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TURKIJOS POLITINĖS PARTIJOS 
SUTINKA DALYVAUTI VYRIAUSYBĖJ

ANKARA. — Turkijos politinės partijos, nors ir nenoromis, 
sutiko su kariuomenės vadų reikalavimu sudaryti koalicinę vy
riausybę. Net ir pašalintas premjeras Demirel Teisingumo parti
jos vadas, savo laiške prezidentui Sunay pareiškė kooperuosiąs 
su koalicine vyriausybe. Jis pažadėjo laukti prezidento sprendi
mo pasirenkant premjerą. Pirmas savo pritarimą pareiškė prof. 
Turhan Feyzioglu, sutikęs su “tautinės vienybės” vyriausybe. 
Demokratų partija ir Respublikos Liaudies partija, vadovaujama 
veterano politiko Ismet Inonu, 86 metų amžiaus, pritarė koali
cinei valdžiai ir pažadėjo joje dalyvauti.

DAUG NUKENTĖJO I-JI SAIGONO 
PĖSTININKU DIVIZIJA

SA1GONAS. — Amerikiečiai korespondentai iš Khe Sahno 
bazės, kurioje jie susitinka su JAV helikopterių pilotais praneša 
apie Pietų Vietnamo kariuomenės bėgimą Iriose. Per paskutines 
penkias dienas vietnamiečiai pasitraukė iš trijų bazių. Dar ke
liose vyksta kruvini mūšiai. Nors karinė vadovybė kalba apie 
“judrumą” ir “tvarkingą pasitraukimą”, korespondentai prane
ša apie bėgimą, savo ginklų sprogdinimą, sužeistųjų palikimą 
priešui, šiuo metu vietnamiečiai yra apie 14 mylių nuo savo 
sienos.

Manoma, kad prezidentas Su- 
nay, pasitaręs su kariuomenės 
vadais, pakvies vyriausybę su
daryti kurį nors senatorių, tu
rintį kariuomenės vadų pasitikė
jimą. Kariuomenės štabas iš 
savo pusės praodė gerą valią ir 
gestą politinėms partijoms, pa
leisdamas į atsargą keturis ge
nerolus, vieną admirolą ir aš
tuonis pulkininkus, kurie norė
jo. tuč tuojau perimti Turkijos 
valdymą patys. Kariuomenėje 
buvo nekantrių karininkų, kurie 
nesutiko su savo vadų nutarimu 
leisti demokratinei valdžiai dar 
vienerius metus pabandyti iš
spręsti visas Turkijos proble
mas.

Trečiadienį Turkijos policija 
, suėmė penkis asmenis, kurie 

kaltinami keturių amerikiečių 
pagrobimu. Vienas įtariamasis 
suėmimo metu buvo sužeistas. 
Kaip žinoma, jauni teroristai, 
pagrobę amerikiečius lakūnus, 
reikalavo už jų paleidimą dide
lės sumos pinigų — £
Tu pinigų negavę, 'teroristai ka
reivius paleido. Tas pagrobimas 
žymiai prisidėjo prie dabartinės 
vyriausybės krizės.
Turkų policija kaltina tuos pa
čius asmenis, jų tarpe du buvu
sius Viduriniųjų Rytų Technikos 
mokyklos studentus, ir kelių 
bankų apiplėšimu.

• Valstijos

New Yorko teismas 
apie tėvų teises

NEW YORKAS.
Aukščiausias Apeliacijos teis
mas atmetė žemesnio šeimų 
teismo sprendimą, kuris vertė 
tėvą išlaikyti savo dukterį ir 
mokėti mž jos studijas univer
sitete po 250 dol. per mėnesį, 
kol ji sulauks 21 .metų amžiaus.

Tėvas, turtingas advokatas, 
nutraukė mokėjimus savo duk
teriai, nes patyrė, kad ji, išvy
kusi į Louisville, Ky., universi
tetą studijuoti, negyvena, kaip 
žadėjo bendrabutyje, bet tapusi 
hipių grupės narė, gyvena mies
te ir naudoja narkotikus. Tėvas 
įsakė dukteriai sugrįžti namo ir 
nebesiuntė pinigų. Duktė par
davė automobilį ir namo negrį
žo, bet padavė tėvą į teismą. Kaip 
minėta, šeimos teismas priteisė 
dukteriai 5,750 dol. ir pagrasino 
tėvui, kad jei jis nesumokės pi
nigų, eis į kalėjimą.

Apeliacinis teismas nuspren
dė, kad tas sprendimas — nesą
monė. Tėvai turį ne tik teisę, bet 
ir pareigą patarti ir kontroliuoti 
savo vaiką bei prižiūrėti jo iš
laidas, kol jis neturi 21 metų. 
Tėvas už savo duodamą išlaiky
mą turi teisę nustatyti standar
tus, taisykles ir elgesio normas 
savo vaikui. Joks teismas ne
gali pakeisti tėvo pažiūrų ir pri
mesti savo. Jeigu duktė nori 
neklausyti savo tėvo, tai yra jos 
prerogatyva, tačiau ji negali 
“have her cake and eat it too”, 
nusprendė New Yorko Apeliaci
nis teismas.

IS VISO PASAULIO

Pakistano valstybė yra suskaldyta į dvi dalų: vakarinę ir rytinę, kur gyvena daugiau žmoniy, 
nepatenkintu centrinės valdžios vakaruose darbu. Vakarai turi daugiau žemės, turtŲ ir dominuoja 
valdžią bei kariuomenę. Rytinis Pakistanas siekia plačios autonomijos ir streikuoja, kelia riau

šes bei nemoka valdžiai mokesčiu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

DACCA. — Pakistano prezi
dentas Yahya Khan susitiko ir 
tris valandas kalbėjo su Ryti
nio Pakistano politiniu vadu šei- 
ku Rahmanu. Susitarta dar sy
kį susitikti šiandien. Neskelbia
ma, apie ką buvo kalbama.

OSLO. — šiandien naujas Nor
vegijos premjeras parlamentui ■ 
pristatys savo politinę liniją. 
Nors socialdemokratai turi par
lamente mažumą, iš 150 vietų: 
— 74, manoma, kad parlamen
tas vyriausybę patvirtins.

ADDIS ABABA. — Etiopija 
kreipėsi į Ameriką, prašydama 
parduoti ginklų, nes kovos su 
Somalijos provincijos sukilėliais 
vis didėja.

ROMA. Amerikos ukrainiečių 
katalikų vadovybė kaltina Va
tikaną, kad jis paaukoja. Ukrai
nos katalikus, kad galėtų už- 

400,000 doL| megzti artimesnius, ryšius su 
Kremliumi. Vatikane lankėsi 
ukrainiečių • katalikų delegacija 
iš Amerikos ir kalbėjosi su Vati
kano valstybės sekretoriumi kar
dinolu Jean Villot ir kitais pa
reigūnais, tačiau nieko, nelai
mėjo. Delegacijos vadovybė, 
ponia Eva Piddubchesen iš New 
Yorko, pareiškė, kad Vatikanas 
nori iš Ukrainos katalikų baž
nyčios padaryti “aukos avinė-

New Yorko gu-ALBANY, 
bernatorius prašo legislatures 
padidinti bausmes už bombų 
sprogdinimą. Reikalaujama baus 
mė — kalėjimas iki gyvos gal
vos.

JERUZALĖ. — Izraelio vidaus 
reikalų ministeris dr. Burg įtei
kė parlamentui įstatymą, kuris 
leistų jam suteikti Izraelio pi
lietybę kiekvienam žydui, kuris 
pareiškia norą gyventi Izrae
lyje. nors jis būtų kitos valsty
bės pilietis.

VIENA. — Amerikos ir Sov. 
Sąjungos ’ idelegacijos pasikeitė 
savo pažiūromis į strateginių 
ginklų apribojimo sutartį. De
rybos vyks tfu kartu per savai
tę. Vienoje įvyko jau 56-tas šių 
derybų posėdis.

Patricija - Baltųjų 
Rūmų nuotaka

WASHINGTTONAS. — Pre
zidentas paskelbė Baltųjų Rū
mų baliuje apie savo dukters Pa- 
tricijos susižiėdavimą su Ed
ward Cox, 24 metų Harvardo 
teisių fakulteto studentu. Jis 
yra aštuoniais mėnesiais jaunes
nis už Patriciją.

Jiedu susipažino 1964 metais, 
kada New Yorko debiutančių ba
liuje Nixonaite jį turėjo už part
nerį. Jo motina tą balių organi
zavo.

Patricija bus jau aštunta Bal
tųjų Rūmų nuotaka Amerikos 
istorijoje. Sutuoktuvės įvyks 
birželio 5 d.

VĖL ATVYKO TARTIS Į WASHINGTON^
JERUZALĖ. — Izraelio premjerė Goldą Meir buvo patekusi 

į nemalonią padėtį, kada dvi Izraelio partijos ėmė ją kaltinti per 
dideliu nuolaidumu arabams. Reikalas lietė jos pasikalbėjimą su 
vienu britų žurnalistu, kuriam ji papasakojo, iš kurių žemių 
Izraelis pasitrauks, o kurias žemes pasilaikys. Konservatyvi Ga- 
hal pirtija, paskaičiusi, kad premjerė žada atiduoti beveik visas 
Jordano žemes, sukėlė parlamente triukšmą. Ir religinė partija 
ėmė pulti premjerę už nutarimą sugrąžinti Jordanui daug istori
nių, žydų tikėjimui brangių, vietų. Abi tos partijos net išėjo iš 
parlamento, kada čia buvo balsuojamas pasitikėjimo vyriausybe 
klausimas.

Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris Abba Eban atvyko į 
Ameriką, kur jis bandys įtikin
ti Amerikos vyriausybę ir atski
rus politikus, kad jie paremtų 
Izraelio reikalavimus. Penkta
dienį jis susitinka su valstybės 
sekretoriumi Rogers.

Egiptas ir Sovietų Sąjunga 
reikalauja, kad Izraelis pasi
trauktų į savo senas sienas, bu
vusias prieš 1967 m. karą. Ame
rika sutiktų palikti Izraeliui vi
są Jeruzalę, tačiau nepritaria 
Izraelio sumanymams pasilikti 
Sinajaus dykumoje ar jos stra
teginiai svarbesnėse dalyse. Ame 
rika net sutinka garantuoti ir 
prižiūrėti, kad Egiptas daugiau 
puolimų prieš Izraelį neorgani
zuotų, tačiau Izraeliui ir to ne
gana.

Goldą Meir pareiškė, kad Izrae
lio patirtis rodo, kad jokios ga
rantijos negali atstoti saugių 
sienų, kurias Izraelis gali pats 
ginti. ! Savo kalboje parlamente 
premjerė pakartojo šešis punk
tus Izraelio sąlygų. Jeruzalė bus 
visa Izraelio. Jis nepasitrauks 
iš Gdlano aukštumų. Prie Jor
dano upės nebus arabų kareivių. 
Nebus jokios naujos Palestinos 
valstybės. Derybose su arabais 
bus nustatytos saugios sienos, 
garantuojančios, kad nekils dar 
vienas karas. Izraelis nepriims 
iŠ niekur jokių diktavimų.

Dėl Jordano buvusių žemių Iz-

Antrasis Kinijos 
satelitas sunkesnis
HONG KONGAS. — Komu

nistinė Kinija pati paskelbė jau 
Amerikos žvalgybos paskelbtą 
žinią apie savo antrą erdvės sa
telitą, kuris buvo pakeltas į erd
ves kovo 3 d. Kinija sako, kad 
satelitas sveria 486 svarus, net 
100 svarų sunkesnis už pirmąjį, 
kuris buvo pasiųstas erdvėn 
1970 m. balandžio mėn. Sateli
to orbita siekia 165 mylias aukš
čiausioje vietoje ir 106 m. — že
miausioje.

Pentagonas buvo paskelbęs, 
kad kinai iššovė satelitą iš 
savo Kansu provincijos, Shuang 
Cheng Tzu erdvės centro, 7:15 
ryto kovo 3 d. Didesnio svorio 
pasiuntimas į erdves rodo, kad 
Kinija turi galingesnių raketų, 
kurios galės nešioti ir branduo
linius užtaisus.

raelyje ne visi vienodai galvoja. 
Būtų malonu Izraeliui užimti vi
sas dabar turimas Jordano že
mės, tačiau jose gyvena apie 
600,000 arabų, kurie labai at
mieštų vienalytę Izraelio žydų 
valstybę. Daug kas dėl to siūlo 
atsisakyti vakarinio Jordano 
kranto žemių ir palikti jas ara
bams.

