų fabriko, kuris kai
nuotų 72 milijonus dolerių. Prie
žastis — nuolatiniai darbinin
kų neramumai ir darbo trukdy
mas.

Rusų generolai

MASKVA. — Antradienį So
vietų Sąjungoje buvo švenčia
ma -Raudonosios Armijos diena. 
Ta proga vyriausieji kariuome
nės vadai savo kalbose ir straips
niuose vėl tvirtino, kad Sovietu 
Sąjungai reikia stiprinti savo
ginkluotas jėgas, nes jai gresia misija Šį~kaltinimą atmetė, 
agresyvios imperialistinės jėgos. Į Washingtone iš Sovietijos iš- 
Kai kurie generolai kalbėjo tik,leistas žydas Rigermanas kalbė- 
apie reikalą neatsilikti nuo gali
mų priešų ir turėti pakankamą 
gynybą, o gynybos viceministe- 
ris gen. Sergejus Sokolovas aiš
kiai parašė “Sovietskaja Bosija” 
laikraštyje, kad partijos komite
tas aprūpina kariuomenę visa 
reikalinga technika, kad būtų įsi
gytas nenuginčijamas „pranašu
mas prieš pačias stipriausias ka
pitalistines šalis.

Maršalas Ivan Jakubovski, 
Varšuvos Pakto jėgų viršinin
kas “Krasnaja Zvezda” parašė, 
kad imperialistų agresyvumas 
auga ir yra nukreiptas prieš So
vietų Sąjungą ir kitas socialis
tines šalis, šiais metais Jaku- 
bovskis nebeminėjo Kinijos, kaip 
galimos grėsmės sovietams. Per
nai jis dar kalbėjo apie tą grės
mę iš kinų pusės.

Maršalas GreČko, pats gyny
bos ministeris, suminėjo pasku
tinio Amerikos biudžeto lėšas ka
riniams reikalams ir pakartojo 
Brežnevo pažadą neatsilikti gin
klų lenktynėse. Kiekvienas ban
dymas pralenkti sovietus, gau
siąs atsakymą iš Sovietų Sąjun
gos, kuri irgi plėšianti savo ka
rinę galybę, kuri garantuos ša
lies gynybą, pareiškė maršalas 
Grečko “Pravdoje”.

Smetonos koncertas
NEW ' YORKAS. ’ — “Ne^v 

York Times” muzikos kritikas 
Raymond Erickson vakar rašė 
apie lietuvio pianisto Antano 
Smetonos piano rečitalį Tully 
Hall. Koncertas įvyko pirmadie
nio vakare.

Savo straipsnelio pradžioje 
kritikas sako, kad pianistas ne
šioja savo senelio, paskutinio ne
priklausomos Lietuvos preziden
to pavardę. Pianistas esąs ar
tistas su daugeliu vertingų sa
vybių, jų tarpe — skambančiu 
tonu ir greitais pirštais.

1

MASKVA. — Sovietų slaptos 
milicijos agentai vėl pradėjo se
kioti JAV diplomatus Maskvos 
gatvėse. Prie diplomatų butų 
nuolat stovi juodi sovietų žval
gybos automobiliai. Manoma, 
kad tas sekiojimas yra Krem
liaus atsakymas į sovietų auto
mobilių sužalojimus Ameriko
je.

“Izvestija” tvirtina, kad išsi
šokimai prieš sovietus Ameri
koje yra planuojami Izraelio am
basadoje Washingtone.

New Yorke rabinas Meir Ka- 
hane buvo pripažintas jury ko
misijos kaltu netvarkingu elge
siu ir valdžio pareigūnų trukdy
mu. Bausmė jam bus paskirta 
kitame teisme, balandžio 13 d. 
Jis buvo kaltinamas ir sunkes
niais nusikaltimais, kaip pasi
priešinimas areštui tačiauko- 

jo spaudos konferencijoje ir ra
gino kongresą ir valstybės de
partamentą neapleisti sovietų 
žydų. Konferencijoje buvo ir so
vietų “Tassso” atstovas, kuris 
bandė Rigermaną sugėdinti, sa
kydamas : “Ar tu negavai moks
lo Sovietų Sąjungoje, ar neturė
jai darbo, ar tau nebuvo leista 
naudotis knygomis ir teatru ?” Į 
tai Rigermanas atsakė, kad vie
nu metu jis keturis mėnesius bu
vo be darbo ir jam kartą vieno 
instituto direktoriaus buvę aiš
kiai pasakyta, kad gerą darbą 
jis gautų, jei nebūtų žydas.

Sovietų žydai 
kaltina Kremlių

BRIUSELIS__ žydų tarptau
tinėje konferencijoje Belgijoje 
trys neseniai iš sovietų Sąjun
gos išleisti žydai papasakojo apie 
žydų nuotaikas. Žydai esą vis 
daugiau atstumiami, jie vis drą
siau protestuoją valdžios mela
gingą, veidmainišką politiką. Ki
toms tautinėms mažumoms so
vietai duoda progą puoselėti kul
tūrines vertybes, tačiau žydams 
tai uždrausta. Kai jie pabando, 
tuoj kultūrinė žydų veikla yra 
apšaukiama “zionizmu”.

Konferencijoje kalbėjo Arthur 
Goldberg, buvęs JAV ambasa
dorius Jungtinėse Tautose. Jis 
apeliavo į Kremliaus vadus, pa
tardamas jiems klausyti pasau
lio opinijos, patardamas nenu
statyti prieš sovietų valdžią tri
jų milijonų žydų, gyvenančių 
Sov. Sąjungoje.

žydų konferenciją telefonu 
pasveikino 16 žydų vardu Chaim 
Spivakovski iš Charkovo.

UNION CITS’. _ Robert Man
ry, kuris 1965 m. perplaukė ma
žu laiveliu Atlantą, mirė nuo šir
dies smūgio, sulaukęs 52 m.

Nepartiniai kandidatai nepa
rodė didelės jėgos. Viena mote
ris, negrė advokatė Anna Lang
ford nugaljo demokratą Bogan 
16-tame warde. Pirmą kartą ta
ryboje bus dvi moterys, nes ir 
48-tamę laimėjo demokratė Ma- 
rilou Medlund.

Didelį susidomėjimą sukėlė 
augustinietis vienuolis, kunigas 
Francis Lawlord, labai didele 
persvara sumušęs demokratų 
atstovą, buvusį aldermahą Paul 
>heridan. Nepaslaptis, kad kun. 
Lawlord kandidatavo kaip ko
votojas prieš integraciją, nors 
jis gavo nemažai ir juodų balsų 
wardo rytuose. Kun. Lawlord 
warde gyvena daug lietuvių. Net 
jr jo pergalės šventimas vyko 
lietuvio restorane 71-je gatvėje, 
Gold Coast Inn. Lawlord bus pir
mas katalikas kunigas Čikagos 
miesto taryboje.

Kiti lietuviai kandidatai Ja
nulis ir Oksas savo rajonuose 
pralaimėjo.

Mažai * kas žinoma apie kun. 
Lawlord sugebėjimus ir pažiū
ras, išskyrus tai, kad jis kovo
jo prieš priverstinį baltų moki
nių vežiojimą į maišytas mokyk
las ir organizavo Ashland gatvės 
blokus, kad jie nebėgtų nuo ar
tėjančių juodžių. “Daily News” 
savo vedamajame sako: “Atro
do, kun. Lawlord buvo išrinktas, 
kaip simbolis pasipriešinimo ben
druomenės integravimui. Jo 
warde, atrodo, balsuotojai dau
giau žino apie jo rasinius įsitiki
nimus ir programą, negu mes”. 
Reikia priminti, kad kun. Law
lord lengvai laimėjo rinkimus į 
Illinois konstitucinę konvenciją. 
Jį suspendavo jo ordinas — Tė
vai Augustiniečiai, jį pasmerkė 
ir kardinolas Cody, versdamas jį 
išvažiuoti iš Čikagos. Tai, kad 
kun. Lawlord pasipriešino savo 
Imžnytinei vyresnybei, rodo, kad 
jis žmogus užsispyręs ir tvirtų 
įsitikinimų. Kiek jis galės būti 
naudingas savo wardo gyven
tojams, — jau kitas klausimas.

Senate minėjo 
Vasario 16-tąją

WASHINGTONAS. — Ame
rikos Lietuvių Tarybos delega
cija, susidedanti iš buvusio Alto 
pirm. inž. E. Bartkaus, dr. St. 
Bačkio, inž. St. Bačkaičio ir dr. 
J. Genio antradienį, vasario mėn. 
23 d. dalyvavo Vasario 16 mi
nėjime JAV Senate, Washing
tone.

Minėjimą suorganizavo ir pra
vedė senatorius Charles Percy, 
(Rep., Ill.). Iš viso Lietuvos rei
kalų kalbėjo devyni senatoriai, 
jų tarpe James Beall, James 
Buckley, Robert Griffin, Jacob 
Javits.

Po minėjimo lietuvių delegaci
ja turėjo pasitarimą su sen. Per
cy.

LOS ANGELES. — Daininin
kui Bobby Darin, 34 metų, buvo 
padaryta sunki širdies operaci
ja.
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reljefinį žemėlapį, ir tai patį ori
ginalą, nes. jo sukūrėjas yra iš 
mūsų tarpo. Tai Jurgis Baub
lys. Jis ne tik klausytojus su
pažindins su savo sukurtu že
mėlapiu, bet ir paaiškins, kaip 
Lietuvos paviršius susiformavo.

ypač sukelia, tai kad tos “pabė
gėlės”, čia radusios geresnį mais-

tybiu išvardijimai yra vis 
tvarkoj. Bet visiškai netva

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba posėdžiavo vasa
rio 12. Tai buvę septynioliktas

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

^SAFETY 
YOL'R SAYINGS

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

. UP TO
S. $20,000.

tuvių namuose bus labai origi
nali programa, kurią rengia Kul
tūros klubas, čia bus parodyti

BALTIJOS JŪROS
VANDUO PAKILĘS

DaD iš Kielio praneša, kad Bal
tijos pajūryje prie buvusio žino
mojo vokiečių rezorto Timmen- 
dorfer Strand rastos iškasenos 
rodo, jog per paskutiniuosius 15 
tūkstančių metų jūros pergyve
no labai lėtą potvynį. Pavyz
džiui, prie Timmendorfo iškasti

Kovo 14 Detroito Lietuvių na
mų sceną užplūs šimtinė toron
tiškių. Tai Jaunimo Ansamblis 
Birbynė. Jie čia atvažiuoja su 
daina ir tautiniais šokiais. Turiu 
programą, bet nenoriu viso jos 
turinio iš anksto skelbti. Tik ne
galiu nepasidžiaugti, kad reper
tuare nematau nė vienos sveti
mos dainos. Vis mūsų liaudies 
sutartinės, arba mūsų kompozi
torių -harmonizuotas.

