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EGIPTAS IR IZRAELIS SPAUDŽIA AMERIKA
stovų rūmų ginkluotųjų tarnybų komisijai, pasakė, kad “mūsų 
pirmenybė visai dingo, ir per sekančius penkerius metus galime 
atsidurti strateginio inferioriteto pozicijoje, kiek tat liečia ofen- 
zyvinio bombardavimo priemones ir megatonus bei orines apsau
gos sistemą”.

IZRAELIS ATMETĖ JAV GARANTIJAS
WASHINGTONAS. — Egiptas ir Izraelis abu išvystė didelį 

spaudimą Washingtone, siekdami Amerikos pritarimo Viduriniųjų 
Rytų taikos planams. Beiruto laikraštis “Al Kifah” pranešė net. 
kad Egipto prezidentas Sadatas praėjusį pirmadienį slaptai buvo 
atvykęs į Washingtona ir čia buvo iki trečiadienio. Kairas šios 
žinios nepatvirtino ir nepaneigė. Valstybės departamentas pa
reiškė, kad tokio vizito nebuvo.

SOVIETU GRĖSMĖ DIDĖJA w-
WASHINGTON  AS. — Jungtinio štabo viršininkų pirminin

kas admirolas Tomas H. Mooreris, duodamas paaiškinimus at

Kad sovietai nepasiektų aiš
kaus strateginio pranašumo, aiš
kino Mooreris, “to reikia vengti 
bet kuria kaina”. Jų pastangos 

ir pasiekimai šia linkme, sampro
tavo Mooreris, gali turėti žymią 
įtaką užsienio politikai ir sunai
kinti Amerikos sąjungininkų pa
sitikėjimą mūsų strateginių pa
jėgų atgresiamąja galia.

“Labai nukentėtų ir brangiai 
atsieitų mūsų diplomatijos efek
tyvumas”, įspėjo Mooreris, “jei 
leistume sovietams pasiekti aiš
kų bendrąjį strateginį pranašu
mą, nors jis, pranašumas, netu
rėtų praktinės reikšmės pasek
mei Visuotinio branduolinio susi
rėmimo atveju”.

Vaizduojamas šią gūdžią būk
lę, Mooreris atvirai pasakė, kad 
iš pranašumo pozicijos šešiasde
šimtmečio viduryje JAV tikriau
siai atsiliko nuo sovietų, imant 
tarpkontinentinių balistinių šau
dmenų (ICBM) bombardavimo 
lizdų skaičių. 1970 m. gale JAV 
turėjo jų 1,054, o sovietai — 
1,440, įskaitant ir kiek SSS-11. 
“1971 metų viduryje”, pabrėžė 
Mooreris, “reikia spėti, kad so
vietai turės apie 1,500 operuoja
mu bombardavimo lizdų”.

Be to, sovietai pradėję staty
ti naujų silosų SS-9 teroro gink
lams, kuriais, daugelio nuomone,- 
sovietai pajėgs pirmuoju smū
giu sunaikinti visas JAV žemės 
paviršiuje įrengtas tarpkonti- 
nentines bombas.

Strateginės gynybos sistemos 
atžvilgiu, aiškino Mooreris, So
vietų Sąjunga “daugelį metų tu
rėjo lemiamą, pirmenybę prieš 
Jungtines Valstybes. Dabar jie 
mus pralenkia oro gynybos ra
daro stočių skaičiumi, komanda- 
vimo ir kontrolės įrengimais, 
priešbalistiniais šaudymo liz
dais ir lėktuvais naikintuvais”.

Ta pačia proga admirolas nu
rodė, kad Nato neprilygsta Var
šuvos pakto sąjungai. Atkrei
pė dėmesį į faktą, kad sovietų 
laivynas nebėra pakraščių gy
nybos priemonė, o smelkiasi į 
plačiuosius vandenis — Vidurže
mio jūrą, Indijos ąandenyną, pe
riodiškai pasiekdami Karibų sri
tį.