♦ ^Izraelio vicepremjeras pa
siūlė naują planą Izraelio sienų 
klausimu. Jis siūlo, kad referen
dume visi Izraelio gyventojai pa
sisakytų, kokių jie nori sienų.

+ Prezidentas Nixonas vakar 
dalyvavo negrų veikėjo Whitney 
Young laidotuvėse ir pasakė 
kalbą apie rasinę lygybę.

Didieji Amerikos bombo
nešiai bando sustabdyti komu* 
nistų atakas prieš pietų vietna
miečių bazes.

Atstovų Rūmų komitetas 
dviem metam pratęsė karinės 
prievolės įstatymą ir atmetė 
vien iš savanorių sudarytos ka
riuomenės planą.

< Kalifornijoje nusižudė jau
nas inžinierius, nes jis negalėjo 
susirasti darbo. Paliko žmoną 
ir tris vaikus.

+ Čikagos centre vakar įvyko 
didelis šv. Patriko dienos para
das, kuriame dalyvavo 54 orkes
trai ir 52 papuošti vežimai. Daly
vavo kardinolas Cody, meras Da
ley ir daug miesto pareigūnų. Či
kagos upė buvo nudažyta žalia 
spalva, o taip pat ir State gatvės 
vidurinis ruožas.

Mirė Thomas Dewey
BAL HARBOUR. — Floridoje 

staiga mirė Thomas E. Dewey, 
68 metų, amžiaus. Jis tris ka
dencijas buvo New Yorko guber
natorius ir du kartu buvo išrink
tas respublikonų partijos kandi
datu į JAV prezidentus. Buvo 
įtakingas politikas respubliko
nų partijoje.

Velionis savo mirties dieną 
turėjo dalyvauti Baltųjų rūmų 
baliuje airių patrono šv. Patri
ko garbei, širdies ataka jam 
neleido važiuoti į Washingtoną. 
Prezidentas Nixonas pareiškė, 
kad Amerika neteko didelio pa
trioto, pasižymėjusio valstybės 
vyro ir puikaus žmogaus.

Volkswagenas nebijo 
JAV konkurencijos
WOLFSBURG. — V. Vokie

tijos Volkswagenu automobilių 
įmonė per minutę pagamina 
vieną automobilį ir parduoda po 
5,000 per dieną. Įmonės vadovai 
nesirūpina Amerikos įmonių 
konkurencija, šiemet visos di
džiosios Detroito įmonės pradė
jo gaminti savo mažus automo
bilius, kad atimtų rinką iš Vo
kietijos, Japonijos ir kitų ma
žųjų mašinų gamintojų.

Wolfsburgo įmonės pardavi
mų skyriaus direktorius dr. 
Fluess pareiškė, kad prieš 20 
metų Volkswagenui vienam te
ko kovoti su didžiaisiais automo
biliais. Dabar ir Amerikos įmo
nės padeda aiškinti pirkėjams, 
kokie pigūs, praktiški, lengvai 
prižiūrimi ir kiek mažai vietos 
užima mažieji automobiliai. Jo 
manymu, Volkswagenui dabar’ 
busrdar lengviau parduoti Ame
rikoje savo gaminius. Pernai bu
vo parduota 569,692 automobi
liai.

Kokios bus pensijos
WASHINGTONAS. — Pa

skelbus, kad pakeliami mėnesi
niai pensininkų čekiai, daug kas 
klausia, kokie jie bus ateityje. 
Kaip pranešta vakar, socialinio- 
draudimo pensijos minimumas 
pavieniam asmeniui bus 70.40 
dol. per mėnesį. Pensininkų po
rai bus mokama 105.60 dol.

Didžiausia pensija pakeliama 
pavieniams asmenims iš 193.70 
dol. iki 213.10 dol. per mėnesį, 
o pensininkų porai — iš 376 dol. 
iki 413.71 dol. per mėnesį.

Pensijų vidurkis bus moka
mas pavieniams 126 dol. ir po
roms 219 dol.

Prašo išteisinti 
“atpirkimo ožį”

FORT BENNING. — Leite
nanto Calley advokatas, pats 
buvęs kariškis, dabar jau 70 me
tų amžiaus, savo paskutinėje 
kalboje ragino teismą nepada
ryti iš Itn. Calley atpirkimo ožio, 
nes Mylai kaimo žiaurenybėse ne 
vienas jis buvo kaltas. Leite
nanto nubaudimas uždėtų tam
sią dėmę ant JAV armijos, nes 
“ką mes čia kalbame, niekas ne
atsimins, bet tai, ką jūs nutarsi
te, liks visai istorijai” — aiški
no advokatas, sakydamas, kad 
leitenantą įskundė jo buvę drau
gai, kurie irgi pridėjo pirštus 
prie įvykių Mylai kaime. Dabar 
jie bandą save nuplauti, kaltin
dami kitą.

Prokuroras reikalauja leite
nantui Calley mirties bausmės, 
nes jis turėjęs neklausyti įsaky
mų žudyti nekaltus žmones, jei 
tokie ir būtų buvę duoti.

Hanojaus radijas paskelbė įsa
kymą savo kareiviams: “Pasi
vyti, apsupti ir sunaikinti Ame
rikos marjonečių dalinius. Radi
jas sako: “Priešas buvo sumuš
tas, dabar jis bando pabėgti. Su
naikinkite jį”.

Helikopteriai atveža iš Laoso 
šimtus sužeistų vietnamiečių iš 
jų geriausios Pirmosios pėsti
ninkų divizijos, kuri anksčiau 
stovėjo Saigono apylinkėse. Ko
munistai pasirodė turį daug 
amunicijos. Kada Amerikos lėk
tuvai sunaikina vieną artileri
jos bateriją, jos vietoje atsiran
da kitos dvi.

Komunistu artileristai dvi d:<1- 
nas iš eilės apšaudė ir pagrindi
nę Khe Sahno bazę, iš kurios 
remiamas visas puolimas Laose. 
Kiekvieną kartą, kai pradeda 
kristi komunistų sviediniai, 
Amerikos helikopteriai pakyla į 
orą, kad jų nesunaikintų žemė
je. Tuo metu jie negali įsijung
ti į kovas Laose. Vakar Khe 
Sahne’ nukrito 90 komunistų ar
tilerijos sviedinių. Keli ameri
kiečiai buvo sužeisti.

Kinijos premjeras Chou En 
Lajus pareiškė, kad Amerika tu
rės valgyti karčius vaisius, ku
riuos ji pati išsiaugino, neklau
sydama Pekino ir Hanojaus įs
pėjimų.

Maskvos radijas paskelbė, kad 
į šiaurės Vietnamą plaukia 12 so
vietų prekybos laivų su mašino
mis, įrankiais ir kitomis prekė
mis šiaurės Vietnamui.

Amerikiečiai neabejoja, kad 
Saigono daliniai Laose turėjo 
milžiniškus nuostolius, nors Sai
gono pranešimuose ir sakoma, 
kad už kiekvieną žuvusį vietna
mietį, Laose žūva 15 komunistų.

Kinija neduoda 
amerikiečiams vizų 
TAIPEJUS. — Tautinės Kini

jos vyriausybė pareiškė gilų ap
gailestavimą dėl Amerikos nuta
rimo nebedrausti amerikiečiams 
keliauti į komunistinę Kiniją. 
Amerikoje manoma, kad draudi
mo atšaukimas padėties daug ne
pakeis. Apie 1,000 amerikiečių 
praeityje yra prašę Kinijos vi
zų, daugiausia laikraštininkai, 
tačiau Kinija davė tik tris vizas: 
rašytojams Edgar Snow, John 
Strong, kuris pernai Kinijoje mi
rė ir Snow žmonai. Jie palan
kiai parašydavo apie komunisti
nę Kiniją.

Hong Konge veikia Kinijos ke
lionių agentūra, tačiau vizų ji 
niekam neduoda, išskyrus diplo
matus ir asmenis, kuriuos Pe
kino valdžia pakvietė atvykti. 
Manoma, kad Amerikos leidimas 
važiuoti į Kiniją neatneš nieko 
naujo, nes Kinija svetimšalių 
nenori Įsileisti.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Rogers panei
gė, jog Amerika kariauja Viet
name todėl, kad prie jo krantų 
jūros dugne buvo rasti turtingi 
žibalo Šaltiniai.



SKRIAUDA TURI BOTI ATITAISYTA
Nau j ienoms kovo 11 d. nume

ryje iškėlus, aikštėn, kaip Miami 
I ietuvių Piliečių Klubo direkto
riai apšmeižė ir išbraukė iš klu
bo du klubo narius ir direktorius 
už tai, kad jiedu nesutiko su ki
tų septynių “politika”, norisi ir. 
man tarti savo žodį.

A. D. Kaulakį pažįstu per daug 
metų ir gerai žinau jo veiklą* 
kol dar gyveno Chicagoje ir vė
liau persikėlus į Floridą. Jis net 
mane patį ir dar kelis kitus drau
gus įrašė į Miami piliečių klubo 
narius. Mat, prieš eilę metų į- 
šį lietuvių klubą buvo prisigrūdę 
visokių maskolbemių, tad Kau
lakis stengėsi apsaugoti, kad 
klubas nepatektų Į raudonųjų, 
rankas. Jis važinėjo ir prikal
binėjo gerus lietuvius stoti Į klu
bą ir ginti jį nuo raudonųjų.

Jo pastangos davė gerus vai
sius. Klubas pasiliko lietuvių 
patriotų rankose ir pasidarė be
turiu kultūrinio veikimo centru. 
Bet laikui bėgant, ypač kuomet 
klubas pradėjo išlysti iš skolų 
ir gerai verstis, atsirado keli 
saunaudžiai, kurie iš lietuviško 
visuomeniško demokratiško kul
tūros klubo sugalvojo padaryti 
labiau direktorių negu narių klu
bą ir pirmu žingsniu ta kryptimi 
pradėjo siaurinti savo lietuvių 
kalbos klube vartojimą, Įvedant 
anglų kalbą klubo susirinkimams 
ir protokolų rašymui.

žinoma, Kaulakis ir kiti to
kioms užmačioms pasipriešino, 
bet buvo tokių, kurie nusileido 
ir rankas nuleido, o to tik klubą 
Į savo rankas paėmusiai klikai 
ir reikėjo. Matydami narių nuo
laidumą. ir apsnūdimą, jie tiek 
Įsidrąsino, kad padarė suokal
bį sau nepatinkamą “opoziciją” 
iš klubo pašalinti. Ir štai toks 
garbingas klubo narys, nuo pat 
klubo įsisteigimo pradžios jam

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

HETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L1EPONIS

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽE
YRA GERIAUSIA DOVANA

• Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl 
kaina 2 dol. '' .'

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Suomijos jaunuoliai papuoš medį
Passbook Savings 
Alt accounts com
pounded daily — 

- ♦ paid -quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)
_ su‘ 

La Ius io sniego sviediniais. Neseniai 
Helsinkyje įvyko sniego ir ledo skulp

tūros paroda.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
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.C00

Frank Zoeas. President

kai neištikimas pilietis!
Kaltinti tokiu paragrafu — 

komunistų diktatūros gyrimu 
ir Amerikos vėliavos niekinimu 
tokį Lietuvos ir Amerikos pa
triotą kaip Kaulakis, gali arba 
visiškai doros netekęs žmogus 
arba toks, kurs nieko nežino apie 
baudžiamuosius įstatymus, gi
nančius doro žmogaus vardą nuo 
šmeižiko! Ar A. M. Kadsel su 
savo klikele galės įrodyti, kad 
Kaulakis ir Stongvila yra tokie, 
kokius turi galvoje tas įstatų 
Skyrius III paragrafas 5? Ka
dangi jie apšmeižę dorus garbin
gus žmones iki šiol nieko nepa
darė jų garbės nuplėšimui ati
taisyti, laikas patiems klubo na
riams veikti. Skriauda ne tik 
materialinė, bet ir moralinė, ir 
ypatingai moralinė, turi būti 
atitaisyta. Jei klubas leis tai 
skriaudai ilgai tęstis, jis tik pa
kenks pats savo orumui.

Puikiai pažįstu tą patį Kad- 
selį ir žinau, kad jis visuomet 
prieš Kaulakj turėjo “blogą ąkį” 
ir susirinkimuose visuomet 
stengdavosi Kaulakiui įgelti ir 
be mažiausio pagrindo iš jo šai
pytis.

Toje klikelėje yra susimetę 
žmonės su diktatūriškais polin
kiais. Jie klube suka savo lizdą 
ir jei jie liks nenubausti, tai jie 
pasijus dar didesniais diktato
riais. Jau dabar susirinkimuo
se niekas nebegali, nieko pasa
kyti, kas nepatinka ponams di
rektoriams, o kas bus, kai jie pa
sijus visos opozicijos nusikratę!