Verta prisiminti dirigentę, po
nią Dalią Viskontienę, šimtams 
mūsų truputį pažįstamą. Prieš 
keletą metų ji dirigavo čią.For-

Saudargienes paveikslai
Lietuvių namų parodų' salėje 

išstatyti nuo pereito sekmadie
nio. Juos dar galima ir šį sa
vaitgali ' apžiūrėti, nes paroda 
bus atidaryta šeštad. ir sekmad., 
vasario 27 ir 28, nuo-12 iki 7 vai. 
vakaro; : Išstatyta yra ir eilė ži
nomų Europos menininkų pas
veiksiu. Įėjimas nemokamas.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

0NB YEAH MATURITY

Barbara Ū saite, kuri sako, kad ji nebus pianistė, .bet kuri/įau yra pianistė; 
rečrtuoįa Birmingham, Mich, mieste 1971 m. sausio 23. Apie rečitalį pla- 
Į; čiau buvo parašyta vasario 4-4, Jiaujienose. . ••

' '1 - į - ; ' Nuotr.’Jono Gaižučio ■

būti daug metrų giliau negu da-1 tą ir daugiau, nebenori ne tik 
bar yra. ’ atgal grįžti, bet ir toliau skristi.

Birbynės Ansamblio jaunuoliu veidai, šie jaunuoliai atliko programą 
Detroito Lietuviu namuose kovo 14, LF vajaus rengiamame koncerte.

Sekmadienis Lietuvos 
žemėlapiams

lietuvius, latvius čekoslova- 
kus, lyg .jievisi, bętn.kokie ugro- 
finai. Matomai Mr. Clark Kal
ias, “chief of pup Čiįy-Coiintry 
Bureau”, labai mažai supratimo 
teturi apie etnines grupes.

Visgi labai įdomu, kas ir ko-, 
kią programą iš. lietuvių tarpo 
atliks? Ir kodėl; rotušės ponai 
sužino pirmi, negu ' lietuviškos 
spaudos bendradarbiai?

Michigan Catholic talpino 
nuotrauką ~

Michigan Catholic savaitrašr 
tis vasario 17 laidoje įsidėjo ryš
kią nuotrauką iš vasario 14 Mer
cy kolegijoje įvykusio Nepriklau
somybės minėjimo. Nuotraukoje 
matome gen. Joną Černių, An
taną Rudį, Karolę .Veselkaitę ir 
ją per pečius apkabinusią Mary 
Beck. Po dviejų skilčių nuotrau
ka šešiomis eilutėmis paaiškin
ta, kad Lietuva seniau buvusi di
džiausia Europos tauta (Once 
the largest nation in Europe), 
kad pamažu buvusi pavergta ca- 
ristinės Rusijos, kad 1918-siais 
išsivadavo ir vėl buvo rusų 
okupuota antrajam pasauliniam 
kare. r ' ‘

They help make this eoua> 
try of ours economically 
stranger to tackle some of 
the problems that face us.

And, buying Savings 
Bonds can be easy and auto
matic. AH you have to do 
is join tiie Payroll Savings 
Plan where you work, or the 
Bond-a-Month Plan where 
you bank. And then you 
can sit back and forget ’em 
while the money pilės up.

So think about the free
doms we enjoy. And think 
about U. S. Savings Bernds as 
a way to keep us free.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

Šiaip taip nusikasėm iki kol.' Jo
no Gaįžučio namų ir tik rūpino- 
mės* kaip .reiks vėl namo su
grįžti. Jau beveik valandą pa
posėdžiavus —■: skambutis prie 
durų? Ir ką gi? Kolega Pranas 
Turūta .iš Grand Rapids, Mich., 
atvažiavo. Du šimtus mylių! 
-Matykite, kokių dar esama. Jei

gu visur, visos valdybos iš tokių 
būtų sudaryto^; tai. veikimais, 
netektų skųstis.T*"? :

Meras kalba-apie etninių 
grupių festivalius

Detroit News dienraštis va
sario 19 laidoje rašo, kad meras 
Roman Gribbs yra numatęs šią 
vasarą Detroite surengti tuziną 
etninių grupių festivalių. Tie 
festivaliai turėtų Įvykti Detroi
to upės pakrantėje, vadinamame 
Civic Centre rajone, tarp Vete
rans Memorial^Eldg. - ir Cobo 
Hali. Nuostabiausią kad ir lie-

Chicago Savings
ind Loan Association

EURWOJE m VAlNOB 
NUO KOMUNISTŲ BĖGA 
Vokiečių spauda praneša, kad 

vakarų Vokietijos didmiesčius 
užplūdo nepaprastai dideli var
nų kiekiai. Aiškinamą kad tai 
yra pabėgėlės iš komunistų val
domųjų Rytų Europos kraštų ir 
iš pačios Sovietų Rusijos. Net 
apskaičiuota, kad Vakarų Berly
ne “apsigyveno” tarp 40 ir 50 
tūkstančių varnų, Hanno-veryje 
apie 20,000.

H you picked anything 
otiier than C, well, you’re in 
a whole lot of trouble.

Sure, you probably picked 
the Statue of Liberty. Every-

wnen you re m 
New York go up 
and see her. 
sometime. J

apie visus tris pakalbės trys pa
skaitininkai.

Originalaus dydžio kunigaikš
čio Mykolo Kristupo Radvilo 
1616 metų žemėlapio kopiją de
monstruodamas, Jonas Švoba 
klausytojus supažindins su tų 
laikų Lietuva, žemėlapio repro
dukciją parūpino Los Angelėse 
gyvenąs Algirdas Gustaitis.

Apie Lietuvos Tyrimo institu
to parengtą etnografinį žemėlapį 
kalbės Vliko narys,Kazys Vei
kutis. šio žemėlapio reproduk
ciją irgi galės visi klausytojai 
apžiūrėti.

Pagaliau, matysime Lietuvos

girnai raamiai ir ge 
jmės klodų susisluog-

šios c. v-bos posėdis, pirmas po 
LžS konferencijos Tabor Fąr- 
moj pereitą rudenį.

Pagrindinis šio posėdžio rū
pestis buvo naujos centro valdy
bos rinkimai, Dabartinė c. v-ba 
1967 metų rudenį buvo išrink
ta trejiems metams. Nuo pirmo 
jos posėdžio 1967 m. gruodžio 1 
d. jau dirbame ketvirtus metus, 
šiais metais, žūt ar būt, turi 
įvykti rinkimai ir LžS turi gauti 
naują vadovybę iš naujų žmo
nių. Posėdžio metu buvo nutar
ta rinkimų reikalą visu rimtumu 
pajudinti.
>7 i i . i i-; , ■

Kol rinkimai bus pravesti, da
bartinė c., y-ba <įįrl?s kaip dirbuT 
si. Pirną V. Alantas paaiškino, 
jog jau renkąs medžiagą nau
jam Pranešėjo numeriui ir jis iš
eis apie1 V-elykaš. ’

Nauju 'nariu į LŽS' centrini 
skyrių Šio' posėdžio metu buvo 
priimtas"’mbntreališkėš Nepri
klausomos Lietuvos redaktorius 
Romas E. Maziliauskas. Taip pat 
buvo,’ patvirtintas ir dviejų nau
jų narių įstojimas į LŽS Čikagos 
skyrių: Antano Stakėno ir Pi
jaus Venclovos.1' ;* 

• ’ — - - * * - '' ' ' ‘ 1 i 1 ..... ‘ x

Negaliu nutylėtą vįeno nuo
stabaus dalyko. Vasario 12, maž
daug nuo vidudienio, Detroite su
mišo dangus su žeme. šalo, sni
go, .pustės,. Zš darbovietės važia
vau namo apie 70 minučių, kai 
norinčiai važiuoju iįik 20. Ma
niau, kad posėdį dėl blogo oro

4,000 metų juros paviršius buvo 
pakilęs pustrečio metro, 2,300 
metais prieš Kristų dar nuo pus
antro iki dviejų metrų. Didžio
joje ledų gadynėje, kuomet di
delė jūrų vandens dalis buvo su
šalusi ledų kalnuose, prieš 20,- 
000 metų, jūros paviršius turėjo

do Auditorijoje, Varpo chorui. 
Tuomet ji dar vadinosi Dalia 
Skrinskaite. Jau tada įsitikino- 
me> jog ji savo darbą gerai žino. 
Kas Čikagai yra Alice Stephens, 
tas Torontu! Dalia Skrinskaitė- 
Viskontienė. Apie tautinių šo
kių mokytoją, kuri Birbynės jau
nimą šokiams paruošia, apie Al
doną Dargytę mes dar nieko ne
žinome. Užtat ir bus gera proga 
jos šokantį jaunimą pamatyti ir 
su mūsų šilainė palyginti.

Birbynės koncertas prasidės 
lygiai 3 vai. po pietų ir, su per
trauka, užsitęs apie dvi valan
das. Verta ateiti jaunimui ir 
seniems.

Koncertas yra jungiamas su 
Lietuvių Fondo vajumi. Pertrau
kos metu bus pagerbti LF tūks
tantininkai, o vėliau, koncertui 
pasibaigus, prie kavutės ir už
kandžių, didelė LF šimtininkų 
šeima išgirs apie LF vajaus pa
skutinių metų laimėjimus. Gi 
besivaišindamas Toronto jauni
mas turės pora jaukių valandų 
su Detroito jaunimu.

tyrą kažkur tarp liępoąlS ir18.
Tik truputį keisiok|F|«įMiį|]» 
■esamą įtrūkti.
kiau — pacituoju, ir.tądai|f^$į 
negu apie lietuvius i; “Far East
ern (Chinese, PhiŲ.įipinė>rJapą 
nese, Korean), July
garian (Lithuanian, Latvžafi; 
Czechoslovakian), July 16-18”;

Linksmi LŽS centro valdybos vyrai, užbaigę vasario 12 <L posėdį, kuriame buvo nuspręsta šauktis naujos c. val
dybos rinkimu. Iš dešinės Į kairę: Jonas Gaižutis, Vladas Selenis, Vytautas Alantas, Pranas Tu rūta ir Alt. Nakas.