“Jei nepaspartinsime moder
ninti savo laivyną, sovietai ne
trukus bus pajėgūs iš mūsų pa
veržti jūrų kontrolę, bent tuo
se pasaulio regionuose, kurie ar
čiau prie jų pakraščių”, pabrėžė 
jungtinio štabo viršininkų pir
mininkas adm. T. H. Mooreris.

Gausi demonstracija
Lietuvių demonstracija Bra

žinskų ir Kudirkos gelbėjimo 
reikalu įvyko š. m. kovo 14 d. 
New Yorko Times aikštėje ir ne
toli sovietų JT misijos. Tai bu
vo pati didžiausia New Yorko 
lietuvių demonstracija per visą 
pusmetį — dalyvavo apie 500. 
Atvyko ir dešimtys lietuvių iš 

’New Jersey ir Connecticut vals
tijų. r v A ,

Demonstracijos tikslas buvo 
atkreipti Turkijos valdžios dė
mesį ne tik į lietuvių, bet ir į 
JAV visuomenės susirūpinimą, 
— kad Bražinskai nebūtų iŠduo-

1$ VISO PASAULIO

Neseniai buvo atidarytas 840 myliu ilgumo kelias, statytas bendrom Pakistano ir Kinuos jėgom. 
Kai kuriose vietose kelias iškaltas akmens kalnuose. Kitur jis eina senais "Šilko vieškelio" ke

liais, kuriais senovėje kupranugari^- gabendavo kiny audinius j Europą.

SAIGONAS__ Komunistų jė-
i gos Laose vėl išvijo Saigono ka
riuomenę iš dviejų svarbių ba
zių, 12 mylių nuo P. Vietnamo 
sienos. Prie Laoso sienos trau
kiami artilerijos daliniai, kad iš 
Laoso komunistai, įsibėgėję, ne- 

, įsiveržtų į P. Vietnamą. Laose 
dar yra 19,000 vietnamiečių, nes 
pabėgę daliniai pakeičiami nau
jas. Per 42 dienas Laoso veiks
mų Amerika prarado 81 heli
kopterį ir 77 pilotus, o 69 buvo 
sužeisti. Pranešimuose minimi 
tik tokie helikopteriai, kurių ne
beįmanoma iškelti pataisymams 
ar metalo laužui. Į

AABENRAA. — Iš Lenkijos) 
penkių asmenų šeimą, įskaitant 
6 mėn. vaiką pabėgo į vakarus 
per Jugoslaviją, Italiją, atvyk
dami į Daniją. Jie buvo pasislė
pę mažoje erdvėje tarp vagono 
stogo ir lubų. Jie Danijoje pa
prašė politinės globos.

ATĖNAI. — Graikijoje buvo 
suimta 20 asmenų, kaltinami 
rengę perversą ir planavę suda
ryti komunistinę-valdžią. <-•*

FORT BENNING. — Leite
nanto Calley teisas nepaskelbė 
sprendimo, bet pareikalavo dar 
kartą pašaukti keturis prokuro
ro liudininkus.; .* t«

VIENA. — Praėjusią savaitę 
Budapešte vyko Varšuvos pak
to karo vadų pasitarimai.

MASKVA. — Sovietų šaltiniai 
paneigė Prancūzijos spaudoje pa
sirodžiusią žinią, jog Kremlius 
nutaręs išleisti į Izraelį 300,000 
žydų. Maskvoje sakoma, kad ir 
toliau per metus bus išleidžiama 
apie 3,000.

WASHINGTONAS. — Sovie
tų dr. Vasily Nikitenkov, kuris 
su šeima bandė ateiti Į JAV am
basadą Maskvoje, sovietų diplo
matų žiniomis esąs “nseveikas”. 
Jam reikalinga psichiatrų prie
žiūra.