Lietuvis

MIDLAN 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE 254-4470

dirbęs, Šerus pirkęs ir platinęs 
lietuvis patriotas ne tik išme-

mas apšmeižti pagal klubo įsta
tų III straipsnį penktąjį para-

Tailandijos sostinėje Bang 
koke kanalai yra svarbūs su 
sisiekimo ir prekybos cent 
rai. Viršuje matomas kana
las miesto centre, valtys pri
krautos įvairiu miestui rei
kalingu produktu. Apačioje 
jaunas sampano gyventojas 
prižiūri savo prekes — arbū

zus.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI PARYŽIUJE
Minėjimas prasidėjo mišio- 

mis, kurias lietuvių kalba atna
šavo kun. J. Petrošius, o gražų 
pamokslą pasakė prelatas P. Ra- 
mondot, užsieniečių Prancūzijoje 
sielovados direktorius. Momento 
iškilmingumą padidino Lietuvos 
vėliavos įnešimas. Ją Įnešė Ch. 
Moneys, M. Pėrųche ir R. Vąi- 
ciekauskąitė — visi apsirengę 
tautiniais rūbais. Mišiose, kaip 
ir minėjime, dalyvavo ne tik lie
tuviai,, bet ir jų draugai. J

Po mišių visi dalyviai susirin
ko papuoštoje gėlėmis ir Lietu
vos vėliava salėje, kuri PrLB 
valdybės pirmininkas pasveikino 
svečius). ".

S., Lozoraitis savo kalboje 
kvietė neimti dėmesin dažnai gir- 
dimų nepagrįstų ar tiesiog mum 
priešiškų teigimų, esą lietuvių 
tauta per maža sugebėti ,>pati 
valdytis, savistoriai veikti tarp
tautiniame gyvenime, turėti su
vereninę nepriklausomą valsty
bę. Ryškus pavyzdys yra Islan
dija ar Malta, kurios ir gyven
tojų ir teritorijos atžvilgiu, daug 
kartų mažesnės už Lietuvą. Ly
giu būdu yra nepateisinamas 
priekaištas, kad mažos valstybės 
neišvengiamai patenkančios į di
džiųjų priklausomybę. Lietuva 
nuo nepriklausomybės atstatymo 
ligi sovietų įsiveržimo Į mūsų 
kraštą niekad -nesivadovavo ki
tų valstybių, interesais.

Kreipdamasis į dalyvavusius 
minėjime, prancūzus, Lietuvos 
diplomatijos šefas pareiškė, kad 
nepriklausomybės atstatymas 
buvo natūralus ir neišvengiamas 
Įvykis senos lietuvių tautos isto
rijos kelyje. Lietuviai darė vi-, 
šaš pastangas, kad Lietuvos res

publika galėtų sėkmingai vysty
tis viduje ir būtį apsaugota nuo 
išorinių konfliktų.

Po Lozoraičio-kalbėjo Prancū
zijos pasiuntinybės Lietuvoje 
pirmasis sekretorius baronas G. 
de la Tournelle,, dabar ambasa
dorius ir prancūjų-baltų draugi
jos pirmininkas. Jis širdingais 
žodžiais prabilo U. lietuvius, lin
kėdamas jiems greit atgauti lais
vę.

Advokatas A.-Bossin paskaitė 
iš savo leidinių apie Lietuvą. Ga
lop, profesorius- G. Matorė, ku
ris Lietuvą vadfaa savo antrąja 
tėvyne, paskaitė ištrauką iš pa
ruoštos spaudai knygos apie sa
vo pergyvenimus sovietų kalėji
me pirmosios bdševikų okupaci
jos laikais Lietuvoje.

Užbaigai jauųimąs pašoko kelis 
tautinius šokius.; Po minėjimo 
svečiai buvo pavaišinti šeimi
ninkių pagamintais skanėstais.

Lietuviai Paryžiuje
— PrLB valdyba, išrinkta š. 

m. sausio 21 d. įvykusiame ta
rybos posėdyje: pirm. kun. J. 
Petrošius, valdybos nariai — A. 
Moneys ir P. Klimas.

— A. J. Greimo knyga “Sė- 
mantique Strrcturale” Brazilijo
je verčiama Į portugalų kalbą. 
Jo paskutinysis' veikalas “Du 
Sens” šiais metais turi pasirody
ti italų ir ispanų kalbomis.

— V. Kasiulis j r., atlikęs pra
ėjusiais metais karinę prievo
lę, tęsia fizikos ir matematikos 
studijas Facultįė dės Sciences.

— Emm am el Levinas (šitaip 
jis savo pavardę ir rašo), Nan- 
terre universiteto profesorius, 
kilęs iš Lietuvos, gavo A. 
Schweitzerio premiją už moksli
nę veiklą. Tai pirmasis prancū
zų mokslininkas, kuriam ši pre
mija skiriama. | •

— P. Liutkus, keletą metų 
dirbęs Kuboje ir ten sukūręs šei
mą, praėjusiais metais su šeima 
sugrįžo į Paryžių.

— Y. Matore; profesoriaus G. 
Matorė duktė, .1970 m. rudenį 
baigė psichologijos studijas ir 
pradėjo tarnauti Paryžiaus uni
versiteto “Iristitut dės Sciences 
humaines appliąuėes”.

— A. Molčio* skulptūrų paro
da Sarcelles mieste (Val-d’Oise), 
prasidėjusi 197P m. gruodžio 14 
d. buvo pratęsti iki š. m. kovo 
1 d. Nuo š. m. kovo 13 d. iki 
balandžio 10 d.-j° skulptūrų ir 
piešinių parodė vyksta Fonte- 
nay-sous-Bois (Val.-de-Marne) 
— Maison desdJeunes, 26, rue 
Raspail. Į

— Andre Silf aire leidykla iš
leido iki šiol niekur netšspaus- 
dintą O. V. Milašiaus misteriją 
“Saul de Taršė", parašytą 1913 
m.’192 psl:, knyga kaštuoja 18.70 
F. {Prie jos pridėti “Dainų” ir 
kiti vertima-).'1 - -

— J. Grinceričius, 15 metų iš
tarnavęs Svetimšalių legione, pa-

vyras mirė prieš daugelį 
Vasario 16-tosios proga 

rašo iš Lyon, kur ji gy-

skutiniu laiku gyveno ir dirbo 
Meudon (Hauts-de-Seine). Pra
ėjusį rudenį gydėsi sanatorijoje.

— A. Sidabrienė (prancūzė), 
kurios 
metų, 
mums 
vena:

“Iš širdies linkiu gražiai at
švęsti savo tautos šventę. Be- 
sklaidydama savo užrašus, atra
dau savo pačios sukurtą eilėraš
tį, kurį prieš daugelį metų, dar 
mano brangiam vyrui gyvam 
esant, skaičiau vienoje lietuvių 
šventėje. Prie šio eilėraščio pri
jungiu lietuvių tautinę juostelę 
ir jums siunčiu. Tai rankdarbis, 
į kurį sudėjau visą savo širdį, 
širdį prancūzės-lietuvės. Prašau 
pasveikinti šios šventės proga 

i

A k£ better
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returning a Savings Bond 
because you got 
too many"

namu sAvnrtNkv ’ 
SUSIRINKIMAS

Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
narių susirinkimas Įvyks š. m. 
kovo 19 d. 7:30 vai. vak., para
pijos salėje, 6820 So. Washte
naw Ave. Salė bus atdara 7-tą 
vai. Prašome visus norinčius 
sumokėti nario mokestį bei 
tuos, kurie norėtų įstoti į or
ganizaciją atvykti 30 min. prieš 
susirinkimo pradžią.

Bus labai svarbių pranešimų. 
Būtent: žinių namų savinin
kams. Tautinės Savigarbos 
Gynimo Komiteto praneši
mai, aldermanų rinkimų ap
žvalga, Marquette Parko Lie
tuvių kolonijos suskaldymas; 
paaiškinimas dėl siūlomų na
mų statybos mūsų kolonijoje 
mažų pajamų piliečiams.

Pranešimas apie Pavasario 
Spaudos balių, kuris įvyks ba 
landžio 22 dieną parapijos sa-

Po susirinkimo vaišės ir šven 
čiami Juozų vardadieniai. Vai 
šes parūpins valgyklos savi
ninkas Juozas Rachunas.

Stasys Patlaba

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS: tlrilAS 
____ -i ..

visus lietuvius. ’Vasario šešio
liktoji!. Kiek prisiminimų!' Te
išlieka jie. gyvi kidkviėno lietu
vio širdyje”;

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS INSURED

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL: LA 3-8248
* * , J • 1 ■* . ’

Especially for a vedcfing. 
Aad n a few years, a yoe 
couple will open up

1 Waterbury, čonn.
Dailės paroda Waterbury

Lietuvių Moterų klubą* i. m. 
kovomėn. 21 d., sekmadienį, ruo
šia dailės parodą šv. Juozapo pa
rapijos salėje, John Str., Wa
terbury, Conn. b

galia gausaus lietuvių įyainų 
tautodailės kūrinių rinkinio pa
rodoje bus išdėstyta ir moterų 
piešinių — paveikslų.

Savo kūrinius — paveikslus 
parodoje išstatys p. P- Eugeni
ja Bernotienė, Elena Jasaitienė, 
Jurgita Kovienė, Mąrg. Taruš-

Paroda atidara sekmadienį 
nuo 10 vai. rytą ligi 6 vąL va
kare.

Visi lietuviai maloniai kviečia
mi atsilankyti į šį kultūrinį pa
rengimą ir pasigrožėti gausiais 
parodos eksponatais. D. V.

ekskursijos
KAINA $776.00 

Išvyksta ii Bostono:
BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 

RUGPIŪČIO 26.
Lietuvoje šios grupės praleis 

po 11 dienų.
Dalyviu skaičius ribotas — 

NĖSIVĖLUOKITE
Dėl smulkesnių žinių ir regist

racijos kreipkitės Į 
TRANS-ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 268^764

Savininkė: Aldona Adomonienė

INSURED
SAVINGS



PRANYS ALžfiNAS

MARYTĖS SKONIS

J. Dagys prie darbo stalo

J. DAGYS Muzikantas

►atį komponavi-

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

PAKEL, President

GR 6-7575

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

Mrs. PHIL

TEL.

^SAFETYOF^ 

YOUR SAVINGS

didelio formato
pažymėtini:

UP TO 
§20,000. .

Tempiu, 
nors iš karto šios
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J. DAGYS Medžio skulptūra

Čiurlionio galerijos nuosavybė

— Maryte, ar tu ne per didelė 
žaisti su berniukais?

— O, ne mama: Juo didesnis, 
juo man geriau patinka.

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIE N A S

1970 m. lapkričio 28 d. Toron
te, Prisikėlimo parapijos parodų 
salėje buvo atidaryta dail. Da
gio itin gausi ir įdomi dailės dar
bų paroda. Nors šios parodos su
rengimo intenciją dailininkas 
nutylėjo, bet, nepaslaptis, kad 
paroda užsibaigusi gruodžio 6 d., 
o už dešimties dienų, t. y. gruo
džio 16 d. dail. Dagys sulaukė 
oficialaus kanadiško pensininko 
(6-5 m.) amžiaus ir pradėjo gau
ti’ iš valdžios (naujai: padidintą) 
Kanados pensiją.

Parodoj dailininkas savo kū
rybą parodė skulptūromis (me
dyje ir varyje), skulptūriniais 
reljefais ir siluetais — iš viso 85 
darbai ir tapyba — 25 ekspona-

— “Bubulis ir Dundulis”. 3 veiks- 
linksmac nutikimas, taip pat

Nors, atrodytų, jog dail. Da
gio. stiprybė — skulptūnjjg,.bet- 
Įdomūs jo. ir tapybiniai darbai 
ir Įdomūs, jie ypač tuo, kad tu
ri, pasakytume, ypatingą kūry
bini braižą, ypač artimai besiri
kiuojantį į literatūrą, o dar ypa
tingiau — į poeziją. Pvz., kad 
ir šiojoj parodoj — buvo iška
bintas labai įdomus ciklas pa
veikslų ;— “Kai aš mažas bu
vau”. Ten matėme berniuką žai
džiantį su šuneliu, kitam pa
veiksle — grįžtantį iš mokyk-

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigoa pietnoee kiemas aatomobillanu pastatyti

dos, taip jie ir sako: “Mes esame 
jo dvasios dalis”.