Nuotr. Jono Gaižučio

what she stands for.
Or do they ?
It’s amazing how many 

of us take this proud lady of 
the New York Harbor for 
granted.

We should know that 
her proper name is “Liberty 
Enlightening the World.” 
That she symbolizes the tri-

Birbynės belaukiant
Kada tik scenoje pamatom lie

tuvišką jaunimą, tai vis širdis 
apsąla. 'Juk ir patys naujausi 
ateiviai, buvusieji dypy, šiame 
krašte jau trečią dešimtmetį pra
dėjome. Nebėra jaunime, Lietu
vos orą kvėpavusio, Lietuvos gi
rių melsva žaluma mačiusio. Ne- 
Mrauei to jaunimo, kuris Vo-' 
kietijos barakuose bei kareivi
nėse gimė. Dabartinis jaunimas, 
kuris Į mums liėtuviškas damas 
scenoje dainuoja ir tautinius šo
kius šoka, jau šimtu nuošimčiu 
šiame krašte gimdytas. Tai tuo
metinio jaunimo jaunimas, čia 
atsiradusių jaunų žmonių vai-

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of tha Board Mrs. PHIL PAKEL, Praildont

6215 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
to 8 P. IL, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

It they’re loot, vteletu or 
iMfwyei, w replace’m

than statues to remind us 
of our freedom. We need ac
tion, by each and every one 
of us.

And thaf s where U. S.
Savings Bonds come in. They 
help preserve that thing 
called freedom.

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares

rodo, kad anuo- 
s ten buvo pus- 
giliau dabartį-
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

NEMOKAMOS PASKAITOS

■■

Šinių ir akvarelės darbų paroda 
vyks Chicagos Meno institute.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000,

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

ANO LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Gaudens, Follen.

Infliacijos dėka, dabar reikia 
mokėti du mokesčius: $1.00 j 
muziejų įeiti, o į vokiečių pa
rodą teks vėl sumokėti bene 
$1.50.

— Dail. Antanas Petrikonis 
atidarė meno galeriją Marquet
te Parke adresu 3215 West 63 
gatvė. Galerija pavadinta Mar
quette Art Gallery. Ateityje bus 
galima rengti parodas naujoje 
lietuvio galerijoje. Sėkmės!

Siekimas" (Grafika)

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL, — THURSDAY, FEBRUARY 29, 1071

Dail. A. Cooper biustas 
John Fablpn skulptūra 

atidaromos parodos kovo 7
Balzeko ‘Muziejuje Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 

veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yrą tik $3.00, minkšt. $2JO.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

Amerikos Akademija Romoje 
baigia savo dienas

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti —• $3.00.

■■MMW

20-tame amžiuje pasikeitė be
veik visos mokslo sistemos pa
žangos laimėjimais ir, gal būt, 
kai kuriais pralaimėjimais.

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

------------- .--------- ------- ----------------- —------------- --------------------------------------------- ------------------------ J -------------- 1 ........................... ■ --------------

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

Chicagos Meno institute ne
mokamos paskaitos publikai 
vyksta antradieniais 12:15 min. 
popiet. Ketvirtadieniais paskai
tos prasideda nuo 6:15 v. va
karo.

A. Cooper "Provincijos bažnyčia"

Iš atidaromos trijų parodos Balzeko 
muziejuje kovo 7 d.

— Kovo 13 — bal. 18 d. Chi
cagos Meno institute atidaroma 
73-ji Chicagos ir apylinkės dai
lininkų darbų paroda.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

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

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

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, Įdėtais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, S1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

1800 So. Halsted St Chicago, HL 6060
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietaoM kiemas automobiliams pastatyti

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

čikĖgieti, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psL

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR- 
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

juo labiau 
nesudaro 
Vis dėlto 

mokslinin- 
ten spalio 

menesi metams nepriklauso
moms studijoms kaip stipendi
ninkai, dauguma jų yra artinu 
akademiniam sluoksniui. At
vykę čia dienas praleidžia bib
liotekose, muziejuose arba laiką 
sunaudoja biliardų salėse. Ro
moje yra'ko veikti. Daugumas 
klausia: kodėl ne Paryžius, ne 
Londonas arba New iYorkas, 
kur vakarietis jaučiasi kaip na
mie. Amerikiečiai meno istori
kai, archeologai, menininkai 
ten nuvykę susitinka triukš
mingame Romos mieste su pro
blemomis, kurių nenumato na
mie būdami. Ten patekti ne visi 
turėdavo laimės ar progos. Ten 
vykdavo iš visų universitetų 
studentai arba alumnai konkur
sinių stipendijų laimėtojai ir 
pasižymėję akademikai. Pav. 
Chicagos Meno institutas kas
met skirdavo stipendiją vienam 
konkursą laimėjusiam studen
tui metams studijuoti Romos 
Akademijoje. 1923 m. kandida
tavo ir šio rašinio autorius į 
Romos Akademiją. Studentams 
reikėdavo išlaikyti konkursi
nius egzaminus, kad būtų gali
ma įsigyti teisę kandidatūrai. 
Po egzaminų reikėdavo atlikti 
mokyklos pateiktos temos dar
bą. Iš 20 konkurse dalyvavusių 
paskutinių metų studentų, sti
pendiją laimėjo skulptūros stu
dentas iš Izraelio. (Tais metais 
Chicagos Meno institute buvo 
daug studentų kono iš viso pa
saulio) .

Per tuos 77 metus viskas pa
sikeitė. Pasikeitė todėl, kad

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Amerikos Akademija Romo
je buvo įsteigta 1893 m., tais 
metais, kai Chicagoje Jackson 
Parke vyko Pasaulinė paroda 
((Columbian Exposition), sako 
Frank E. Brown, Klasiškų Stu
dijų Emeritus direktorius. 
Dailininkai ir architektai, ku
rie planavo Pasaulinę parodą, 
buvo Daniel Burnham, R. M. 
Hunt, F. L. Olmsted, Augus
tus Saint
McKim ir kt Jie gėrėjosi gre- 
ko — romaninės architektūros 
didingumu ir grožiu. Kai po 
Pasaulinės parodos kiti pasta
tai buvo nugriauti, pasiliko 
tiktai klasiškos architektūros 
šedevras,' kurįs_hyvo atremon
tuotas ir dabar yra Mokslo it 
Pramonės muziejus. 'Paviljo
nai ir fontanai, kurie prie di
džiojo muziejaus puošė aikš
tę, taip pat buvo panaikinti.

Tie vyrai norėjo, kad jau
nieji inteligentai pasektų kla
siško meno pavyzdžiu ir kurtų 
naują architektūrą. Jie norėjo 
lavinti visą, naująją meninin
kų gentkartę klasiškos kultū
ros dvasioje. Tais laikais ne
buvo tinkamų mokyklų paruoš 
ti architektams. 1895 m. dau
giausia architekto McKim pa
stangomis Romoje buvo atida
ryta Amerikos architektūros 
mokvkla su trimis studentais

Sekmadienį, kovo 7 dieną 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje, 4012 Archer Avė., ren
giama meno darbų paroda. Da
lyvauja trys Chicagos dailinin
kai: Mikas Šileikis, Antanas 
Cooper ir John Fabion. John 
Fabion buvo ilgus metus Chica
gos Meno instituto profesorius 
Emeritus. Dabar išėjęs į pensi
ją. Cooper ir jis apsimainė por
tretais, kurie bus parodoje iš
statyti. 32 darbai — skulptūra, 
10 grafikos darbų ir aliejinė ta
pyba. Visi kviečiami į šios pa
rodos atidarymą kovo 7 d., sek
madienį, 2:00 vaL popiet.

BĖidland Savinas aplar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000išnuomotos vilos trečiame 

aukšte, ši mokykla vėliau ta
po Akademija, susilaukdama 
didelio studentų susidomėji
mo ir atsirado pakankamai 
studijuojančių. Bet patalpos 
tuoj pasidarė per ankštos. Mo
kykla kilnojosi iš vienos vietos 
į kitą.

Amerikos Akademiją Romo
je rėmė Europos ir Artimųjų 
Rytų piniguočiai bei universite
tai. Tuo metu ten studijavo 
architektai, skulptoriai, daili
ninkai ir meno istorikai. Jų 
visų tikslas buvo atkurti Rene
sansą, kurio dvasia buvo pri
gesusi. Bendradarbiaujant ar
chitektams ir skulptoriams, 
planas Akademijos rūmams 
buvo paruoštas 1912 m., kai 
Amerikos Klasiškų Studijų mo 
kykla susijungė su Akademija.

Romos Akademijos alumnai 
Amerikoje gavo didelių užsa
kymų pvz. John Russell Pope 
projektu buvo Washingtone 
pastatyta Nacionalinė Meno 
galerija, Paul Manship pastatė 
Prometėjąus fontaną Rockefel
ler Center, N. Y.

Kai 1914 metais Akademija 
persikėlė į. dabartines patalpas, 
gražios idėjos ir svajonės grei
tai pasikeitė, nes modernaus 
mano pirmūnai pradėjo drumsr

19-to šimtmečio 
vokiečių meno paroda

Chicagos Meno institute vyks 
nuo vasario 27 iki kovo 28 d. 
didelio masto 19-to šimtmečio 
vokiečių dailės paroda. 150 ta
pybos darbų surinkta iš priva
čių kolekcionierių bei parodai 
pasiskolinta iš muziejų.

Paroda pilnai nušviečia to 
periodo vokiečių vaizdinį meną, 
būtent nuo neoklasikos, roman
tikos net iki vėlesnių laikų rea
lizmo.