Vatikanas. — Vatikano vals
tybės piliečių skaičius, panaiki
nus žandarmeriją, sumažėjo iki 
534 asmenų. Jie gyvena 109 ak
rų plote, kartu su 336 ne pilie
čiais. Iš to skaičiaus 52 Vati
kano piliečiai yra moterys, pilie
čių šeimų nariai ar vienuolės, šei
mininkės.

— Pirmasis pabaltiečių šiau
rės Amerikoje informacijos kon
gresas įvyks New Yorke, š. m. 
kovo 27-28 d., Barbizon Plaza 
viešbutyje, 106 Central Park 
South. Anksčiau jis buvo numa
tytas Čikagoje. (E) 

ti. Valandai praslinkus, lietuvių 
minia netoli Sovietų misijos rei
kalavo S. Kudirką paleisti iš ka
lėjimo ir leisti jam atvykti į 
JAV. Buvo apie 200 plakatų. 
Demonstracijai pasibaigus su
giedotas Tautos himnas.

Lietuvių žygį New Yorke ste
bėjo spaudos agentūrų atstovai. 
Tą pačią dieną jis buvo plačiai 
paminėtas CBS radijo progra
mose. Demonstraciją rengė Ame 
rikos lietuvių akcijos komitetas, 
talkininkaujant Lietuvių motinų 
komitetui. (E)

ŠIAURINĖS AIRIJOS PROTESTANTAI
PASIRINKO GRIEŽTESNI PREMJERĄ

BELFASTAS. — šiaurinės Airijos prenįjęras James Chi
chester-Clark, netekęs savo protestantų unijos partijos pasitikė
jimo, pasitraukė iš pareigų. Karingesnieji protestantų atstovai 
kaltino jį per dideliu nuolaidumu katalikams 

į tumu kovojant prieš teroristus. Partijos 
! nauju premjeru Brian Faulkner, kuris nor 
protestantų politiku, pažadėjo griebtis “hau.
terorą Šiaurinėje Airijoje.

Iš Londono Į Belfastą buvo at
vykę britų gynybos ministeris 
Lordas Carringtonas ir štabo 
viršininkas’ gen. Sir Geoffrey 
Baker. Jie tarėsi su š. Airijos 
vyriausybe, Britanijos premje
ras Heath atidėjo savo numa
tytą kelionę į V. Vokietiją ir li
ko stebėti Įvykių šiaurinėje Ai
rijoje. Nežinia, kaip į vyriausy
bės pasikeitimą pažiūrės Bel
fasto katalikų bendruomenė,. Ai
rijoje padėtis yra labai įtempta. 
Didesnis vyriausybės aktyvumas 
ir griežtesnės bausmės gali pa
dėtį dar paaštrinti.

Sudarė naują 
Indijos valdžią

NEW DELHI. — Indijos 
premjerė Indira Gandhi sudarė 
naują vyriausybę, susidedančią 
iš 36 narių. Trylika yra kabi
neto ministerial, 15 — genera
liniai sekretoriai ir 8 pavaduo
tojai. Penki ministerial buvo 
naujai išrinkti į parlamentą, jų 
tarpe buvęs komunistų partijos 
narys Kumaramangalam.

Premjerė pakeitė septynis bu
vusius ministerius, jų tarpe pra
monės — Dinesh Singah. Palik
ti buvę keturi svarbiausi minis
terial, artimiausi Gandhi bend
radarbiai gynybos, užsienio rei
kalu, finansų ir maisto.

— Okup. Lietuvoje vasario 
mn. paminėtos Fausto Kiršos 
80-sios' hr Balio Sruogos 75-sios 
gimimo metinės. “Literatūra 
ir Menas” (hr, 7) įdėjo Alfo 
Liepsnonio atsiminimus (susira
šinėjimas, pokalbiai su Kirša). 
Tas pats savaitraštis 6 nr-je 
įdėjo Ant? Miškinio straipsnį 

apie Balį Sruogą rašte ir gyve
nime. Vilniuje Sruogos sukak
čiai skirtas vakaras įvyko va
sario 2 d. respublikinės bibliote
kos salėje. Kalbėjo J. Lanku
tis, A. Samulionis, V. Kubilius, 
prisiminimais pasidalijo meno 
mokslu daktarė J. Čiurlionytė.