Ir tikrai, ar jis įkūnija į medį 
ką nors linksmesnio, ar liūdnes
nio — visi jo kūriniai kalba sa
vąja nuoširdžia, patraukiančia ir 
įtikinančia dvasia.

Yra dailininkų, kurie piešia
mus žmonių vaizdus sugyvulina. 
O Dagys — daro priešingai. Jo 
gyvuliai: arkliai, jaučiai (ku
rių jis yra keletą sukūręs), at
rodo, gyvena žmogaus jausmais 
ar jo dvasios gyvenimu. Atrodo, 
jie mąsto, klausia, kalba, užjau
čia, kažko siekia, arba — jaučia
si tarytum kuo nepasitikėdami, 
tad jie — užsispyrę vietoj stovi
— nejuda. Tokių būta ir šio
joj parodoj: “Popiečio poilsis”, 
“Buvo blogai”, “Kam tas kir
vis?” (prie jaučio) ir kt.

Jo didžiausias, tiksliau — su
dėtingiausias darbas yra “Susi
rūpinusi šeima”. Tai gal kokių 
penkių pėdų aukščio grupė, iš
kalta viename drūtame medyje; 
vaizduoja vyrą, moterį, tarp jų
— nerūpestingai išdykaujantį 
vaiką ir besislepiantį šuniuką 
tarp vyro kojų. Tai, kaip auto-

Škūlptūros, reljefai ir silue
tai — mediniai ir bronzą —jau 
brangesni, pradedant, maždaug, 
nuo 100 iki 1,500 dol. Ypatingai 
impozantiški (savo dydžiu ir at
likimu), tai: “Lietuvos poetas” 
(Maironio medinis biustas), jo 
kaina — 300. dol. Toliau — “Lie-

Nors, kaip daugumas dailinin
kų turi savo charakterį, taip ir 
Dagys neištrunksl iš savojo ta
ko, nepameta įgimto veido. Ar 
jis daro žmones ar gyvulius, ar 
net vieną kitą abstraktą — jo 
forma visur jautriai maloni, pa
traukli, įprasta; jo darbuose ne
rasi rėkiančios, gąsdinančios, no
rinčios kiekvieną nustebinti, for
mos. . 1.

Nors vienus darbus jis yra su
kūręs realistiškiau, kitus — 
daug daugiau sustilizavęs, bet 
geriau Įsižiūrėjęs —• ir be pa
rašo juos visus priskirsi ne kam 
kitam, bet skulpt. Dagiui. Ro-

los baltučiu sniegu nuklotu ke
liu pro pakrypusį kryžių, jį žai
džiantį su ratu, jojantį mažą ber
niuką ant didžiulio arklio, besi
kalbantį prie kaimietiškos tvo
ros su seneliu, besimėtantį su 
draugais sniego gniūžtėmis, va
žiuojantį su tėčiu ratais į ma
lūną ir 1.1. Iš viso — 8 paveiks
lai tam cikle. Jie visi išpildyti 
kiekvienas atskira tema. Jų kai
nos — nebrangios — po §45.

Toliau — vėl: gal pagal rašyt. 
J. Kralikausko istorinio roma
no temą — paveikslas “Mindau
go nužudymas”. Paveikslo spal
vos — aštrios, į žiūrovo pasąmo
nę ĮsirėžianČios, gal kaip ir pati 
tema aštri — žiauri: Mindaugas 
guli nužudytas, o žudikai —- su 
dideliais durklais, pykčio per- 
kreiptais-yeidąis...

Kitas, paveikslastaip pat, 
atrodo, tos pačios temos, ju klau
sančiais budeliais': “Kur yra jū
sų karalius?”'

Toliau — poetinės temos pa
veikslai : nukritęs karštoj saulės 
atokaitoj žiogas. Paveikslas pa
vadintas “Saulės smūgiu”, be
rods, pagal poeto K. Bi-adūno ei
lėraščio kažkurį posmą. Toliau 
— paveikslo tema pagal poeto 
Baltrušaičio' eilėrašti, kur ma-

Chicago Savings 
and Loan Association

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
_ Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos 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, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

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

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais. kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavėsi. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais. 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai 
mų linksma* nutikimas 
“Svajonių šalis”. 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKU ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotoju S-gos. kietais virše
liais. kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmu komedija iš 
lietuviu gyvenimo Amerikoje. 150 
psl.. kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktu gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

tuvos patriarchas” — suponuo
jant į J. Basanavičių. Tai me
dinis reljefas su skulptūrine in- 
skripcija 16.2.1918, viršuj — 
įrašas Lietuva jr Lietuvos Vy
čio kontūrai. Ųidingas ir pui
kus kūrinys. Jo Jkaina — 250

j rius sako, dviejų ilgų mėnesių 
darbas.

Man atrodo, n.e_ti.k tiek,, bet 
Jaug daugiau laiko turėtų užim
ti toks grandiozinis skulptūri
nis darbas. Ten vaizduojamųjų 
asmenų nuotaika, tiesiog, kalba 
į žiūrovo širdį, o kūrinio formos 
— jautriai išbaigtos. Gi visos 
grupės linijos — taip ir plaukia 
nuo vienos figūros, prie kitos, 
visas jas surišdamas į vieną ne
dalomą kompoziciją.

Kita, dar didesnė, ypač im
ponuojanti, statula — “Susi
krimtusi ar liūdna “mergina: čia 
vaizduojama viena figūra, todėl 
ši statula visiškai nesudėtinga, 
tik apsupta lanksčių, plastiškų 
linijų, kurios duoda jautrų ir tai 
nuotaikai tinkamą judesį.

Didelio įtempimo yra dirban
čio vyro skulptūroje 
kiek galiu 
figūros formas sunkoka sugau
ti bei įžiūrėti.

Taip pat daug (ir ryškia kal
ba) pasakojasi apie save ir pa
siruošęs puolimui “Ristikas”, vi
su savo kūnu įsijungęs į tą min
tį — į tą veiksmą.

Tenai buvo ir nedidelių, labai 
tinkamų kambariuose laikyti sta
tulėlių. Jose dail. Dagys gali 
kitaip pasireikšti, duoti laisves
nį judesį. Iš jų savo skirtingu
mu krito į akį žmogus “Iš praei
ties”. Tai tikrai lyg iš urvo iš
lindęs, pasigūžęs, grubus, su sa
vo ginklu — kažkokiu kabliu ant 
peties, dideliais, sunkiais žings
niais begogliojąs į priekį žmogė
nas, atseit, jis žingsniuoja į prie
kį — civilizacijon, kultūros link. 
.Rodos, jis viską sunaikins, kas 
jam pakelėje pasimaišys...

: Dar kita bronza: “Kas tas kir
vis”, kur liūdnas jautis stovi, 
prie kaladėje įkirsto kirvio. Tai 
širdį verianti nuotaika, atrodo, 
tas rimtas, didingas gyvulys su-

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.

pranta, kam jį čia atvedė, ir kas 
jo laukia, bet jis ramus, taip 
pripratintas klausyti kitų, nes 
žinojo, kad jo likimas ne jo 
galioj...

“Kas vakarą tylų su skauttnų 
Įžiūriu 

Kaip slepiasi saulė už girių
Į tolių ..?’

Tai — poetinės temos. Ir tai 
nestebėtina, kad taip yra, nes 

dail. Dagys nuo 1932 m. buvo 
Raseinių ir kt. gimnazijų meno 
dalykų mokytojas, o prieš tai 
(pats dar gimnaziją lankyda
mas) — buvo moksleivių'“Spin
dulio” org-jos pirmininkas ir jos 
šafirografuoto laikraštėlio “Sau
lėtekis” redaktorius. Tame laik
raštėlyje — ir jis spausdino ei
lėraščius. Savo poezijos yra iš
spausdinęs ir kitur —i “IHustruo- 
toje Lietuvoje”, Amerikos laik
raščiuose etc.

Savo skulptūriniais kūriniais 
dail. Dagys, dalyvavo Kauno 
1935, 1936 m. ir vėlesnėse pa
rodose (Laukų darbininkai, 
bronzinis antkapis P. Kregždės 
sūnui ir kt.). šiapus Atlanto 
— taip pat turėjo eilę parodų 
JAV, Kanadoj.

Toliau — vėl žvelgėme į pa
rodos eksponatus.'Paveikslas už
vardintas “Tylus kampas”. Jo 
tematikoj — jautis plačiaragis. 
Kampas, tiesa, tylus ir ramus, 
bet — kam ? Gal tik tam plačia- 
ragiui jaučiui?... čia irgi at
kreipiamas dėmesys ypač Į pa
veikslo pavadinimo kūrybišku
mą. Tokių jaučių (“pabaisočių”) 
dail. Dagio kūryboj (ypač tapy- 
binėj) esama ir daugiau: “Dar 
stiprus” ir kt. Pagal laiko dva
sią tapybinis paveikslas, didelio 
formato, “Hippies”. Jo kaina — 
225 dol.

Toliau — puikus bronzinis 
darbas — “Poe as ir erelis” — 
180 dol. Laukinis ekspresyvus 
arklys — taip pat bronza.

Iš medinių 
reljefų dar ypkč 
Kastytis ir Jūratė, Laisvės ko
votojas ir kt.

Aplamai, dai 
nelengva yra a] tarti, tuo labiau
— negalima vis u jo darbų, kaip 
kareivių, surikipoti Į vieną eilę
— į vieną ir tą 
mo būda.

osi artojas su jaučiais. Paveiks, 
as pavadintas "Lienos baigme” 
r, pagal i a u, pagal. Ik Sruogą. — 
Poetas apie saulėleidį”. Kūri- 
iys pavadintas jau visu eilėraš- 
io dvieiliu: ' '

Chicago Savings and Loan Assn
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. Tues. 9 to 4, Thurs. St Fri. 9 to 8. Sat.

VERSAL

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

0 % PER ANNUM 

' OF $5000 OR MORE 

ON CERTIFICATES 
2 YEAR MATURITY

J %% PER annum

ON CERTIFICATES 
OF $1000

-

ONE YEAR MATURITY

]4% PER ANNUM J % % PER ANNUM % PER ANNUM

ON CERTIFICATES ON 90 DAY NOTICE ON ALL PASSBOOK
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM
ACCOUNTS
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Jau praėjo nemažas laiko tar-Į užkulisinės įtakos ar tiltų staty- 
pas, kai skaitėme spaudoje Neo- 
lituanų vadovybės paskelbtų vie
šų pareiškimą, liečiantį rengia^ 
mo Jaunimo kongreso komiteto 
užsimojimus prašyti Lietuvos 
okupantą ar jo agentus, kad at
siųstų į rengiamą Chicagoje 
Jaunimo kongresą ir iš okupuo
tos Lietuvos jaunimo delegaciją. 
Nors, kaip jau minėjau, praėjo 
nemažai laiko nuo paskelbto 
Neolituanų pareiškimo, bet iki 
šiol nieko negirdėti nei iš kon
greso rengimo komiteto, nei iš 
kitų LB veikėjų, ypač jai vado
vaujančių asmenų.

Taip pat niekas niekur viešai 
neskelbė, kas yra tie komiteto 
nariai, kurie iškėlė tą klausimą 
ar pasiūlė, ir kokioms organi
zacijoms jie atstovauja. Ką sa
ko apie tai tų organizacijų vado
vybė, kokios yra šiame reikale

bos su Sovietais užmačios, ne
žiūrint Čekoslovakijos tragedi
jos ir paskutiniu metu įvyku
sių tragedijų, besiveržiant į lais
vę iš komunistinės vergijos.

Mano supratimu, reikalas yra 
rimtas. Tylėjimu ar prie užda
rų durų nespręstinas, nežiūrint

tais gali visokių variantų užsi
geisti, nieko čia nėra nuosta-

Pilypas lenda iš kanapių
Didelė Amerikos lietuvių dauguma nuo pirmos rusų 

okupacijos dienos rūpinasi pavergtos Lietuvos reikalais. 
Rūpinasi paskiri tautiečiai, rūpinasi ir didžiosios lietuvių 
politinės, fraternalės ir kitokios organizacijos. Rūpinasi 
tais reikalais lietuviški dienraščiai, savaitraščiai, radijo 
stotys ir sudaryti įvairūs komitetai. Visi tie lietuviai, ku
riems rūpėjo arba rūpi gimtinio krašto reikalai, yra įsi
traukę į lietuvių tautos vedamą kovą. Pavargusių vieton 
stoja energingesni, pasenusių vieton ateina jaunimas.