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

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

l*o II Pas. karo 1917 m. Aka- 
(Idilija vėl pradėjo savo darbą, 
bet |>er visą karo metą viskas 
buvo pasikeitę iš pagrindų. 
Akademija pasidarė tokia, ko
kia šiandien meno pasauly yra 
dominuojanti dvasia. Dabartinė 
Akademija duoda laisvę visoms 
meno srovėms, toleruoja visas 
kūrybines pastangas. Kai stu
dentas gauna stipendiją, jis 
gauna išlaikymą ir darbui pa
togumus, nežiūrint to, kaip ma
kabriški jo užmojai bebūtų. Ta
čiau Akademija ne pagal šių 
dienų meno srovinius užmojus. 

[Ten dar nebuvo parodose rodo
mos mašinos, pramonės atma
tos, sulankstyti automobiliai, 
žemių krūvos, kaip čia Meno 
institute Chicagoje, kuris siųs
davo savo studentus į Romas 
Akademiją. Taigi laisvė reiškia 
ir nuostolį estetinio meno idė
joms.

Roma jau nėra menininkams 
įkvėpimo šaltinis. Jie stebisi, 
kodėl jie ten siunčiami. Moksli
ninkai taip pat ten jau nebeturi 
akademinių ryšių vieni su kitais, 
kokius turėjo anksčiau. Romos 
Akademijos šviesioji praeitis 
pasibaigė menininkams, moks
lininkams ir architektams. Jie 
gyvena greta vienas kito kaip 
draugai, bet neturi bendros kal
bos, idėjinio solidarumo. Stu
dentai, kurie atvyksta į Romą, 
nesidomi buvusios Romos im
perijos klasika arba Renesansu. 
Akademija nebėra ta pati mo
kykla, kokia buvo, nes trumpa
laikės meno srovės, 
jų ’ nevienodumas, 
bendros programos, 
jauni menininkai, 
kai, kurie atvyksta 

metams
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Komunistų privilegijos
Ne vieną kartą skelbėme ir nesugriaunamais faktais 

įrodėme, kad dvidešimtame amžiuje komunistai yra di-

SMUKDYMAS
šalia Altos, Miko ir Balfo 

buvo įkurta ir P. L. Bendruo
menė. Atsirado tas organizuo
tas veiksnys, kuris mūsų kul
tūriniuose ir išsilaikymo dirvo
nuose, atrodė, labai reikalin
gas. Bet džiaugtis teko neilgai. 
Atsirado ir visiems diktuoti 
pasinešę bendruomeniniai “va 
dai”, kurie užsimanė Bendruo-

grupele pasekėjų. Gaila, kadltlta. Svarbu tik, kad jų ukro- 
ta taip reikalinga organizacijai batiką visi matytų...
kebų tuščių garbėtroškų vis DEMONSTRACDOS 
smukdoma.

NAUJI KEJJAI Be.igrupuoj.nėk^ minioje,
daug jaunimo, kūno tarpe mat 

Naujų kelių, naujų metodų, šosi ir keli daugiau ar mažiau
— vis šaukia Altos opozicija, kudloti vyrai. Vienas ypatingai. 
Didžiausia nuodėme Altai jielkudlotas, suveltais plaukais, 
laikė, kartais Lietuvos reika- Netoli kaip šarkos krykštauja 

solidarumo mokesčiu. Jei taip] lais nuvažiavimą į Washing-]jaunos merginos.

eis ir toliau, lai po kelių me-(toną. Bet dabar, apsėsta poli- — žiūrėkit, mergaitės, kaip 

 

tų bus — čia jūs, o čia mes pajtinio troškulio, Altos opozici- 
siliks tik “vadai” maža|ja. metusi visus jai priklausaa 
čius darbus, pati ten nuhildė-l 
jo. Ar tai bus nauji keliai? Bet, 
berods, jie važiavo tais pačiais] 

keliais. O kur tie nauji i___

menę išmušti iŠ jai paskirto 
kelio ir susmukdyti. Jiems se
kasi neblogai. Tarp visos ben
drijos ir Bendruomenės plyšys 
vis didėja. Net karštų Bend
ruomenės šalininkų vis dau-

mažėja prisidėjimas kukliu

tas Iūj<ffius atrodo, — juokiasi 
viena.

žinai, tikras mūsų Mbp- 
siukas, — palygina kita.

— Atsargiai su juo. Man, 
atrodo, kad jis savo kudlose 
užveisė utėlių ūkį, — kikena

Plakatai ir žmonių minios 
pajudėjo eisenoj. Visų veidai
surimtėjo...

P. Varis

džiausi darbininkų, ir neturtingų valstiečių išnaudotojai. 
Nei kapitalistai, nei fabrikantai, nei bankininkai, nei 
pirkliai taip žiauriai neišnaudoja darbininkų, kaip juos 
išnaudoja komunistai. Demokratinėse laisvojo pasaulio 
valstybėse darbininkas turi žymiai daugiau teisių ir jis 
gauna didesnę gaminamo turto dalį negu vadinamose 
“tarybinio socializmo” arba net “komunizmo” valstybėse.

Šio šimtmečio pradžioje komunistai skelbė, kad jie 
gina darbininkų reikalus ir stengiasi pagerinti jų būklę, 
bet kai jiems pavyko su vokiečių militaristų pagalba pa
grobti valdžią Rusijoje, tai savo pažadus jie užmiršo. Ru
sijos darbininkus jie pradėjo labiau išnaudoti negu caro 
laikais, o vėliau jie tas pačias išnaudojimo priemones 
taikė ir kitų pavergtų kraštų darbininkams. Lietuvoje 
niekad nebuvo tokio didelio skurdo, koks dabar yra ko
munistinės santvarkos metais.

Justas Paleckis, sovietų imperializmui pradėjęs dirb
ti dar Lietuvos nepriklausomybės laikais, tų pačių rusų 
yra įpareigotas “įrodyti” Amerikos lietuviams, kad taip 
nėra; kad komunistai darbininkų neišnaudoja; kad jie 
patys jokių privilegijų neturi ir, kad komunistai gyvena, 
jeigu ne taip, kaip didelė darbininkų dauguma gyvena, 
tai jų gyvenimas mažai kuo skiriasi nuo ‘kvalifikuoto 
darbininko” gyvenimo. Ypatingai atkakliai jis ginasi 
nuo minties, kad komunistai turi dideles privilegijas. 
Jau vakar minėtame straisnyje jis rašo:

“Pirmiausia, už priklausymą partijai niekas jo- 
kių privilegijų neturi. Priešingai, komunistas pasi
ima didesnę atsakomybę, pasiryžta darbe ir kovoje 
būti priešakinėse eilėse, rodyti pasiaukojimo ir darb
štumo pavyzdį. Komunistas gauna už darbą tokią 
pat algą, kaip ir nepartinis darbininkas, pagal jo at
liekamą darbą ir tarnybą. Kalbėti . apie kažkokias 
“didžiausias” algas yra absurdas, nes ir ministrai ir 
atsakomingiausi darbuotojai respublikose gauna al
gas, vos 2—3 kartus didesnes už kvalifikuoto darbi
ninko atlyginimą. Ne kuo didesnis ir sąjunginių mi
nistrų atlyginimas”. (Vilnis, 1971 m. vasario 13 d., 
2psl.).
Didžiausias algas gauna rašytojai, meno darbuotojai 

ir kvalifikuoti darbininkai, tame pačiame straipsnyje ra-

VERTA PASIDAIRYTI 
PO AMERIKĄ

RAŠO DR. ANTANAS J. GUSĖNAS
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Atrodo, kad Georgia valstijoje rastos 

pačios seniausios indėnų gyvenimo lieka
nos. Mokslininkai apskaičiuoja, kad tais 
laikais galėjo būti bent 6 indėnų grupės. 
8,000 metų prieš Kristų įsikūrę indėnai to
se vietose gyveno iki 1717 mūsų gadynės 
metu. C

Nustatyta, kad pirmieji indėnai buvo 
klajokliai medžiotojai. Jie čia atsirado 
prieš 10,000 metų. Spėliojama, kad jie at
sekė didžiuosius gyvūnus:
kupranugarius ir kitus. Anksčiau šiame 
žemyne buvo didokas šių gyvūnų skaičius, 
bet šiandien jie yra išnykę.

Neturėdami namų ir nuolatinės gyven
vietės, jie keliaudavo iš vienos vietos į ki
tą, klajodavo po visą kontinentą. Jų gink
lai buvo durtuvas ir strėlė. Tokių įrankių 
galima rasti žemėje, netoli gyvenviečių.

dramblius, ! buvo langų.

Nustatyta, kad klajokliai čia gyveno apie 
tris tūkstančius metų

Bekasinėjant žemės klodus, rastos di
džiosios krūvos įvairiausių kaulų. Rasti 
galvijų kaulai, žuvų kaulai, Įvairiausių 
sraigių lukštai. Nustatyta, kad kraštas bu
vo apaugęs didžiausiais miškais. Miškai 
buvo pilni laukinių gyvūnų, o upės bu ve 
pilnos žuvų.

Chicagoje veikia daugiau 
meto- kaip šimtas įvairių lietuvišką 

klubų, kuopų ir kitokiais pa
vadinimais organizacijų. Vie- 
nos iš jų pasižymi kultūrine, 

senas veikla, kitos Šalpa, trečios pi- 
supa-pigų kasoje taupymu ir pan.

šo Paleckis, o ministrai gauna tiktai du ar tris kartus 
daugiau negu jie. Dirbtuvių, kolchozų, mokslo įstaigų 
priešakin statomi komunistai. Jie gali būti visai nekva
lifikuoti, bet svarbu, kad būtų partijos nariai. Maskva 
daugiau pasitiki nekvalifikuotu, bet ištikimu komunistu, 
negu kvalifikuotu, bet partijai nepriklausančiu specialis
tu. Nekvalifikuoto, nepatyrusio, nemokyto žmogaus pa
statymas dirbtuvės ar įstaigos priešakin, ar tai nėra pri
vilegija? Komunistas gali rizikuoti vienoje kitoje dikta
tūrinėje ar pusiaudiktatūrinėje valstybėje, bet sovietų 
imperijoje jis nieku nerizikuoja. Jeigu atsiranda kokia 
netvarka jo vadovaujamoje dirbtuvėje, tai jam užtenka 
laiku paskųsti pareigas netinkamai einantį specialistą, 
kad policija su juo susidorotų. Jeigu jis pats to negali pa
daryti, pagalbon jam ateina partiniai organai. Taip ko
munistai susidorodavo Stalino laikais, panašiai jie elgiasi 
ir prie Brežnevo. Policijos, kariuomenės, mokyklų, kol
chozų, dirbtuvių vadovybės atidavimas komunistams yra 
didelė privilegija, nes su pareigomis eina didesnė alga ir 
įvairiausi partiniams žmonėms nukrintantieji priedai.