'• (E) 

nepakankamu griež- 
susifinkimas išrinko į
5 laikomas nuosaikiu 
iosį iniciatyvos” prieš

Saigonojtareiviai 
atsisako kovoti?

SAIGONAS. -H- Baltųjų Rū
mų ir Pentagono spaudos atsto
vai skelbia, kad iš Laoso pasi
traukę Pietų Vietnamo daliniai 
taip padarė “pagal planą”, atli
kę savo uždavinius. Iš Vietna
mo ateina žinios, kad kai ku
rie daliniai net pakėlė maištą ir 
atsisakė grįžti Į Laosą. Du tūks
tančiai naujų kareivių nuvežti į 
frontą, tačiau 3,000 T-mos divi
zijos karių išgabenta iš Laoso 
į P. Vietnamo užpakalines lini
jas. Vien tik I-mas vietnamie
čių pulkas turėjo 300 užmuš
tų ir 200 dingusių.

Egiptas grasina 
atnaujinti karą

KAIRAS. — Beiruto spauda 
praneša, kad Egipto prezidentas 
Sadat pranešęs Amerikos pre
zidentui Nixonui, kad jis karo 
nepradėsiąs iki kovo 24 d. Jei 
iki to laiko nesimatys jokių vil
čių, kad Izraelis siekia taikos, 
tai Egiptas atnaujinsiąs karo 
veiksmus.

Iš Egipto pranešama, kad va
kar Egipto priešlėktuviniai pa
būklai jau atidarė ugnį ir apšau
dė du Izraelio kovos lėktuvus, 
kurie nebuvo sužaloti. Lėktuvai 
skubiai pasitraukę nuo Egipto 
pozicijų. Tai pirmas kartas *po 
karo paliaubų kad viena ar ki
ta pusė panaudotų ginklus.

WASHINGTONAS. — Kai
nos Amerikoj per vasarį mėn. pa
kilo 0.2%. Tai esąs geras ženk
las. Infliacija silpnėjanti.

— Okup. Lietuvoje pernai iš
leista plokštelė, skirta Putino 
poezijai. Tai ištraukos, su Pu
tino trumpomis pastabomis, iš 
autorinio V. Mykolaičio-Putino 
vakaro, įvykusio Vilniuje, ra
šytojų klube, 1962 m. vasario 2 
d. (E)

Nedarbas Sovietuose
MASKVA. — ‘Ekonomikos 

klausimai’ (“Voprosy ekonomi 
kai’) pirmą kartą viešai pripa
žino, kad Sovietų Sąjungoje esa
ma nemaža bedarbių tarp admi
nistracijos ir kontoros tarnau
tojų, masiškai atleistų per pus- 
antrų-dvėjus metus, taupymo 
sumetimais mažinant etatus.

Tame pat žurnale (“Ekonomi
niuose klausimuose”) minima 
kažkas panašaus į draudimą nuo 
-nedarbo. Pasirodo, kad jau 1970 
m. vasario 27" d. buvęs, išleistas 
tuo reikalu dekretas, lig šiol 
spaudos nutylėtas, pagal kurį 
atleistam administracijos t val
dininkui. mokama trijų mėnesių 
algos dydžio vienkartinė pašal
pą- . .

žurnalas apgailestauja, kad ši 
pašalpa teskiriama valdininkams 
ir tarnautojams, o darbintin- 
kams nieko nemokama. Finan
sų ministras Vasilius Garbuzo
vas numato, kad dėl darbo našu
mo kėlimo ir automatizacijos 
šiemet darbo neteks lig 250 tūks
tančių pramonės darbininkų, ne
skaitant daug šimtų tūkstančių 
valdininkų ir tarnautojų.