Reikia pasakyti, kad iki šio. meto Amerikos lietuviai 
nepraleido nei vienos progos gimtiniam savo kraštui pa
dėti Buvo išnaudota kiekviena galimybė kongrese, o 
šiandien labai gražiai Lietuvos reikalui naudojama ga
lingoji Amerikos spauda ir net radijo be televizijos tink
lai. Amerikos lietuviai darbą taip sutvarkė, kad aptaria 
kiekvieną pasiūlymą ir galimybę. Kiekvienam planui pa
renka tinkamus žmones ir sudaro jiems reikalingas sąly
gas veikti. Šiandien kiekvienas lietuvis kelia problemas 
ir siūlo savo organizacijoms išaiškinti, ar praktiškai yra 
atėjęs laikas jo sumanytoms problemoms kelti. Jeigu lai
kas yra pribrendęs, tai tada sukaupia visas jėgas ir sten
giasi reikalą pravestu Kitataučiai norėtų išmokti taip 
veikti, kaip Amerikos lietuviai veikia.

Bet kartas nuo karto ir lietuviškoje veikloje Pilypas 
išlenda iš kanapių. Jeigu jis, išlindęs, gerai apsidairytų, 
pasiinformuotų, patirtų, kas jau yra padaryta ir kas 
daroma ir viską sugromuliuotų, tai dar būtų pusė bėdos. 
Bet pas mus atsiranda ir tokių “jaunuolių”, kurie nori, 
neapsidairę ir nepasiinformavę, greitai pagarsėti. Nepa
studijavę, kas jau yra padaryta ir ko dar nebuvo, jie 
pradeda kitus mokyti, ką jie turi daryti ir ko- nedaryti. 
Užpraeitą sekmadienį, kovo septintą d., New Yorko lie
tuvius nustebino vienas toks iš kanapių išlindęs Pilypas. 
Jis perskaitė vasario 21 dieną paruoštą “memorandumą”, 
pagristą šių metų Vasario 16 dienos išvakarėse Washing
tone Lietuvos atstovybėje buvusiame “įtakingų asmenų” 
pasikalbėjime. Iš vienos pusės kalbėjosi Antanas B. Ma
žeika, memorandumo autorius, ir jo bendradarbis Arvy
das Barzdukas, o iš kitos pusės buvo “įtakingi Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto nariai Dr. Bobelis 
ir Barkus”. Taip memorandume ne vieną kartą, bet kelis 
kartus parašytą “Barkus”.

Dabartiniu Alto pirmininku, kaip visi žinome, yra
Dr. Kazys Bobelis, o anksčiau šios didelės lietuvių orga- reikalauja perleisti jiems vadovybę!

kartais yra sunkiau pramatyti 
tolimesnės ateities pasekmes. 
Be to, jauname amžiuje, smal
sumas kartais nugali logiką. 
Taip jau gyvenime yra, kad no
rime ar nenorime, turime su to
kia tikrove sutikti. Įvairiose 
valdymosi formose net įstaty
mais yra apsaugota nuo brę
stančių protų svarbių sprendi-

nizacijos pirmininku buvo inž. Eugenijus Bartkus. Iš 
“Bartkaus”, memorandumo autorius padarė “Barkų”. 
Tai yra tiktai smulkmena, bet ji aiškiai parodo, kad šis 
labai greitai išgarsėti pasišokęs jaunuolis yra nepastabus. 
Jis nemoka klausyti ir nemoka rašyti. Inž. E. Bartkus 
Altui pirmininkavo trejus metus, Amerikos lietuviams jis 
pažįstamas, tuo tarpu “momorandininkui” Mažeikai jo 
vardas praslydo pro šalį.

Savo memorandumą p. Antanas B. Mažeika nukreipė 
prieš Amerikos Lietuvių Tarybą ir jos vedamą darbą. 
Savo skundui jis naudoja New Jersey Pavergtų Tautų 
komiteto pirmininką Dan Marchisaną. Ponas Mažeika, 
turėjęs progos kalbėti su Dan Marchisam, kuris vasario 
10. dieną kreipėsi į Valstybės Departameito Baltijos sky
rių ir paklausė, kada Jungtinėse Tautose bus keliamas 
Baltijos valstybių klausimas. Ponas Mažeika savo memo
randume į Valstybės Departamento paregūno lūpas įdė-

“Valstybės Departamento Baltius skyriaus pa
reigūnes p. Martin atsakė, kad tas liausimas nebus 
keliamas, nes lietuvių diplomatinis- korpusas, Lie
tuvos valdžios tremtyje atstovai ir Įvairios, lietuvių, 
organizacijos yra priešingos to klausimo kėlimui.. 
Marchisano pareiškė didelį nusistebėjimą, kaip lie
tuviai galėtų_ būti prieš šio klausine kėlimą, kada 
kongrese 1965 ir 1966 metais buvo pravestos vienbal
sės rezoliucijos” (Verstais Mažeika.memorandumo.)
Dan Marchisano panašaus tvirtinmO' negalėjo dary- 

Jeigu jis būtų toks nepastabus, tai tokio atsakomingosti.
komiteto pirmininku jis negalėtų būti. Lygiai kaip ir p. 
Martin negalėjo panašaus tvirtinimo skelbti, nes jis, bū
damas atsakomingu Valstybės Departamento pareigūnu, 
labai gerai žino, kad lietuviai neturi vyriausybės trem
tyje. Kiekvienas lietuvis, besidomįs lietuvių laisvės kova, 
žino, kad lietuviai tremtyje vyriausybės neturi. Tokį 
tvirtinimą gali padaryti tiktai iš kanapių išlindęs Pilypas.

Visiem, net ir patiems- Pilypams, būtų daug geriau, 
kad jie, išlindę, pirma apsidairytų ir tiksliai pasiinfor- 
muotų, o tiktai vėliau kalbėtų. Nemarume, kad lietuviš
ko jaunimo tarpe būtų taip silpnai apie Lietuvos- reikalus 
informuotų žmonių. Ir gražiausia, kad toks jaunimas

kokia amžiaus asmuo turi tei
sę balsuoti ar kokio amžiaus

reigas ir daryti atitinkamus 
sprendimus. .,

taip lengvai galima suversti ant 
jaunimo?

Nėra paslaptis, kad už praėju
sio taip pat ir šio kongreso ko
miteto pečių su visais patyri
mais stovi senimas, tikrumoje 
laikąs viso būsimo kongreso po
litikos dirigavimo lazdelę savo 
rankose. Iš kur, jeigu ne iš se
nimo bloknotų buvo nurašytos 
ir pereitame kongrese paskelb
tos prieš mūsų veiksnius rezo
liucijos, kuriomis buvo padary
tas meškos patarnavimas veiks
niams, ypač VLIKUL Kam tuo 
buvo pasitarnauta, patys pasi-

rezoEucijai pritarti. Jie išeis 
dantis sukandę, 9 tik širdyse . 
protestuodmi, nes jie žino, kas- mituoti ir jų dabartinę nelaisvę 
jų laukia sugrįžus. , d

Turint tik tą vieną pavyzdį :
statyti dar į didesnius pavojus.

K. Radvila

JURGIS JANUŠAITIS

susirinktų kuo- daugiausia lie
tuvių, o tuo labiau mūsų jau
nimo- Paskatinkime! Po šio 
filmo, bus parodyta meniškai 
pagaminta filmą “Dvylika” 
pirmoji dabs, šis filmas vertas 
labai rimto dėmesio, nes kiek 
vieną priverčia susimąstyti 
ties tų žmonių gyvenimu ir di
deliais darbais mūsų tautai,

JUOZAS KARIBUTAS
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Viena įdomiausių vietų Venecijoje yra 
Šv. Morkaus aikštė, kuri visada pilna kar
velių. Ten yra Šv. Morkaus bažnyčia, ku
ri buvo remontuojama. Sako, kad saloje 
atsirado slinkimas ir dėlei to bažnyčios 
grindys iškilusios. Bažnyčios viršuje graži 
Kristaus stovyla, prie kurios šonų šeši an
gelai. Kiek žemiau — trijų didelių arklių 
su labai gražiais išraitymais figūros. Man 
nepavyko tų arklių istorijos sužinoti. Baž
nyčios viduje tamsoka. Lankytojų daug.

Pasukau į šv. Morkaus bibliotekos rū
mus, kurie buvo pradėti statyti 1536 m. Jie 
laikomi puošniausiais pasaulyje, Kaip gi
das pasakojo, senovėje veikęs įstatymas, 
reikalaujųs iš užsienio prekybininko do
vanoti iš savo krašto atgabentą papuošalą 
bažnyčiai. Tai ir prisidėję prie šv. Mor
kaus bažnyčios vidaus nepaprasto išpuoši
mo.

La Fenice operos- rūmai, yra žymiausi 
Europoje. Venecija yra išgarsėjusi festiva
liais ir religinėmis procesijomis. Kas antri 
metai čia yra surengiami filmų festi
valiai ir madų parodos. Turi ir religinių 
švenčių. Ypatingai iškilmingai švenčiama 
Išganytojo šventė. Tada žmonės per naktį 
budi su fakelais ir gieda religines giesmes. 
Tik aušrai brėkštant maldininkai išplau
kia į Lido.

Nuo senų laikų Venecija garsėjo veid
rodžiais, porceliano, žalvario, 
odos ir kitokiais dirbiniais. Čia bevaikš
čiodamas prisiminiau vieną posmą: “O 
širdis trapi, ji dūžta lyg Venecijos stiklai” 
Tikrai, kad Venecijos stiklo išdirbiniai 
yra labai trapūs.

Eidamas centrine gatve, stebėjau tur
gų, kur prekiavo žuvimi. Krūvų krūvos 
žuvies. Kai kurios jų dar gyvos. Vartosi 
riebūs unguriai. Prieina ponios, pavarto 
vieną, pavarto kitą, kol pagaliau išsiren
ka tinkamą. O jau oras! Jis pakvipęs žu
vimi.

Kitą dieną plaukiojau kanalais, kurie 
švarumu nepasižymi: metama į juos kas 
po ranka pakliūva. Todėl ir plaukioja įvai
riausi popiergaliai, pagaliai, apelsinų žie 
vės.

Čia visur lauke pilna staliukų. Išėję pa
davėjai kviečia, moja praeivį valgyti. 
Aikštėje groja orkestras, priklausąs vienai 
kavinei. Ten jau trigubai viskas brangiau.

GENUJA
Paskutinis sudiev Venecijai, ir jau žiū

riu pro traukinio langą. Pirmos klasės be
veik tušti vagonai. Į mano kupė įlipo pa
gyvenęs ponas, kuris prabilo angliškai. 
Susipažinus pasirodė, kad jis inžinierius 
ir važiuoja tarnybos reikalais į Milaną.

Pravažiuojame gražias vielas. Ypač 
nuostabūs vaizdai prie Veronos. Matosi eže 
ras kalnuose. Už ežero gražios vilos. Mano 
bendrakeleivis- sako, kad lai gražiausia ir

Mintis tokių delegacijų kvieti
mui nėra nauja. Panašių užsi
mojimų buvo jau ir praeitą 
kongresą ruošiant Šiuo reika
lu įvairūs geradėjai, tikrumoje 
niekadėjai, visai be jokių įgalio
ji mų ir svarstymų tarėsi su tuo. 
laiku čia viešėjusiais iš paverg.- 
tos Lietuvos svečiais.

Kad. pertoli nenukryptume 
nuo temos ir pagrindinio šio ra
šinio tikslo, pastatykime klau
simą: ar darytini žygiai, kad to
kia delegacija būtų atsiųsta iš 
pavergtos Lietuvos? Kiek toji 
.delegacija taip pat ir jaunimas 
turės iš to naudos ar žalos?' 
■Pradėdami ieškoti į tik tų porą 
klausimų atsakymus, pirmoje 
eilėje susidarykime vaizdą ten 
gyvenančio jaunimo ir atkreip
kime atidesnį dėmesį į visos tau
tos padėtį.

Ieškodamas atsakymo, kiek 
mes iš tokios delegacijos turėsi
me naudos, nežiūrint kurią pu
sę medalio versi į viršų, atsaky
mas gaunasi vienas ir tas pats 
— nulis arba minusas.