Paleckis tvirtina, kad sąjunginis ministras gauna 
“ne kuo didesnį” atlyginimą, negu, sakysim, koks “ta
rybinės” Lietuvos ministras. Gaila, kad Paleckis nepasa
kė, kiek gauna “tarybinės” Lietuvos ministras, ir kiek tas 
“ne kuo” yra didesnis pas sąjunginį ministrą. Jam toki 
duomenys būtų labai lengva paskelbti, nes jis kurį laiką ____ ____ __________
“ministeriavo” Lietuvoje, o vėliau “aukštas” pareigas ėjojnio turiu gėdintis ir dėl savoĮ1^ atsilankė daugiau kaip- 
ir pačioje Maskvoje. Bet privilegijų dydį ne vien dsait- 
mens apsprendžia. Komunistai gauna žymiai daugiau 
privilegijų, negu Paleckis, šumauskas ar koks kitas ko
munistas norėtų prisipažinti. Paleckiui gal nemalonu 
apie jas kalbėti, bet mes turime jam priminti. Pradėsi
me nuo sąjunginių ministrų. Be jau tris kartus didesnės 
algos, negu kvalifikuoti specialistai, komunistai ministrai 
dar gauna šias privilegijas:

Valdišką butą su visais aptarnavimais, valyto jais, 
dažytojais, tarnais, tarnaitėmis, virėjais ir sargais; dačą 
— didelę vasarvietę netoli Maskvos su visais .aptarnavi
mais ir sargais, su sodais, vaismedžiais, maudymosi bešei
mi, gėlynu, sodininku, gėlininku ir dieną ir naktį vasar
vietę saugojančia stipria sargyba; žiemos metu ’turi gra
žiausias vietas šildytis saulėje ir džiaugtis šviežiu -oru ir |na ir buvęs paklydęs pavergtos 
Juodųjų ar Kaspijos jūrų vandeniu; automobilį su vai-rautos sudus. Visų sieloj šiaa- 
džios apmokamu šoferiu, valdžios gazolinu ir aliejumi; di- ien ^vente* • • 
deles girias ir ežerus žvėrių ir paukščių medžioklei; mo- MINĖJIMAS
derniškiausias ligonines ir užsienyje gaminamus vaistus, | žygiuoja vėliavos, giedami 
dideles pensijas ir daugelį kitų priedų.

Jeigu visi šie patarnavimai nėra komunistams tei
kiamos privilegijos, tai kaip tokias dovanas pavadinti? 
Lietuvių komunistų privilegijos “ne kuo” skiriasi nuo 
sąjunginių, kaip sako pats Paleckis, tai kieno sąskaitoti 
visos tos Maskvos ir Vilniaus valdovams teikiamos privi-J 
legijos eina? Ar ne Lietuvos darbo žmonių sąskaiton?

Kasinėjimų metu rasta labai daug mo
linių puodų, ąsuočių, lėkščių, puodelių ir 
kitokių tuo metu vartotų indų. Vieni indai 
dažyti įvairiomis spalvomis, apjuosti juos
tomis. Ta spalva yra išlikusi iki šių dienų. 
Visi pripažįsta, kad indėnai mokėjo pa
rinkti dažus ir gerai dažyti.

Duomenys rodo, kad apie devintąją 
tūkstantį mūsų eros metų indėnai jau pra
dėjo statyti pilis. Kiti namai panašūs į se
nojo Egipto maldyklas. Taip pat pastebė
ta, kad šalia pilies indėnai pradėjo auginti 
kukurūzus, žirnius ir garbūzus.

Amerikiečiai tas pilis atnaujino ir lei
džia žmonėms pasižiūrėti, kaip tie indėnai 
gyveno. Man teko tokią seną pilį apžiūrėti. 
Pilies priešakyje buvo durys. Viduje ne- 

Grindys ir suolai buvo moli- j
niai. Stoge buvo palikta didoka skylė, kad 
saulės spinduliai galėtų įeiti į vidų. Ta 
skylė buvo reikalinga ir dūmams išeiti. 
Indėnai rūkydavo. Pas juos buvo pakan
kamai sveiko proto išrūkytos pypkės dū
mams išleisti. Atstatyta pilis buvo nuo 20 
iki 10 pėdų aukščio.

Mokslininkai apskaičiavo, kad tokiai
piliai supilti buvo reikalingas apie milljo- 

> nas bušelių žemės. Mašinų tais laikais ne-
buvo, tai aišku, kad tą žemę turėjo suneš
ti patys indėnai.

National Monument Parke vra muzie
jus, kuriame išdėlioti indėnų vartoti ir že
mėje rasti įrankiai, čia yra įvairiausių puo 
dėlių, ąsuotėlių, peilių, šakučių, juostų, 
audeklų ir įvairiausių medžioklės įrankių.
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SUGRIŽO

16 minėjime, 
lietuvis mane

Vasario 
Amerikos 
žindino su vienu buvusiu ”pa-1 Tauragiškių klubas skirtinas 
žangiuoju’’. Jis tuoj ir pasisa-iprie pastarųjų, t. y. rūpestin- 
kė, kad buvęs binibakovų vie-Įgų taupytojų. Savo veikloje 
ros. klubas pasireiškia pramogų —;

— Tai kaip čia dabar atsira- pasilinksminimų ruošimu (pra 
dai? — jį paklausiau. ėjusiais melais suruošė net aš-

... . tuonias viešas pramogas), o.
. . !nai’ ,.nusi . ° aS 'ne | iš gauto pelno dalį skiria lietu-
las ir visą laiką prieš diskus 1^ kultQrinei veiklai paremti,] . 
žmogžudžius lunkslymasK. Akys aukoja izacijomSi J“ 
visai atsidarė, kai sužinojau!. • • • , . ~ r. iu. .a., J V dai, radųunr kt. Pav. Brazins-

kų fondui paskyrė 100 dol. 
Turimomis žiniomis, klubas- 
finansiškai yra gana stiprus ir 

Į būtų pajėgus daugiau pasi-

kas atsitiko su Simu Kudirka
ir jo šeima. Užteks. Noriu bū
ti ten, kur visi padorūs lietu
viai. i
- Ar tai jau nebepasitiki]^ H *'“^7- -‘TJuT

kaip tai rašytojams ar kitiems 
kultūrininkams skatinančių pre

čiu rūpestingumu praėjusiais 
metais pramogose ir susirinki
muose svečius ir narius vaiši
no Sofija Kubilienė, Bronė 
Mikulskienė, Jankauskienė, Ka 
zimiera Brazienė ir Marija Mi- 
k u tie nė. O bare judriai per 
metus sukosi Petras Stulga, Juo 
zas Gechanavičius ir Bruno Ma
telis. Didesnė dalis čia išvardin
tųjų sakėsi pavargę ir pasipra
šė “atostogų”. Kas vaišins šiais 
metais narius ir svečius, nepa
sisekė sužinoti.

Susirinkimas priėmė Bro- 
niaus Liskaus pasiūlymą šelp- 
j sergančius narius. Susirin
kimas nutarė, kad narys, iš
buvęs klube 10 metų, ir sulau
kęs 65 m. amžiaus, patekęs li
goninėn turėtų gauti 60 dol. 
vienkartinę pašalpą, o kai su
serga namie — 30 dol.

Prieš kurį laiką įvykusiame 
posėdyje valdyba pasiskirstė 

pirm. 
Jonas Zimkus, I yicepirm. Ba
tys Sebastijonas, II vicepirm. 
Bronius Uskus, sekr. Adolfas 
Ramonis, kasininkas "Bruno 
Matelis, finansų sekr. Ona Pe- 
terienė ir valdybos narys — dr. 
Vladas Simaitis. Revizijas ko- 
mišrjon išrinkti: Madas Palių 
lionis, Petras Rimkus ir Juozas 
Juška. J. Šlajus

Bimba, Jokubka, Andruliu, ir. 
kitais okupantų samdiniais?^

— likėjau, net jau užtekti-lmjjų skyrimu, pagalba Dra-i- . - - . - ■ v
nai įsitikinau, kad padoriam Į mos studijai, išleidimu pelno |PareiSomls sekančiai, 
žmogui su jais nepakeliui. Ma-įuesiekiant kurio veikalo ir t. t. 
niau, kad lietuvių žudymas ir 
kankinimas Sibire tik propa-| Sausio 30 d. Marquette salė- 
ganda. Dabar dėl savo naivu-Į j® įvyko klubo susirinkimas, į

brolių kančių raudoti. I100 klubo narių. Susirinkimą
— O kaip manai, kodėl An-Įp^d^J0 Phm. Jonas Zimkus ir 

drulis, Bimba ir kiti maskolių 
apjakinti pas savo darbdavius 
nevažiuoja visai apsigyventi?

— Jie apjakę tik savo Tautie
čiams. Nemanyk, tamsta, kad 
jie toki dumi. Jie žino, kad ten 
yra Sibiras, vergų stovykloj ir 
žiaurūs kalėjimai. Jie žino, 
kad truputį kryptelėję ir jie 
ten gali atsidurti.

Jau kviečia į salę. Ten sau
sakimšai susirinko daug šven
tiškai nusiteikusių tautiečių. 
Bene pirmą kartą su visais įei-

pagerbęs atsistojimu mirusius 
6 klubo narius, susirinkimo; 
pirmininku pakvietė dr. VI. Ši
maitį, o sekretoriumi — Adol
fą Ranionį. .