Vliko telegramos
Vlikui patyrus apie pavojų 

tėvą ir sūnų Bražinskus išduo
ti rusams, Vliko Valdyba š. m. 
kovo 9 d. išsiuntė visą eilę te
legramų Turkijos ministeriui 
pirmininkui, visų Nato valsty
bių vyriausybių galvoms ir lie
tuvių organizacijoms.

Pirmoji Vliko telegrama iš
siųsta Turkijos ministeriui pir
mininkui Suleyman Demirel. Jos 
tekstas: “Jaudinančios žinios 
mums pasiekė iš Ankaros. Mus 
painformavo, kad Aukščiausia
sis Apaliecinis Teismas panai
kino tėvui ir sūnui Bražins
kams palankius žemesnių teis
mų sprendimus. Abu vyrai pa
bėgo iš Sovietų Sąjungos, siek
dami laisvės. Mes prašome Tur
kijos vyriausybę neišduoti So
vietų Sąjungai tėvo ir- sūnaus 
Branziskų. Sovietų Sąjungos 
pateiktieji tariami dokumentai, 
kuriais Pranas Bražinskas ir jo 
14 metų amžiaus sūnus kalti
nami. yra abejotinos vertės. Mes 
pasitikime jūsų sprendimu išgel
bėti dviejų žmonių gyvybes, nes 
išdavimas jiems reikštų tikrą 
mirtį”.

Vliko telegramose, kovo mėn. 
9 d. išsiųstose visų Nato valsty
bių vyriausybių galvoms, taip

Italai apie žydus 
Sovietų Sąjungoje 
Antisemitizmas Rytų Euroi- 

poje — tema, šių metų pradžio
je plačiai svarstyta Italijos 
spaudoj e. “Famiglia Cristiana” 
žurnalas Alba mieste rašo apie 
antisemitines nuotaikas Sovie
tų Sąjungoje ir apie žydų gy
venimą Ukrainoj, Gudijoj, Lie
tuvoj ir Latvijoj. Ryškinama 
Leningrade vykusi žydų byla ir, 
pažymima, kad “visas demokra
tinis pasaulis garsiai protestavo 
prieš nuosprendį Leningrade”.

žydų poveikį Vakarų kraštuo
se liudija Italijoje buvusios žy
dų demonstracijos ar spaudoje 
buvę jų aprašymai. Pvz. Romo
je leidžiamas “Lo Speccio” š. 
m. sausio mėn. 10 d. įdėjo di
džiulę protestavusių Romoje žy
dų nuotrauką, su jų neštu pla
katu: “Leningradas įžeidžia ci
vilizaciją”. Ta proga buvo pri
simintas ir Simas Kudirka.

Italų spaudoje sausio -— va
sario mėn. įdėta ir daugiau 
straipsnių — juose paminėti ne 
tik žydai,p bet ir ^Lietuva, lietų-; 
viai, kai kuriais atvejais 
minti ir Lietuvos žydai.

pnsi- 
(E)

Lietuvos Komunistų partijos 
suvažiavimas įvyko Vilniuje, š. 
m. kovo mėn. 3-5 d. Į partijos 
Centro Komitetą “išrinkti” 145 
nariai, kandidatais gi — 64. Ko
vo 5 dieną įvyko “išrinkto” CK 
plenumas. Jis “išrinko” parti
jos CK pirmuoju sekretorium A. 
Sniečkų, antruoju sekretoriumi 
—V. Charazovą, CK sekretoriais
— A. Barkauską, A. Ferensą ir 
R. B. Songailą. Į CK Biuro na
rius pateko; A. Barauskas, A. 
Barkauskas, V. Charazovas, A. 
Ferensas, P. Griškevičius, K. 
Kairys, K. Mackevičius, J. Ma- 
niušis, A. Sniečkus, R. B. Son
gaila, M. šumauskas.