Ko mes patys savo prieaug
liui nedavėme ar neperdavėme, 
tai atvežtoji iš. pavergtos Lietu
vos delegacija to nepadarys per 
kelias dienas. Mano supratimu., 
nereikia būti nei politiku, nei 
dideliu žinovu, kad supratus gal 
būt pačią pagrindinę nekvieti- 
mo priežastį. Ar kam atėjo gal
von, į kokias žabangas mes čia 
juos galime įvelti? Įsivaizduo
kime, kad tokia delegacija da
lyvauja kongrese, štai viename 
politiniame simpoziume pasiū
loma rezoliucija, sakysime, pa
smerkti Sovietų Sąjungą už bru
talų elgimąsi su Simu Kudirka, 
už Simokaičių nuteisimą vien 
už tai, kad jie siekė laisvės ir 1.1. 
Kaip, manote, toji delegacija 
pasielgs? Ji, protesto ženklan 
ne tik apleis posėdį, bet grei
čiausiai ir kongresą, jog gal ne
vienam krūtinėje kraujas už- 
virs iš pykčio, kad. negali tokiai

pigiausia vieta vism’oti. Jei nori gero 
tekstilės, į poilsio, sako-jis, tai tegul važiuoja į Vero-

ną. Nuo Veronai iki. Milano tik. pora susto
jimų, Keleivių uaagiau nepasirodė. Gam
ta gražL Labai daug medžių, o laukuose 
javų. Daugiausia kviečių. Rugių čia neau
gina ir ruginės duonos, kaip, jie sako, nie 
kas nemėgsta. Iš tiesų ruginės juodos duo
nos čia niekur negausi.

Traukinys- įpušknojo i Milano stotį. 
Žmonių antplūdis., žiūriu: pro langą. Oras 
užterštas fabrikai dūmais ir labai nemalo
nus. Jokio noro nebuvo antrą kartą išlipti 
Milane. Laukiau tik. kad greičiau trauki
nys tą miestą apleistų.

Kada palikau Milaną, jau buvo netoli 
saulėlydžio. Įvažinojame į gražias lygu
mas. Milane keleivių įsėdo gana daug. Vi
si jie, matyti, kiekvieną dieną važinėja į 
Milaną tarnybai Labai patogus susisieki
mas..

Prieš- pat nakties dvyliktą buvome Ge
nujoj. Viešbutis netoli geležinkelio sto
ties. Poilsis iš keSbnės labai reikalingas. 
Pavakarieniavęs nuėjau ilšėtis. miesto 
apžiūrėjimą atin(-jjau rytdienai. Juo labiau, 
kad miestas atrodė apmiręs, jokio nakti
nio judėjimo.

Kada- miesto rytmetinis gyvenimas pa
budo iš miego, bnvo jau po aštuntos va
landos, Papusrydmvęs nutariau apžiūrėti 
miestą bei jo įžymybes. Genuja yra prie 
Viduržemio jūros. Ji laikoma Vidurio Eu
ropos vartais į Vfidliržemio jūrą. Miestas 
yra Alpių papėdėje. Mieste kelios dešim

Simo Kudirkas įvykiai ekrane
Simo Kudirkos didžioji dra

ma dar nebaigta-.. Apie ją dar 
daug kartų kalbės- rašytojas po 
etas, dramaturgas. Ir labai 
svarbu, kad šios dramos me
džiaga būtų sukaupta į tokias 
šaltinius, kurie ilgai išlieka.

Lietuvių Foto Archyvas šiuo 
metu tyliai atlieka didelės svar 
bos darbus. Jis į filmus įglau-
džia mūsų tautai fr lietuvių iš- valstybei ir išeivijos lietuviams, 
ei vijai nusipelniusius žmones 
— valstybininkus, kultūrinin
kus, visuomenininkus meno 
pasaulio žmones, rašytojus ir 
pan. Tai dokumentiniai filmai, 
kuriuose ilgus metus išliks žmo 
nės. ir darbai, savo gyvenimą 
pašventusią Lietuvai ir lietuvių 
tautai.
. Lietuvių Foto Archyvas sten
giasi į dokumentinius filmus 
įglausti ir svarbesniuosius lie
tuviškojo gyvenimo- įvykius. 

^Atseit susitarta gaminti ir kro
nikinius filmus, žinoma, jie 
būtų su garsu, tačiau daugiau
sia nespalvoti..

Vieną iš tokių kronikos fil
mų: matysime šių metų kovo 
mėn. 20 d. 7 vaL vakaro Jauni
mo. Centre, šis filmas vadina
mas :• Simas Kudirka, Chicagos 
lietuviai demonstruoja-. Daug 
kas paklaus, o kas tame filme.

j Kada iškilo Simo Kudirkos 
reikalas, Chicagos lietuviai su 
ruošė didingas demonstracijas. 
Tada Lietuviui Foto Archyvo?! 
'vedėjas- kun. Algimantas Kezys 
SJ su- kamera išskubėjo į de
monstracijas. Ir jis užfiksavo 
kiekvieną demonstracijos bū- 
-dingą detalę. Demonstracijos 
jau praeitis, tačiau Simo- Ku
dirkos drama lieka gyva. Ji lie 
ka gyva ir šiame filme. Filmas 
apūna Marquette Parko ir Chi
cagos miesto centre įvykusias 
demonstracijas. Čia matome 
kalbėtojus — Simo Kudirkos 
tragedijos gyvąt liudininką R. 
Briežę, kovingą, kalbą sakantį 
kongrėsmaną R. Puehinskf 
ALTos pirmininką- inž. E. Bart 
kų, studentų sąjūdžiui vado
vaujantį Romą SakadolskĮ ir 
k t. Matome šimtus plakatų su 
šūkiais: Laisvės Simui!, Lais
vės Baltijos valstybėms dabar, 
ir daugelį kitų reikšmingų šū
kių. Komentatorius Vytautas 
Juodka. Filmą redagavo, ir pa
ruošė kun. A. Kezys SJ. Svar
bu, kad šio filmo “Simas Ku
dirka” premjeros pasižiūrėti

; Mūs? spaudoje
Kokie ateityje bus kunigai?
Pasirašęs Observer pranciško

nu “Darbininko” Nr. 20 straips
nyje “Kaip atrodys bažnyčia po 
30 metų” be kt. rašo:

“Kunigų bus vis mažiau ir ma
žiau, Jie bus ruošiami savo pa- 
-geigom naujais mokymo meto
dais. Tokios disciplinos, kaip te
ologija, filosofija, Bažnyčios is
torija ir teisė bus beveik prany- 
kusios ir paliktos laisvam pasi
rinkimui. Kunigai bus mokomi 
socialinių mokslų, marksizmo, 

; evoliucionizmo, masių psicholo
gijos, psichoanalizės, be to, prak
tiškų dalykų: kaip vairuoti au
tomobilį, kaip vertinti filmus, 
kaip organizuoti masinius strei
kus • ir pan. Dvasiniai dalykai, 

‘kaip malda, išpažintis, bus pa
likti kiekvieno asmeniškam ap- 
sisprendimuf...”'

' ...“Bus jau išsisprendęs šian
dien toks aktualus kunigų celi
bato klausimas. Teorijoje jis 
liks katalikų Bažnyčioje, bet 
praktikoje jo beveik nebus. Juk 
ir dabar jau seminarijų progra
moje numatytas seksualinio 
.klausimo pažinimas ir studija
vimas, paslėptas po jausmų su
brendimo vardu. Tad dalis kan
didatų į kunigus daugiau rink
sis moterį negu Kristų”...

i

MOKYKLOS MĖGĖJAS
— Kada tau labiausiai patin

ka mokykla?
— Kada uždaryta.

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI

tys bažnyčių iš kurių labiausiai išsiskiria 
šv. Lauryno katedra. Joje labai gausu 
skulptūrų. Tačiau savo meninėmis verty
bėmis ji neprilygsta Milano ir Romos kated 

. roms.
Biauriomis gatvelėmis pasukau apžiū

rėti žymiausio universiteto, kuris įkurtas 
bene 1243 metais. Radau jį uždarytą ir 
nedaug kas jame buvo galima matyti. Ap
lankiau meno galeriją, kuri taip pat nepa- 

: sižymėjo meniškų paveikslų turtingumu, 
pasijutau atsidūręs lyg apleistame mieste, 
kuriuo mažai kas tesidomi. Turistų beveik 
nėra. Nuostabu, kad tokiu laiku, kai visur 
pilna lankytojų bei vadinamų turistų tai 
čia, taip sakant, tuščia.

Miestas tikrar nejaukiausias iš visų, ko 
kius man teko Italijoje aplankyti. O kaip 
važiuoja auto mašinos, tai apsaugok Dieve; 
Rodos, tyčia vis taiko suvažinėti praeinantį 
keleivi. Bendrai, visur Italijoje važinėja 
per greit ir be jokias tvarkos. Linijų gat
vėse veik nėra. Suka, lenda pro vienas 
kitą, važiuoja nepaisydami, kad lengvai 
kitą mašiną gali užgauti. Mašinos IbbaI 
daug dūmų leidžia ir todėl oras užterštas, 
blogas.

Jei reikėtų pasakyti bendrą nuomonę 
apie Italiją, tai susvyruočiau, nes ji būtų 
gana kritiška.

PALIEKU ITALIJĄ

Kokius dvidešimt laiptų nusileidęs, 
' pasiekiu* peroną ir gaunu traukini Į Nicą. 
Traukinys elektrinis ir kiek kitoks negu

tie, kuriais iki šiol važinėjau. Keleivių daug. 
Daugiausia vietiniai.

Traukinys eina pačiu pajūriu. Kaip ir 
visur Italijoj, pietus atneša i vagoną, ku-

* riame tau yra rezervuota vieta. Kai kelne- 
. ris- nukrausto ir nuleidžia stalą, kuris su
triukšmu įsispraudžia į traukinio sieną, 
stebiu vaizdus. Pakrantės gražios. Jos bū
tų dar gražesnės, jei būtų aptvarkytos. 
Dabar gi paliktos Dievo valiai. Vietomis 
matosi ir padoriau, atrodančių krantinių, 
bet ten jau stovi moteris ir pardavinėja bi
lietus. Vadinasi, pliažas, kur smėlio tiek, 
kad vaikas išneštų su šaukštu.

Kiek toliau pavažiavus, matosi daug 
įvairiausių čigoniškų būdų. Keleiviai pa-

* sakoja, kad ten yra vasarotojai su savo ve
žimais. Taip esą daug pigiau ir patogu.

Ventimiglia— tai paskutinis Italijos pa
sienio miestelis. Prancūzų kontrolė buvo 

" labai paviršutiniška, nevargino. Po kelių 
Iminučių jau stebėjau Prancūzijos vaizdin
gą aplinką. Traukinys raitėsi labai vin
giuotais keliais. Matėsi pasakiško gražumo 

- vaizdai, štai ant kalno, kuris savo nugarą 
‘ užkišęs ant jūros pakraščio, stovi pilis. Tai 
•senovės hercogų buveinė. Aplink maži 
nameliukai su gausybe medžių, o toliau 

{nusitęsusių staliukų daugybė. Ten toli , to-
* Ii matosi daug- gražių namų. Gal tai ir bus 
ta gražioji Nica? — Spėju aš.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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0H; ANNA 8AUUNAS 
akių, ausų, nosies 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 43rd STREET 
Ofiso telef.: P Ros pact 8-322$ 

Rezid. telef.* WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 

ano 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

Rez. toL 2394683

0R. K. G. DALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
8449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Piliečiu Klubas
Amerikos Liet Piliečių Pa

šalpos Klubo susirinkimas Įvy 
[ko Vasario 21 d. Buvo malonu 
matyti klubo iždininką — Jo
ną DidžgalvĮ sėdintį prie stalo 
ir einantį savo pareigas. Kaip 
buvo seniau pranešta, jis turė
jo sunkią operaciją, bet jam 
atsibodo ilgiau būti ligoniu. 
Klubas nubalsavo, kaip kiek
vienais metais taip ir šiemet, 
paaukoti Lietuvių Tarybai $10.

Balandžio m. 24 d. baliaus 
parengimo komisija pranešė,

Tolof.; PRospoct 8-1717

DR. S. B1EŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais, 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1__7 vai t
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree’ 

ir šestad. tiktai susitarus.

., P. ŠILEIKIS, 0. P.
yrj ORTHOPEDAS-RROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
j dažai. Speciali pagalba kojoms 
*• (Arch Supports) ir L t

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

Telafu P Respect 6-5084

DR. R. MINER, Naprapcth 
3150 S. Halsted St, Chicago, III. 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pinm, tree, ir penkt. TeL 425-3050

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipuliacijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervų netvarką.