Klubo vaidyba, turėdama 
[darbščias šeimininkių ir baro 
komisijas, praėjusiais metais 
suruošė B viešas pramogas 'ir 
praturtino savo kasą. Su kruopš-

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

■'DRAUGAS IR BIČIULIS

Įfrimnai, 
-natoriai ir kiti. Momentas tu- 
-rėtų būti iškilmingas ir rimtas, 
bet kaip įkyrios musės prieš 
lietu, visiką drumsčia -su 'foto 
aparatais šokinėjat! tieji “gau
dytojai”. Jiems nesvarbu nei 
programos atlikėjai, nei pub-

kalba Konsulas,

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbūs. 664 psl Kietais 
viršeliais $10.06, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų sucfrganteuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, -9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba JToney 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

Važiuojančiam į PToridą pa tarčiau, kiek 
vienam užsukti į Macon mieštą ir apžiūrėti 
National Monument Parką su visais įrengi
mais. Ten kiekvienas aiškiai gales pama
tyti, kad indėnai čia jau gyveno 10,000 me
tų prieš Kristų.

INDĖNAI GLOBOJO BALTUOSIUS

Santykiai tarp indėnų ir baltųjų ne vi

są laiką buvo karingi. .1776 metais -Green- $ 
ville apylinkė buvo čeroki indėnų globoje.
Jie leido į Greenville apylinkę keltis sko- ] 
tams, .airiams ir anglams, anksčiau gyve
nusiems Pennsylvania, Virginia ir North 
Carolina valstijose. 1897 metais Greenville 
miestelyje buvo 6,505 gyventojai, ošian-. 
dien jame gyvena 236,900 žmonių.

1526 metais į pietų Ameriką atplaukė

Prieš du šimtu mėty Amerikoje buvo naudojamas paveiksle matomas 
■mėlis jviiriaustos rūšies siūlams verpti, šį ratelį dar salima pa
matyti Greenville muziejuje. Rateliai šiandien yra visai kiloki, bet 
vis dėlto dar yra keli ’'specialistai4*, kurte gait parodyti, kaip ši ma

šina veikia ir koki lygūs iš įos išeina siūlai.
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antroji ispanų ekspedicija, šiai karo jėgai 
vadovavo Luc Vazquez de Avion. Ekspe
diciją užgulė nelaimės. Vienus paguldė 
maliarija, kitus kankino neįprastas klima
tas, o trečius padėjo pribaigti patys indė
nai. Iš šios ekspedicijos indėnai atėmė 
pagrobtus turtus, e vėliau tragiškai žuvo 
ir pats ekspedicijos vadas.

1540 metais į North Carolina atvyko dar 
viena ispanų ekspedicija. Jai vadovavo 
jau išgarsėjęs Hernando de Soto. Jis tikė
josi čia rasti daug aukso, sidabro ir kitų 
brangenybių, bet ir jam nesisekė. Beplauk 
damas Mississippi upe, jis neapsiskaičiavo 
ir prigėrė.

Ts vhrų ispanų etespedicijų į Floridą, te- 
« bestovi tiktai St. Augustine tvirtovė. Kitu 

pėdsakų jie čia nepaliko.

INDĖNŲ KARAI

Visą dešimtmeti, nuo 1710 iki 1720 me
tų, South Carolina srityje ėjo karai tarp 
indėnų ir baltųjų, čia apsigyvenusiems ko
lonistams bnva labai sunku. Be indėnų iš 
-žemy no, juos pauolė įvairūs piratai iš jū
ros. Vieni atimdavo išlkitur atvežtus pro
duktus, o kiti -išžudydavo įgulas.

4Rtjs daaoiaui

Skaitykite ir platinkite 
Oierfrašti **N a u j i e n a f” 

Jos visad rašo
TEISYBĘ



DR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiio telef^ PRospect 8-3229 

Rezid. telef4 WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vii. ryto, 

ouo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
užtai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

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

KENOSHA. WK.
16 Vasario minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės 
53 metų sukakties minėjimas 
Kenoshoje įvyko vasario 14 d. 
Tą dieną iš ryto ta intencija šv. 
Petro bažnyčioje buvo atlaiky
tos šv. mišios.

Minėjimas prasidėjo 3 vai. p. 
p. Danų salėje. Kenoshos, Ra
cine ir Waukegano ateitininkų 
atstovai įnešė į salę JAV, Lietu
vos ir ateitininkų kuopos vėlia
vas.

Minėjimą atidarė Kenoshos 
Altos sk. vicepirm. Jonas Mili- 
šauskas ir pakvietė viešnią iš

doti Amerikos himną. Po himno 
Kenoshos šv. Petro par. klebonas 
kun. S. Saplis sukalbėjo invoka- 
cija. Wisconsin© Gubernatoriaus 
ir Kenoshos mero proklamacijas 
perskaitė Marytė Jaraitė ir In-

nas Borevičius, SJ, iš Chicagos 
pasakė pagrindinę minėjimui

rial dxuuiMLauciai
kun. Barberio į aldermanus 
rinkimų kampanijai (Beje, an
tradienio rinkimuose kun. Bar 
ber pralaimėjo).

Kun. Barberis su dviem asis
tentais pagaliau pareiškė Cice
ro pareigūnams, kad 35 mar
šuotojai atvažiuos į Cicero mies

diuiucii^ A or Ui Star pirminio

į kun. Barbeno “maršą” į Cice-

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

kalbą. Jis savo kalboje davė la- vidurnakčio metu ir išlipę iš 
bai gražių ir prasmingų minčių, 
kurių pagrinde, be kitko, buvo žolišką eiseną, o is to būrio

padarys “sūn-

išsilaikyti lietuviškoje dvasioje 
ir nepaskęsti tarp svetimų.

Minėjime susirinkusiems bu
vo perskaityta rezoliucija ir pa
siūlyta ją priimti ir pasiųsti įvai
riems Amerikos vyriausybės pa
reigūnams. Rezoliuciją angliš
kai perskaitė Onutė Milišauskai-

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
" ■ ‘ OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. ‘1—7 vaL 
antrad., penktadienį nuo l-r-5, treč.

ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
- optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA -
27u9 W. 5»st STREET

TeL: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
t—4. 7—9, antrad., penkt. 10--4. ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. G T 8-0873 _ „

DR. W. M. IIS1N - EISINAS 
AKUŠERIJA tR MOTERŲ ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos ■ pagal susitarimą. : Jei neat- 
. siliepia, skampmii Ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS ;
gydytojas ir chirurgas1.'

3844 WEST 63rd STREteT '?,a*
■ OFISO VALANDOS: ■ •• -•Ii 

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8-vai,
Treč.. ir -šeštad. uždaryta.* .

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid.'te lefl: G Arden 3-7278

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJI

■ į

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ^

.* 2454 WEST 71st STREET
VALANDOS: Pirmad. ir penktad; nuo 
2 iki 8 v. p. p.;: antrad. irr ketvirtad.- 
nuo 9 iki 11 ir huo. 4'.iki >8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS '

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

“contact lensed’ . : .
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, .PŪSLĖS 'IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st 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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VĄL.: pirm., antrad.. trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimu

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telefHEmlock 4-2123 
Rezid. tekifu Gibson 8-6195

Priima ligon<us pagal susitarimą. Dėl 
valandos skimbinū telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

-surm usdo

NAUJIENAS
ffiTEEHSUTB

ir progai sot» taktai per 

naujienas

MOVI N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
, ? • ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
( Tel.: FRontier 6-1882

PERKkAUSTYMAf

* > ■ ’ r i r * • *
į Leidimai — Pilna apdraudė

' ŽEMA- KAINA ■■ i:

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063
k.___________-__________________________ __________________________ ______ ____ * _____

r ■

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
—1490-kiL-A^^I.- —

madienį nuo 8:30 iki 9:30
sek- 
val

< TeE: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR iŠ LIETUVOS ?-t'

V - -■ ------------ - ------ ‘
i - J* ’ '7 . Jk . * - ~ x -' - » «. • • Ti r' a'. ■ .

v _ - • - r - • •

žolinei j a susirinkusiųjų plojimu 
buvo priimta.

Buvo padaryta pertrauka, ku
rios metu buvo įvykdyta aukų, 
rinkliava Lietuvos laisvinimo 
reikalams, kitaip sakant, Altai. 
Aukų salėje ir iš kitur surinkta 
$449, bet J. Kaspučiui be jau duo
tos aukos pridėjus dolerį, pasi
darė apvali $450 dolerių suma, 
kuris ir bus pasiųsta Altai. Au
kų rinkliavai vadovavo Stasys 
Valaitis, 

t

Po rinkliavos buvo atlikta ant
roji — meninė dalis. Ją pravedė 
Altos sk. sekretorius Z. Lukaus- 
kas. Tautinių šokių grupė “Bi
jūnas”, Stasio Milašiaus vado
vaujamas, pašoko keletą gražių 
tautinių šokių. Labai gražų vaiz
dą ir įspūdį padarė, kai scenoje 
pasirodė apie 20 mažamečių vai
kučių, kurie lietuviškai padai
navo ir padeklamavo, ir beveik 
mažiausias ūgiu Kulevas iš Ra
cine pasakė eilėraštį. Jaunuolis 
Pliura iš Racine labai vykusiai, 
iš gaidų, trimitu atliko muziki
nį kūrinį, čia jo tėvo L. Pliuros 
nuopelnas. Meninės dalies pa
baigai Racine šv. Kazimiero par. 
choras, J. Grimskiui diriguojant, 
atliko keletą dainų. Buvo užbaig- 
;ta Lietuvos himnu. Užbaigai 
visi- minėjimo svečiai ir dalyviai 
buvo susodinti prie salėje pa
ruoštų stalų ir pavaišinti. Pa
vaišinimai vadovavo >p. Alary 
Vedęikieųė talkininkaujant ki- 

Jiįoms moterims.
.Minėjimas praėjo gražiai, ir 

sklandžiai. Skr.

dvylika liks per naktį, dėlto 
Cicero pareigūnų “pareiga’ 
yra jiems surasti nakvynes. 
Pastebėjus, kad 
yra viešbučiai ir moteliai, kun. 
Barberis atsakė, kad nakvy
nės jiems turi būti paruoštos 
privačiuose rezidencijose arba 
bažnyčiose. Taip pat pareika
lavo, kad Cicero valdininkai 
sušauktų miesto kunigų mitin
gą ! Kai pagaliau įsitikino, kad 
jų reikalavimai nebus pildomi, 
juodžių komitetas pareiškė, 
kad maršuotojai atsigabens 
savo matracus ir jos pasikloję 
miegos per naktį ant miesto 
valdybos laiptų!

Miesto advokatas atsakė, kad 
Cicero miesto - maršuotojams 
parūpins tinkamą apsaugą, bet 
nebus jų aukle ar slauge.