Suvažiavimo mandatų komisi
ja (“Tiesa”, kovo 5) paskelbė, 
kad dalyvavo 795 delegatai, iš 
jų 219 moterų. Lietuvių dalyva
vo 581, rusų — 130, ukrainiečių
— 26, gudų — 23, lenkų — 22, 
žydų 6 ir kitų tautybių 7 žmo
nės. Tuo būdu, ne lietuviu da
lyvavo 214 arba daugiau kaip 
ketvirtadalis visų delegatų.

Kom. partijos Lietuvoje na
rių bei kandidatų skaičiaus di
dėjimas pastaraisiais metais bu
vo toks: 1968 m. sausio 1 d. 
LKP jų buvo 105,418, 1970 m. 
sausio 1 d. 116,603, gi šių metų 
kovo mėn. pradžioje, kaip pa
skelbta Vilniuje įvykusiame su
važiavime, narių ir kandidatų 
buvo 122,469. * (E)

PARYŽIUS. — §. Vietnamas 
paskelbė,' kad praėjusį trečia
dienį buvo numuštas JAV didysis 
bombonešis B-52. Amerika šią 
žinią paneigia.

pat pažymėta, kad Bražinskai 
pasitraukė į Vakarus laisvės 
siekdami. (E)

Egipto laikraštis “Al Nahar” 
paskelbė Egipto reikalavimus 
Amerikai. Amerika turi paspaus
ti Izraelį, kad tas viešai pareikš
tų nutarimą pasitraukti ir visų 
okupuotų arabų žemių. Ameri
ka turi sustabdyti Izraeliui gink
lų pardavimą. Palestinos pabė
gėlių klausimas turi būti neiš
jungiamas iš visų derybų dėl tai
kos. Jei Amerika tas sąlygas 
priimtų, Egiptas pratęstų karo 
paliaubas neribotam laikui ir vėl 
atgaivintų su Amerika diploma
tinius ryšius.

Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris Ebanas, pasitaręs su val
stybės sekretorium Rogers, pa
reiškė spaudai, kad Izraelis at
metė Amerikos siūlomą tarp
tautinės garantijos Izraelio sau
gumui užtikrinti principą. Pa
klaustas ar jis po pasitarimų 
nepakeitė savo nuomonės, Eba
nas pareiškė atvykęs ne nuomo
nės pakeisti, bet ją perduoti 
Amerikos vyriausybei.

Izraelis nesutinka prieš dery
bas nustatyti savo sienų, nes tuo 
atveju nebūtų apie ką derėtis. 
Derybos turinčios ne pakartoti 
senas klaidas sienose, bet jas pa
taisyti' Izraelio saugumas rei
kalai! jas pakeistų sienų su Egip
tu, nuo to priklausąs Izraelio 
išlikimas. Izraelis jau pasimokė 
nepasitikėti Jungtinių Tautų ga
rantijomis, nes JT kariuomenė, 
Egiptui pareikalavus 1967 m., 
lengvai pasitraukė iš Sinajaus ir 
davė pradžią karui. t

Sniečkui nepatinka
A. Sniečkus Vilniuje, š. m. ko

vo 3-5 d. įvykusiame Lietuvos 
komunistų partijos 16-me Su
važiavime, jo pateiktoje Centro 
Komiteto vadinamoje atskaito
je, neminėdamas pavardžių, iš
kėlė Bražinskų, Kudirkos ir Si- 
mokaičių įvykius ir piktai puolė 
lietuvių išeivių Vakaruose (aiš
ku, ir lietuvių veiksnių su Vli- 
ku priešaky) pastangas. Tuo 
būdu, paties Sniečkaus, vėl iš
rinkto pirmuoju partijos centro 
komiteto sekretorium, lūpomis 
okup. Lietuvos gyventojai paty
rė — iš komunistu šaltiniu — 
apie laisvės siekusius lietuvius 
ir apie mūsų išeivių darytus žy
gius.