Piety Korėjos meškeriotojai žiemą panašiai žuvauja, kaip amerikiečiai. Jie kantriai sėdi prie 
lede prakirstos skylės, šiame vaizdelyje matoma Han upė netoli Seoul o. Piety Korėjoje. Žvejai 

tikisi sugauti karpiu.

help your
HEART FUNūV 
help your HEARL

GUŽAUSKŲ]
į BEVERLY HILLS GĖLINYC1A

GUIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

ITalefonai: PR BG833 Ir PR BOS34J

BUY U. L SAVINGS BONDS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

TJnksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
Į 5525 So. Karlam Ava. — 586-1229

PETK
IEVAS ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME

Or. Ant. Rudoko kabinetų parėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA
2/v* W. Sist STREET

TeL; G R 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrai, penkt. 10—4. ir 

 šeštai 10—2 vai

tr - - . . - -------

GRADINSKAS
Rez. GI 80873

DR. W. M. EIS1N - ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6132 Soo.Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoinii Ml 3-0001.

VOKIŠKAS
AM-FM RADIJAS

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštai uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 J

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL
_____ Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR , 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL 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 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

PERKRAUSTYMAI

MOVI N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvly kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. ’ f

Tek: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

kad viskas palengva eina ir 
Antano Valonio orkestras jau 
paimtas. Į tą komisiją įeina 
Bernice žemgulis, Ona Malo
nia ir Helen Vengeliauskas. Ka 
daugi dėl nesveikatos ji turėjo 
prasišalinti, (jos vietą užėmė 
Julia Sačauskas. Finansų raš
tininkė Bernice Žemgulis pra
nešė, kad yra ligonių — Anna 
Milauskas, Domininkas Bra- 
žauskas ir Apolonija Jekštis. 
Ligonių lankytojas Antanas 
Jusas pranešė, kad jis negalė
jo aplankyti Apolonijos Jekš
tis, nes nėra galima sužinoti 
kokioj ligoninėj ji guli. Nariai 
kurie praneša kad serga, turi 
priduoti ir antrašą.

Po trumpų kalbų nariai nu
balsavo, kad klubas turėtų tu
rėti pikniką vasaros metu. Pir
mininkė apsiėmė paimti dar
žą.

Pranešta, kad yra Rožės ir 
Jono Didžgalvių gimtadieniai. 
Po susirinkimo buvo jiems su
dainuotą “Ilgiausią Mėtų” ir 
celebrantai visus narius po su
sirinkimo pavaišino.

Kovo mėnesio susirinkimas 
įvyksta ši sekmadieni, kovo 21 
dieną, HolljTsood svetainėje.

Nariai kurie dar nėra 1971 
metų duokles sumokėję šis su
sirinkimas jau trečias ir.po šio
susirinkimo nesumokėję savo 
duoklių bus suspenduoti.
Korespondentė

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Rezid. tel vi- Glbson 8-6195 

Priima ligon.us pagal susitarimą. Dėl 
valandas skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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 Rasčiauskas 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 į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

——swmuiDO- - - - - -

NAUJIENAS
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Lėtiniai taipgi peria r pardoal* 
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tub iron Curtain 
Isn't soundproof.

SM ORt come to you for the 
truth, but you can reach her. 
FteaUo Free Europe does yet the 
truth through.
am te imm Free Eorooe
Bax »«. ML Ym IX

m a Gubik wvfoi tot 
e—yehae wilt Ttot AdbertialR| ChacS.

TARDOMI SLAUGYMO 
NAMŲ DIREKTORIAI 
Illinois legislatures komite

tas viešosios globos reikalams 
praeitą pirmadieni pradėjo ap 
klausinėjimus; dėl rastų ne
žmoniškų sąlygų kai kuriuose 
senelių slaugymo namuose Či- 
cagoje. Pirmoje eilėje buvo 
tardyti visų trijų slaugymo na
mų asociacijų direktoriai.

Rabinas Hillel Yampol, Met
ropolinės Čikagos Slaugymo 
Namų Asociacijos, vykdomasis 
direktorius, teisinosi, kad jo 
asociacijos tikslas vien “infor- 
matyvis” ir kad tvarkai prižiū 
rėti ir palaikyti ji neturinti 
žmonių nei fondų. Už tinka
mą priežiūrą esanti atsakinga 
ta Įstaiga, kuri išduoda leidi
mus.

Rabinui Į tai piktai atkirto 
kongresmanas Robert Mann 
(D. Chicago), pareikšdamas*. 
“Tamsta nebesi koks naujokas 
šiame komitete. Tamsta jau 
ne kartą anksčiau mums esi 
kalbėjęs slaugymo namų reika 
lais. Tamsta esi veiklus lobi- 
jistas (durų varstytojas) Spring 
fielde, bet tamsta laikaisi lais- 
sez - fair (nesikišimo) į saviš
kių reikalus, kur liečia jūsų 
pačių nariu veiklą, šitokių at
radimų akivaizdoje tamstos pa 
tikimumas šiame komitete yra 
Įtartinas. Tamsta negali lauk
ti, kad mes rimtai priimtume 
tai, ką tamsta čia sakai”.

Rabinas Yampol, atsikirsda
mas pasakė: “Mes vadovavo
me globai, bet mes nevadovau 
jame prievartai.”

“Jei jūs negalite priversti, 
jūs negalite vadovauti”, atsa
kė Rep. Mann. “Jei jus leidžia
te jūsų pačių pareigūnams ope

ruoti tokius, žemiau bet ko
kią standartų nežmoniškus na
mus, jūsų paties patikimumas 
darosi labai nepatenkinamas.”

Miss Eileen Rasulis, pirmi
ninkė Illinojaus fizioterapijos 
klinikų, kurios prižiūri stau
gimo namus, paliudijo, kad 
tuose namuose pacientai yra 
panaudojami kaip “gvinėjos 
kiaulytės” vaistų gamybos 
kompanijoms norint naujus 
vaistus išbandyti. Ji žinanti 
tris pacientus, kurie mirė dėl 
netinkamo gydymo. Be to ji 
pareiškė, kad daugybė tų na
mų slaugės ir jų padėjėjos at 
atlieka daktarų pareigas.

SOL. IZ. MOTIEKAITIENĖS
Dainavimo Studijos mokinės — 
Aušra Baronaitytė, Vilija Kere- 
lytė, Donna Peterson ir Dalia 
Petreikytė dainuos š. m. kovo 
20 d., šeštadieni, Chicagos 
Fine Arts Building, 410 So. Mi
čiganu 821 salėj NATS (Ame
rikos Dainavimo Mokytojų Są
jungos) Chicagos skyriaus (ku 
riame yra 74 dainavimo studi
jos) Metiniam Studentų Verti 
nimo kencertd. Jame studijų 
parinktieji solistai bus teisėjų 
vertinami pagal Įvairius dai
navimo technikos reikalavi-

mus, pažangą, talentą ir asme 
nybę. Dainos studentai bus 
klausomi ištisą dieną — nuo ry 
to iki vakaro. Mūsų daininin
kėms paskirtas laikas tarp 3-4 
vai. p. p. Studentams leista dai 
nuoti tik rimtą muziką, nes 
šiomis koncerto stiliaus išklau- 
somis ir vertinimais Dainavi
mo Mokytojų Sąjunga siekia 
pakelti dainos meną Amerikos 
Kontinente (Student Evaluation 
Auditions vyksta visoj Ameri
koj, kur tik yra NATS skyrius. 
Sąjungai priklauso virš 5,000 
dainavimo mokytojų). Visuo
menė maloniai kviečiama da
lyvauti. Įėjimas veltui.

PRANESlMAI
— 9-to Ward© Lietuviu Demokratu 

Klubo Valdyba kviečia visus narius 
atvykti į nepaprastą susirinkimą, ku
ris įvyks kovo mėlt 18 i 7 vai. vak. 
Visų Šv. parapijos svetainėj, 108 St. 
ir So. State St.

Neįvykus vasario mėn. klubo susi
rinkimui, yra susidarę eilė svarbių 
reikalų, kuriuos šiame susirinkime 
reikia būtinai aptarti. Rinkiminiai 
metai, numirusių pagerbimas ir pasi
ruošimas tradicinei vakarienei ir daug 
kitų reikalų. Po susirinkimo vaišės.

Joseph Skeivys, pirm.

— SLA 134-ta Moterų Kuopa rengia 
žaidimų pobūvį sekmadienį, kovo 21 
dieną, Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St, 2:30 vai. popiet Bus gražių 
dovanų ir gardžių užkandų atsilankiu
siems. " Kviečia visuomenę atsilankyti.

C. Austin, fin. sekr.

CONSTANTINAS STULAS
Mirė 197J m. kovo 16 dieną, 10:50 vai. vak., sulaukęs senatvės. 

Gimęs Lietuvoje, Skirsnemunės par., Kaniūkų km.
Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Veronika (Pyragiūtė), duktė Virginija Kau

pas, žentas Albertas, anūkės — Nancy ir Susie, sesuo Marija Puišis, 
švogeris Jonas ir jų šeima, pusseserė Veronika Puišis, jos vyras 
Juozapas ir jų šeima, mirusio brolio vaikai — Jonas ir Antanas Stulai 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Kęstučio Pašalpos klubui ir Bridgeporto Namų Savi
ninku draugijai.

ketvirtadienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas J. F. Eudeikio 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica Avenue.

šeštadienį, kovo 20 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a/ Constantino Stulo giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
iiiiiiiiniiMtawHiMUiiminaaaaMiMtUMiaaMiiaMaaaaamaauiuimrMammiaWMuamMttiimMWttWmMaamaaaM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YAxds 7-1741-1742 
- . -

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. 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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Garsi graiku artistė Melina Mercouri dalyvavo Londone savo Him® 
"Promise at Down" premjeroje. Su ja stovi jos vyras Jules Dassjn, 

filmo direktorius. t < .

<5 \ V

...

kodėl'ta tendencija ateityje 
retų pasikeisti.

taip namus statant.

iliijį Illinojaus senato teisių ko- 
,misija suruoš viešus j>asisaky_v
• mus.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Roikia

ilgaplaukiai varo 
kirpėjas iš biznio

Medžio medžiaga Čikagoj 
pabrango 30 nuošimčių 
Prezidento Nixono adminis

tracija žadėjo pradėti tyrimą 
dėlko paskutiniu metu medžio 
medžiagos kainos, ypač Chica 
gos srityje, pakilo 30 nuošim
čių kaip buvo sausio mėnesį. 
Prisibijoma, kad toks netikė
tas kainų pakėlimas labai nei
giamai atsilieps i statybą ir-tik 
dar labiau paskatins infliaciją.

1990 metais Chicagoje 
būsią lygi pusė negrų

Chicagos universiteto sociolo
gas prof. Philip M. Hauser pa
reiškė, kad jei ta pati natūra
laus prieauglio tendencija ir 
toliau tęsis kaip lig šioL - tai 
1990 metais lygią pusę — 50% 
Chicagos gyventojų sudarys 
negrai. Hauser pridūrė, kad 
jis nenumato jokių priežasčių,

*

FL’LL TIME SECRETARY 
AND RECEPTIONIST

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

— Lietuvos Generalinis Kon
sulas Pi Dąužvardią ir ponui Also ęsperienęęd in bookkeeping 
paeitą savaitę dalyvavo* Miesto 
nlėra Daley suruoštame priėmi-' 
me ir priešpiečiuose astronautų 
Slnepard, Mitchell, Roosa ir jų 
šeinių pagerbime. Konsulas ir 
ponia taip pat clalyvavo Danijos 
Generalinio Konsulo Lorenz Pe-‘ 
tersen ir ponios priėmime Da-[ 
nijos Karaliaus gimtadienio ir 
Tautinės šventei jiroga.

— LB Chicagos apygardos 
valdyba maloniai prašo organi
zaciją po Dainų šventės (liepos 
4 d.) atsisakyti mjo parengimų, 
nes valdyba ruošia šventės už- 
baigtuves —r banketą, kurin ga
lės sutilpti visi norintieji. Dar 
■nėra visai aišku, ar . banketas 
vyks Conrad Hilton, viešbutyje, 
ar kur kitur. Ieškoma pigesnių 
vietų, kad atvykusioms choris-

Good, salary and benefits. Call: 
IANDQITST & SON 

CA 6-1768 for interview
Illinojaus senatas 43 balsais 

prieš $ priėmė bilių. kuriuo 
’ kirpyklos padaromos nepri--
I klausomos nuo valdiškų nuo
statų kainoms reguliuoti. Bi
lius persiųstas atstovų kuinams.