“Mes neisime rūpintis mar- 
šuotojų ir maldininkų patogu
mais, jei jie tikisi išprovokuo 
ti Cicero incidentą, kad pas
kui galėtų rašyti ir rodyti te
levizijos ir radijo reporteriai 
bei laikraščnj korespondentai, 
kurie, be abejo, yra iš anksto 
užsakyti, pastebėjo Berkos “Ci 
cero Life” pridurdamas: 
atrodo, kad kaip tik 
•maršuotojai siekia — kad bū
tų iššaukta po
jie galėtų skelbti juodžių ben
druomenėje apie policijos bru
talumą. Mes nenorime jiems 
tokią progą su ūkti’’.

H

nakvynėms

“Man 
to tie

icija ir paskui

imas kunigui
Barberis tikrai

Kunigo pata
“Jei misteris 

norėjo pagelbti juodiesiems 

 

žmonėms Chicaios juoduosiuose 

 

getuose, mes j J pasveikintume 

 

matydami- maiAjojant į miesto 
vakarų dalį .su kūjais, dažų še
pečiais, , statygos.

kėmis ir šhiotomi > dramatiškai 
parodyti, kaip juodieji žmonės 
moka gerinti save

Jeigu šiais ■ 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks. - . .

. .Vladas .Basčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės j ■

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Every year we fail' 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

I 
I

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

Write: The President** Comn*ittee 
oe Mental Retardation,

Fubflfhad M* pubSc urrict Wicm^

AŪMATNO.MR-41-87 
G toluma x 56 Hnet)

“Būdamas kunigas kun. Bar
beris beabejo bus skaitęs švent
raštyje, kad išmintingas žmogus 
keičiasi, bet kvailys niekada ne
sikeičia”, pasakė kun. Mitchell.

“Esu tikras, jog Mr. Barber 
žino, kad maršai ir demonstra
cijos buvo daromos nuo vieno 
krašto iki kito per visas Jungti
nes Valstybes, ir jei tie maršai 
bei demonstracijos, ėjimai į ka
lėjimą, mirtys, žudynės, destru
kcija ir šūkiai apie “baltąją jė
gą” ir “juodąją jėgą” būtų at
sakymas į Amerikos problemas, 
Amerikoje šiandien problemų 
nebebūtų. Vienintelis dalykas, 
ką tie maršai ir demonstracijos 
padarė, tai mūsų sąlygas dar 
pablogino”.

PLEASE
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fire*!

REMNTTg TUOS BIZNIERIUS
KJRIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

z

BEVERLY WILLS GtLINYCIA
G£L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

^Telefonai: PR 8*0833 Ir PR S-0S2

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-122Š

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

Laidotuvių Direktoriai

spintelę reikia 
tvarkingai už-

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TRYS MODERNIŠKOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7*8601

Savo naminę veislę 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidy, nes vaistę su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

įrankiais, ša-

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

6845 SO. WESTERN AVE.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600

H CICERO
PRASTAS MAIžIEšIUS

“Let my people go!” kadai
se pasakė Mozė (Maižiešius) 
faraonui ir išvedė - izraelitus 
per jūras — marias į pažadė
tąją žemę. Panašią rolę bandė 
aną savaitgalį Čikagos pietinės 
pusės juodžių kunigas Mr. 
Barberis planuodamas surink
ti tarp 500 id 1000, gal ir iki 4 
tūkstančių iiiaršuotojų žygiui 
nuo Michigan ežero kranto iki 
Cicero, sniego baltumo žmo
nių gyvenamo miesto, ir čia 
pačiame vidurnaktyje sustoti, 
susėsti ar sugulti ant miesto 
valdybos (rotušės) laiptų.

Kaip jau minėta, iš to dide
lio debesio išlašėjo vos apie 12 
lašų; kiti tvirtina, kad apie 30; 
tik tiek “izraelitų” naujasis 
Mozė ne atvedė, o automobi
liais atvežė į pažadėtąją žemę 
ir tai gana pavėluotai, nes ža
dėjo užplūsti Cicero miestą 
šeštadienio naktį, o pasirodė 
lik sekmadienio rytą auštant. 
Bet skaitykim Cicero laikraštį, 
štai ką rašė Cicero Life:

Reikalavo priimti kaip 
didelius

Ketvirtadien. 
konferencijoje 
miesto advokato
kos ir miesto kolektoriaus Ge
rald Resniko ir kunigo John 
Barberio su dviem asistentais 
jokio susitarimo nebuvo pa
siekta.

Nors juodųjų grupė sako, 
kad jų “maršo” ir “maldų” 
tikslas yra sudaryti geresni su
sipratimą tarp juodųjų ir bal
tųjų gyventojų, tačiau vargiai 
bus galima nuslėptu kad tai 
buvo politinis manievras, no-

ponus
(vas. 18 d.) 
tarp Cicero 
Christy Ber-

gyvenimo są
lygas”, pasakė negras kunigas 
Henry Mitchell, Amerikos mi-

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugiįos eilinis nariu susirįnkimas 
Įvyks penktadienį, vasario 26 dieną 8 
vai. vak. Hollywood Inn svetainėj, 
2417 W. 43rd St., Po susirinkimo bus 
vaišės ir šokiai, grojant Jurgio Joni
ko orkestrui. Nariai prašomi skaitlin
gai atsilankyti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

— Vytauto Didžiojo šaulių kuopos 
visuotinis susirinkimas įvyks vasario 
28 d., 2 vai. p. pM Vyčių salėje. Vi
siems nariams dalyvavimas būtinas, 
nes bus aptariami svarbūs organizaci
niai reikalai ir renkama vadovybė.

JOSEPH JOKANTAS
Gyv. 4138 Archer Ave.

. i ’ Si

Mirė 1971 nj. vasario 23 d., 5:45 vai. vakaro. Gimęs Lietuvoje, Meš- 
konių km., Skapiškio parap.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Tilly (Lukošiūtėj sūnus Joseph David, marti 

Sharon, anūkas Joseph David Jr., duktė Jean Janicki, žentas Walter, 
anūkės — Linda, Laura ir Karen, pusbrolis Kazimieras čepukas, jo 
duktė Valeria Cherr?’, jos vyras Walter ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Anelė su šeima, Argentinoje — pusbrolis 
Maleta ir jo šeima.

Ketvirtadienį, 5 vai. vak. kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno koply
čioje, 4348 So. California Ave.

šeštadienį, vasario 27 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas is koply
čios į šv. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Joseph Jokanto giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

MARY YONIKAS
Vaselaitė

Gyv. 6923 So. Maplewood Ave.
Mirė 1971 m. vasario 22 d., 7:00 vai. vakaro, sulaukusi 70 metų 

amžiaus. Gimusi Oklahomoje.
Paliko nuliūdę: sūnus Charles Valaska. duktė Mary Eilėn Cicen, 

žentas Vito, anūkas James - Peter, brolio vaikai — Mary Frances Wil
liams, Billy Don Vaselas ir Gordon Lee Vaselas, švogerka Effe May 
Vase las ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Šeštadienį, vasario 27 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Mary Yonikas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą. ' ' ,

Nuliūdę lieka:

Sūnus, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.
.. >1 jy ik Mįiniujm^ jqh^h mm 1IWIi j ,r į

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMiD
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tekį YArds 7-1741 -1742
** j - S k • ...

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. 
649 EAST 162nd ST. 
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228
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M a r

ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

BUSINESS CHANCES 
Bizniu Progos

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings. Interesting 
work in hotel manager's office. Able 
to meet public. Some shorthand nec

essary.
Phone YA 7-5a80, ext. 283 

for interview.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

ž.enklo nebuvo. Minėjimą ren
gė Amerikos Lietuvių 'I arybos

1971 m. vasario 16 d. Marijos Aukšt. mokyklos auditorijos sce
noje kalba kun. Ad. Stasys — Čikagos Alto pirmininkas. Čia 
pat matome, kad scenos dekoracijai trūksta Lietuvos valsty- 

‘ ' bes herbo.

‘parinktų inteligentų žmonių 
i būryje neatsirado žmogaus, j 
kad tokio svarbaus istorinio! 

j Įvykio — Lietuvos valstybės 
iū.'i-jų melų nepriklausomybės j 
i atkūrimo minėjimo proga, -— 
Į nesusiprato scenos dekoruoti 
j valstybės ženklu — Vyčiu?

io, Vilniaus, Klaipėdos 
Gedimino I 
herbo — 
našlaičiai1

motinos ari 
Tie herbai teatstovauja j 

miestus, bet nei

TAILOR SHOP 
with 2 steam presses. Suzy-Q, 
sewing machine, complete stock, 

retiring from service. 
Asking $2,000.

8 E. 43rd Street. LI 8-1865.

Kodėl Vasario šešioliktos minėjime 
nebuvo Lietuvos Valstybes herbo

Kūrėjai — savanoriai gynė 
nė Lietuvą su tradiciniais Lie
tuvos nepriklausomybės sim
boliais — baltu Vyčiu raudo
name lauke ir Gedimino stul
pais. . ... v

Prieš 53-jus metus savano
ris,T neturėdamas jokios uni
formos, nepaprastai didžiavo
si kepurėn įsisegęs Vyčio žen
klą.

THRIFT HOUSE
Operated by

THE JUNIOR LEAGUE
OF EVANSTON, INC.

tw
511 Main St, Evanston

BIG SPRING OPENING

Tuesday, March 2nd, 10:00 A. M.
. . - 2 : . '4:30 P.M. ’

Tuesday .through Friday. ,.
Sat. 10:00 A. M. to 4:00 P, M.

Clothing and household goods for 
the entire family.

to

Lietuvos Konstitucijoj buvo 
parašyta, kad Lietuvos valsty
bės ženklas yra — baltas Vytis 
raudoname lauke. Tą ženklą 
visada lietuviai gerbė. Jis bu
vo nešiojamas karių kepurėse, 
generolų antpečiuose, kabė
davo .ištaigų ir privačiūosęt pi
liečių kambariuose ir buvo iš
kaltas mūsų pinigų monetose. 
Ir po šiai dienai, mes, kurie 
mylime Lietuvą, nors ji ir oku
puota, jos herbą — Vyti ger
biame „ir įvairiomis progomis 
Lietuvos valstybines šventes 
minėdami dekoruojame juo 
scenas, . plakatus, vėliavas ir 
t. t. Kiiaip ir būtį negali. Tik: 
pažvelkime į lenkus: be savo 
valstybės herbo (balto erelio) 
jie nė žingsnio, ypač viešuos 
se save tautinių švenčiu minė
jimuose.

Skaudžiai teko mums nusi
vilti, kad šių metų vasario 14

.miestų herbai ir 
į stulpai be valstybės 
Vyčio, atrodė kaip 
be savo mylimos 
tėvo.
lik paskirus
suvereninę Lietuvos valstybę!

Okupuotoje Lietuvoje už 
viešai Lietuvos valstybės her-1 
bo Vy-čio išstatymą baudžia 
nia jei ne mirtimi, tai ilgų me-j 
tų katorgos darbais Sibire.

Tačiau čia, kur mums lei-. 
džiama viešai Vasario 16-jąį 
švęsti, kur į tuos minėjimus j pėje: Pirma ■— Kelionės žadin- 
(šventes) sukviečiame svetiin-| tuvas dovanotas Evans Funeral 
taučių politikų, vengti viešai Į Home. Antra — (pietūs dviem 
parodyti ir pagerbti atstovau
jamos valstybės, savo Tėvynės 
— gražųjį herbą — daugiau 
negu politinis rengėjij nesusi
pratimas už ką ALTos Centras 
turėtų kaltininkus “nubausti”.

Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas — savanoris 

Vasario 22 d. 1971 m.

"Būgnininkas'’ yra svarbi profesija 
škotiško viskio gamyboje. Jis turi; di- 

( delį patyrimą ir puikią klausą. Gumi- 
| niu plaktuku jis padaužo viskio san
dėlyje sudėtas statines ir iš skambė
jimo nustato, kiek kurioje statinėje 

Į viskis "traukiasi", ar pakankamai iš
garuoja spiritas.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk.r 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

...... GEROS DOVANOS
jjos knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ----
Minkštais viršeliais tik_________________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

$2.00

$130

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čeki arba 
money orderį.

XX V A. AJ 11 V U,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
3501 We 69th SL, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovltch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E, ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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SVEIKINAME
ROŽĘ DIDŽGALVIENĘ

Shark’os Restorane. Trečia — 
pietūs dviem Diamond Head Re
storane.

Konkurse gali dalyvauti visi 
lietuvių kilmės asmenys.

Platesnes informacijas ir kon
kurso taisykles galima gauti pas 
Konkurso Vedėją

John G. Evans, Jr.
6845 So. Western Ave.
Chicago, Ill. 60636
Tel. RE 7-8600.

— Cicero medžiotojų ir meš
keriotojų klubas savo vasario 
20-tos d. banketo plunksnų val
so pelną, $219. >0, paskyrė vie
tinėms lituanistinėms mokyk
loms. Taip kli bas padaro kas
met. Gražus j pavyzdys, kaip 
darbais remti lietuvybę.

— Petras Petrutis vadovauja

krele Andryte išsikėlė iš Chica
gos ir apsigyveno Miami Beach, 
Floridoje. Karlu su jais išvyko 
jų draugai Algis ir Rūta (Gustai- 

’ tytė) Bronišai.

— Juozas Šlajus, Brighton 
Parko LB' apylinkės pirm., ir 
visa valdyba rūpinasi, kad Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mas, ruošiamas vasario 28 d. 
Lietuvių parapijos salėje, gerai 
pasisektų. Tokius minėjimus 
apylinkė suruošia kasmet. Juo
se gausiai dalyvauja šios gražios 
apylinkės lietuviai.

— Juozas Lapaitis, ilgametis 
raidžių rinkėjas, staiga mirė va
sario 18 d. Palaidotas vasario 
22 d. Gyveno Tinley Park, Ill. 
Paliko žmona Violeta, dukra, 
žentas ir anūkė. Lapaitis daug 
metų dirbo ir “Naujienų” spau
stuvėje. Paskutiniu laiku dir
bo “Vilnies” spaustuvėje.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa buvo surengusi Užgavė
nių vakarą Vyčių salėje, kuris 
praėjo sėkmingai. Dalyviai tu
rėjo progos skaniai pavalgyti ir 
linksmai praleisti laiką, šis nuo
pelnas priklauso vakaro šeimi
ninkei Cecevičienei ir darbš
čioms šaulėms. Prie gero or
kestro puikiai pasišokta. Or
kestrui vadovavo Ąžuolas Stel 
mokas.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIAT AS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. "925-6015

gyvenančią 3808 So. Union Avė. Margučio radijo programai, vie- 
(YA 7-8660), ir džiaugsmingai nai iš seniausių visoje Ameriko- 
šiandięn mininčią reikšmingą je. Laiko bėgyje programa yra 
savo gimtadienį, pergyvenusi įvairius sėkmių irsavo gimtadienį, pergyvenusi įvairius sėkmių ir

Praeitais metais Rožė dar ne- nesėkmių bangavimus. Dabar- 
galavo nuo sunkios operacijos, tinė Margučio .vadovybė sugrįžo 
bet ji pamažu taisosi ir atsigau- i visuomenę plačiais užsimoji- 
ną._ Gydytojas dar jai draudžia mais. Vasario 27 ir 28 d. Mari- 
pervargti, bet' ji jau grįžo prie jos aukšt. mokykloj salėje Mar

gutis ruošia cidingus koncertus. 
Į P. Petrutis, prieš pradedant 
įdirbti Margutyje, dalyvavo-spor
to ir jaunimo organizacijose.

— Sophie Barčus radijo va
sario 16 d. minėjo ..Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventę. Tą dieną prekybininkai, 
paaukodami laiką, atsisakė nuo 
skelbimų, ka(L.galima būtų iš
kilmingiau pravesti minėjimą. 
Minėjimas praėjo pakilioje dva
sioje.

— Rimas A. Pužauskas su 
žmona Rūta (Paplėnaite) ir du-

visuomeninio darbo. ' *
Jonas Didžgalvis prieš kelias 

dienas-minėjo savo gimtadienį. 
Jis taip pat buvo ligoninėje. 
Viskas^praėjo laimingai. Jis jau 
namie taisosi ir atsigauna.

. Linkime Rožei ir josios Jonui 
stiprios sveikatos.

- Kaimynas

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO
1971 M. FOTOGRAFUOS

Lietuviu Foto Archyvas skel
bia 1971 m. nuotraukų ir skaid
rių konkursą.

Premijos už geriausius kūri
nius bus paskirstytos sekančiai:

I- ji premija $100.00 už pati 
geriausią kūrinį: juoda-baltą 
nuotrauka arba skaidre. Mece
natas — Chicagos Savings & 
Loan Assn.

II- ji už spalvotą skaidrę $50.00 
vertės Paskolos Lakštą (Savings 
Bond) skiria Midland Savings 
& Loan Assn.

III- ji premija už spalvotą skai
drę $25.00 vertės daiktų skiria 
Furniture Center, Inc. p. Liepo
ms.

II- ji premija už juodą - baltą 
nuotrauką $50.00 vertės Pasko
los Lakštą (Saving Bond) ski
ria Holsum Bakery, p. L. Kut- 
chins.

III- ji premija už juodą - baltą 
nuotrauka $25.00 vertės daiktu 
skiria Norman Burnstein Furs.

Sekantys trys paminėti kūri
niai abiejose grupėse bus taip 
pat apdovanoti.

Skaidrių grupėje: Pirma — 20 
gal. benzino iš Bockwell Stan
dard Station. Antra — pietūs 
dviem Shark’os Restorane. Tre
čia — butelis Konjako iš Knights

L. B-nės Brighton Parko 
1 apylinkės valdyba ruošia 55 me
tų Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimą, 
kuris įvyks vasario 28 d. Iškil
mingos pamaldos, dalyvaujant 
organizacijoms su vėliavomis, 
bus 10 vai. parapijos bažnyčioje 
(44 St. ir California). šv. Mišias 
atnašaus ir pamokslą pasakys 
kanauninkas Vaclovas Zaka
rauskas.

šventės minėjimas su Įdomia 
programa Įvydcs parapijos salė
je, 3 vai. p. p. Čia šventei pritai
kytą pranešimą padarys inž. Jo
nas Jurkūnas. Programoje da
lyvauja mok. S. Jonynienės va
dovaujamos lituanistinės klasės 
su montažu ir tautiniais šokiais, 
L. B. Kultūros Fondo Jaunimo 
teatro studijos nariai ir kt.

Visi kviečiami minėjime da
lyvauti. (Pr).

so

Londone mady kūrėjai tvirtina, kad ateinančią vasarą moterys pa
mėgs permatomą medžiagą drabužius, šitokia suknia, uždėta ant 
gražios figūros, gal. Ir nieko būty, tačiau abejojama, ar ji tiks Šal

tesnio klimato gyventojams.Juoda - balta nuotraukų gru-

BY OWNER
3 bedroom, ranch, large lot in beauti- 
full Golfview Hills, near lake. Atta
ched garage, jalousied sun rm., carp
eted living room, and hall, gas range.

$29,800 323-3871

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050

A. & C INSURANCE & REALTY

INCOME TAX.
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 , 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3203% W. 95th St.

GA 4-8654

nan Maa

Stątę.Earn^FireįaįĮ .-Casual-£o.mpaiį

GERAI PILDOMI
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
• ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
A C E V I č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 j

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69fh STREET 
Tel.: REpublic 7-1941

Federalinio Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ŽMONĖS perka namus
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTŲ mūras, 2 po 6. 
Naujas šildymas gazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metų. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me
tus.

LENGVŲ $ 14,000 pajamų is apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėiui S77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
S17.000. gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Dunda virs <$16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52,500.

j PLATUS LOTAS, Marauette Parko 
Įcentrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

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

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karstu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU, 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu, 2 blokai 
nuo Hickorv golfo lauku. $49,500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai, 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24.200

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta, i 
vakarus nuo Pulaski Ave. SI15 000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtų 
nlvtu 20 metu mūras. Flexikor kon- 
strukciia. Paiamu virš $29,000 me- 

>tams. Tik $1*5.000.
4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga

zu. 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai: senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning j 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 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”