Biliaus sponsorius sen. Ro
bert Bgan (D. Ch^^Mf paaiš
kino, kad tas bilia^^^kirpyk

II u savi ninku są j ungrfi i r k i toms 
į kirpėją .organjttfcijoms pasiū

lyti savo' nariams plaukų kirpi
, (mo kainų sugestijas. To biliaus 

' priešininkas sen. Terrel Clarkę 
pareiškė, kad toks-bilius reikš 
tų kirpyklų . pramonėje, kainų, 
nustatymą ir ją legalizavimą. 
Tuo biliu mažieji kirpėjai, ku
rie norėtų ’.kĮrpti už pigesnes 
kainas, 
Jau irų 
ji kirpėjai esą pęrsekiojami ir 
terorizuojami; x jei nesilaiko, 
kirpėjų; orgąnzacijų - nustatytą 
aukštų, kainų;-1

Egam ; teisinosi,.—kad jo bi- 
Hus leidžia tik kirpimo kainas 
“pasiūlyti”, bet nepriversti ir 
kad kirpėjai nępriyalėsią tų 
pasiūlymų, laikytis. (Tai kam 
tad tas bilius bendrai reikalin
gas?) ;

Egan pridūrė, kad IHino- 
jaus kirpėjų biznis pergyvenąs 
sunkią krizę. Mažiausiai 450 
kirpėjų vien tik Cook ir DųPa- 
ge apskričiuose išėjo iš biznio.

TEACHERS
BEAUTICIANS 

STEWARDESSES 
Phone for information. 

ACTION REPORT 
478-7771 — OR 5-5197

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

CONSTRUCTION ENGINEER 
PAINTERS - DECORATORS 
BUILDING CONTRACTORS

Į These positions are available to 
mediate employment 

Phone for information.

478-7771 — OR 5-5197

ROUTE SALESMEN

im-

u.-.ir. iivGrvii ii l.i-znin tams ir. svečiams; taip pat čika-. Good salary. Hospitalization insurance
Z Iieluviams.-Wlų galiJf»r.the entire.Pension pian

tu

Frank Savicko bilius 
! pigesnių butų reikalu 

: Illinojaus legislature tapo 
užversta rivalizuojančiais su
manymais dėl papigintų namų 
statybos Chicagos miesto bal
tųjų gyvenamose dalyse.

Frank D. Savickas (D. Chi
cago), miesto pietvakarių 27 
distrikto atstovas,. Įteikė biliaus 
sumanymą, kuriuo siūloma 
leisti kiekvieno wardo vietos 
gyventojams nubalsuoti CHA 
namų statybai sklypų pirkimą; 
ir užgyrimą. Tuo pasiūlymu, 
CHA naujų butų statybos pla
nai būtų padaryti priklausomi’ 
nuo .vietos gyventojų.

Iš kitos- pusės, senatorius 
Richard Newhouse, neprikląu 
somas negras demokratas iš 
Hyde Parko 24 distrikto^ Įtei
kė biliaus. sumanymą, kuriuo 
siūloma CHA visiškai . atpalai
duoti nuo Chicagos miesto val
dybos valios kaip, sklypus per-

; Nau j as; CTA bosas ?
■Atitinkamuose5 sluoksniuose

pirmininko' George DeMent vie 
tą Chicagos Tranz i to Adminis
tracija — CTA pirmininku nu
matomas Milton Pikarsky, da
bartinis viešųjįj darbų komi- 
sionierius. Jo kandidatūra dėl 
to keliama, kadangi iki šioj i 
CTA viršininkus kelintą kartą 
yra keliami,viešųjų, darbų, ko- 
misionįeriat

Pikarsky iki šiol turėjo meti 
nę algą - $33,500;'; dabar pata
pęs. pensininkų,;mokinių, vaikų 
ir beturčių susisiekimo prie
monių —. autobusu' bosu jis 
gaus $40 tūkstančių!

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKLMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
v .. INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS
NAUJAS ADRESAS:

2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL 60629
telef: 778-6900; 778-6901 ,

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

< Didelis pasirinkimas Įvairiu p rėki ę.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. ’

“Niikniaukėišbanko”
. ’ ■ A - ' * A- : A * - ' \ *• K* -■

6 milijonus dolerių
FBI agėntėr-emęši žygių su

sekti ^kaltininkus jy'šium su 6 
iki 7 milijonų dolerių “nukmau 
kimu” iš Cosmopolitan Natio
nal Bank, 801' N.r-Clark Street. 
Apie tą pinigu ^trūkumą patir
ta jau vasario 25 d. Tuo tarpu 
jokiii suėmimų nepadaryta. To 
banko turtas siekia bendrai 
apie $55 milijonus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE -
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tai. 2544320 

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certiflkatai.

__________________ Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

ma sudaryti kiek galima priei- 
namėsnes sąlygas, 7

’• ‘ <■ • .A < -

— LB Chicagos apygardos 
valdybos informacijos. komisi- 
jos-^posėdyje,. x Įvykusiame 
Vaičiūno bute, pagrindinius 
pranešimus ■; padarė Algis Regis 
if kųn. A. Keęys SJ., nušvies- 
dami švento Kazimiero Lietu
vių kapinių leidinio — albumo 
reikšmę- Apie lietuviškojo švie
timo vajų kalbėjo pirm. J. Ja
saitis. Jis taip pat priminė uk
rainiečių suorganizuotą baletą, 
kurin kvietė visus atsilankyti; 
Pasitarimui vadovavo J. Vaičiū
nas, ‘apyg. v-bps vičepirm. ir in
formacijos 'vadovas. Be minė-1 
tų, dalyvavo apyg. y-bos narys 
Ą. Būgą ir žurnąlistąi: St. Dau
nys, V’ Kasniūnas, A. Pužaus-. 
kas, J. Šlajus ir J. Vaidelys.

— Liza Kubaitis ir Sue Va
lančius užsiregistravo kandida
tėmis Amerikos legiono liepos 
4 parado karalaitė rinkimuose. 
Pirmoji atranka buvo vakar, 
kovo 17 dieną 8 vai. vak., Don 
Varnas posto būstinėje.

— Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apyg. v-ba savo posė
dyje kovo 14 dieną nutarė pa
tikslinti apygardos pavadinimą, 
neš kai kurios apylinkės. yra toli 
nuo Čikagos. Nuo dabar Chica
gos apygarda vadinsis Vidurinių 
Vakarų apygarda. LB CVpinrii- 
ninką^.ihži -V. V^lertas tokiam 
pakeitimui ^pritarė. Dabar prie 
Vidurinių - Vakarų (Chicagos) 
apygardos bus priskirta ir Hot 
Springs, Arkansas, apylinkė^ B-d- « z ’• ‘ ; ’• \ .
■; — Algis Regiš painformavo 
Southtown Economist laikraš
ti apie Bražinskų padėtĮ Turki
joje ir. lietuvių daromas pastan
gas jų atžvilgiu. Straipsnyje 
taip pat plačiai paliesta Simo 
Kudirkos tragedija ir dabarti
nės žinios bei gandai apie jį.

— Marijos Aukšt. mokykla 
kovo 19, 20 ir 21 d. d. stato mu
zikinį veikalą “My Fair Lady”. 
Živilė Numgaudaitė, Ilinois uni* I 1

ąnd other fringe benefits. Wil 
train. Must pass polygraph test.

COSMOPOLITAN LINEN & 
TOWELS CO.

5758 So. HALSTED STREET

MANAGEMENT SALES 
' MANAGEMENT TRAFIC 

HOTEL-MOTEL EMPLOYEES 
Phone for information , 

ACTION REPORT.
478-7771 — OR 5-5197

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BARBER SHOP — 
POOL ROOM COMBINATION 
' '* $3.600.
w 1247 W. 79th STREET ~ 

487-9662

SAVININKAS PARDUODA

didelę svetainę, “dining room’: 
6 kambarių butą.

Viskas naujai remontuota.
4759 So. HOYNE AVĖ.

Skambinkite
847-8808 arba 376-2553

RENTING IN GENERAL 
Nuomos.

ir

4 ROOM BASEMENT APT.
2’ bedrooms, jiewly remodeled & 
decorated. New glass windows, new 
stove & refrigerator.- Hot water 
heat & thermostat; good transporta

tion & shopping, adults, no pets.
271-6949 after 6 P. M.

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

7 ROOM BRICK, 2 bath, 2 car garage, 
gas heat. Owner. Tel. PR 6-2282.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolls

GA 4-8654

r

INIVCANC^

State Farm frręųąod Casualty.jCqrppany

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metu mū

ras. 2 butai po 5 kamb. ir dar prie 
abiejų butų atskiri kambariai su vo
niom ir Įėjimais, šiltas beismantas, 
2 šildymai, naujam Marquette Parke. 
$45,000.

1% AUKŠTO, 5 ir 4 kambariai. Kar
pe tai, aluminijaus langai, atskiri šil
dymai gazu, Marquette Parke. $16,000.

5 KAMBARIU mūrinis. 2 auto ga
ražas, gazu šildymas, karpetai. Arti 
mūsų. $19,500. • *•

DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31.200. .

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 po 6. 
Nerias šildvmas eazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31.500.

LENGVU S 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatvtas turtingam rajone. 
Kaina paeitam nirkėiui $77 000.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Dunda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS. Marouette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim.

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

susi-

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar- 
quetteParke. $32.000

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metu mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hicknrv ?nl£n lauku. $49.500.

5U KAMBARIU S m pfu mūra;?. Ra
diant š’Hrna. al”minijaus landai. 2 
automobilių garažas, geroje vietoje. 
Tik $24200

8 BUTTT 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima ?azu. aluminijaus lan
dai. automobiliams pastatyti vipfa. Į 
vakarui nuo Pulaski Ava $115 000

20 BUTU IR KRAUTUVE..
olvtu 20 metu mūras Flevikor kon
strukcija, Paiamu virš $29,000 me
tams. Tik $l«5.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ?a- 
zu. 2 automobiliu mūro p^žas. La
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

versitetą bebaigianti Master 
laipsniu .dramos studentė, ir 
Virginija JBalniutė režisuoja. 
Vaidina Patricija Navickaitė, 
Charlotte Brazdžionytė, Irena 
Paronytė, Kristina Giedraitytė, 
Silvija Traškaitė, Nijolė Spar- 
kytė, Emilija Pakštaitė. Vyriš
kas roles vaidina apylinkės 
aukšt. mokyklų studentai: Al 
Vaitkevičius, Vytas Paskųs, Ri
kardas Pocius, Jonas Paronis, 
Linas Peškys, Algis Paužuolis, 
Kęstutis Grigola, Vitas Lukas, 
Petras Vilkelis.

— PFC Steponas Kipnis bai
gė 2 mėnesių specialius Armijos 
kursus Ft. Lewis, Wash, bazėje. 
Tėvai gyvena Marquette Parko 
apylinkėje.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
VJ. BACEVIČIUS _

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

kanKrfAotNT

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

r BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: REpublIc 7-1941

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
su 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

$13C

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

$3.00
$2.00

GEROS DOVANOS
žios knygos parduodamos dabar ‘'Naujienos*" 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 KULTŪRĄ — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

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

NAUJIENOS, CHICAGO S, JLL.— THURSDAY, MARCH 18, 1971

f t : A?

Lord oro midy parodoje, po {vairiu "karšty kelnly" ir permetomy 
sukniy daug plojimu susilauki ši kukli skrybėlaitė.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
> .. . . ... ....... ............. ................

r

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus-{ak) arta

EKSKURSU A Į LIETUVĄ

Pirmoji šių metų Amerikos 
lietuvių ekskursija j Vilnių iš
skrenda gegužio 27 dieną, šiai 
ekskursijai vadovauja pats Vla
das Rask - Rasčiauskas. šioje 
ekskursijoje keleiviams dar yra 
4 laisvos vietos, bet liko tiktai 
kelios dienos registracijai, bū
tent, iki balandžio 1 dienos. 3 
savaičių kelionė, įskaitant vieš
bučius ir maistą, kainuoja tik
tai $883.00. Antroji ekskursija 
į Lietuvą išskrenda iš Chicagos 
birželio 16 d. šioje 17 dienų 
ekskursijoje dar yra laisvos 5 
vietos, bet reikia užsiregistruoti 
iki balandžio 15 d. ši 17 dienų 
ekskursija kainuos $842.00. No
rintieji nuvykti į Lietuvą ir pasi
matyti su savaisiais, neatidėlio
dami telefonuokite 238-9787, 
nuvažiuokite arba parašykite į 
Vlado Rasčiausko AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 
9727 So. Western Avenue, Chi
cago, Illinois 60643. (Sk).

Federaliniy ir valstijos pajamy 
mokesčiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Paražy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
tekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

— Jeffrey Skinkus yra apdo
vanotas Elsdon apyl. jaunesnių
jų skautų vadovybės specialiu 
žymeniu. Už nuopelnus skau
tams taip pat yra atžymėta jo 
motina Geraldina.

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

tuno-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