Kaip paskelbta kovo 4 d. “Tie
soje”, A. Sniečkus kalbėjo; “Pa
staruoju metu pasitaikė faktų, 
kai politiškai ir morališkai pa
krikę, visų pirma kriminaliniai 
elementai, išdavė Tėvynę arba 
mėgino padaryti panašius nusi
kaltimus. Gėdingą vaidmenį čia 
suvaidino lietuviškosios reakci- 
hės emigracijos vadeivos (mū
sų pabraukta — E.), stoję gin
ti nusikaltėlių, pavaizduodami 
juos didvyriais kovoje prieš ko
munizmą. Kaip matome, jie ne- 
sišlykšti niekuo. Reakcionieriai 
iš buržuazinių nacionalistų sto
vyklos griebiasi pačių šlykščiau
sių, pačių purviniausių, darbų, 
jie broliaujasi su išsigimėliais ir 
išdavikais”. .., . , (E)

— Vliko gautomis visai pati
kimomis žiniomis, Simo Kudir
kos žmona — Genė Kudirkienė, 
gyvenusi Klaipėdoje, su vaikais 
yra išvežta nežinia ftuy. J (E)



Filmy artistė Raquel Welch suka Ispanijoje naują "laukiniu vakary" filmą, čia ji kartu su ke
liais ispanų vaikais girdo mažą ožiuką, netekusį savo motinos.
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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 doleri:

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

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

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

Edmundas Ja si ūna s, 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. Vaičkmianė, 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 priduo
tus piniginį orderį.

Londone motery išlaisvinimo lyga, demonstravo prie premjero na
mu. Moterys nešiojo paveiksle matomą kryžių, kuris apkabinėtas 

motery "pavergimo" simboliais.

Vasario 16-sios minėjimas
Tai pirmas šioje lietuvių ko

lonijoje- Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas, kuris 
buvo suruoštas L. B. apylinkės, 
talkininkaujant LAS grandžiai.

čia kurį laiką gydėsi ir ilsė
josi Darbininko administratorius 
tėvas Petras Baniūnas, 0T.M.

rapijos bažnyčioje, besiartinan
čios Nepriklausomybės šventės 
proga, tėvas Petras lietuviškai 
atnašavo šv. Mišias už žuvusius 
už Lietuvos laisvę kovose sava
norius, sukilėlius, partizanus ir 
bolševikų nukankintus kalėji
muose ir Sibire mūsų tautos na
rius. Pamaldose dalyvavo be
veik visi mūsų kolonijos lietu
viai.

Pats minėjimas įvyko vasario 
14 d. Jam buvo iš anksto ruo
šiamasi. Visiems lietuviams bu
vo išsiuntinėti kvietimai ir apie 
minėjimą paskelbta vietos dien
raštyje “The Sentinel—Record”.

Minėjimas pradėtas 10 vai. ry
tą KBHS radijo stotyje. Pir
miausia pasigirdo Lietuvos him
no garsai, kuriuos pakartojo 
karštųjų šaltinių slėniai ir pu
šynai. Toliau angliškai kalban
ti visuomenė buvo supažindinta 
su mūsų tautos garbinga pra
eitimi, ypač pabrėžta bolševiki
nė Lietuvos okupacija ir mūsų 
tautos naikinimas. Tos pačios 
mintys buvo pakartotos ir lie
tuviškai- Po kalbų švelniai nu
skambėjo “Lietuva brangi” ir 
ilgesingai — “Kur bakūžė sama
nota”. Minėjimas per radiją bu
vo baigtas Prezidento maršu ir 
truko 16 minučių.

Miesto gyventojai šį minėji
mą. girdėjo, ir vietos vokiečiai 
ir lenkai tuojau pasisiūlė su-lie- 
tuvais bendradarbiauti.

Po pietų minėjimas buvo tę
siamas Bronės ir Herberto Mar
tinų svetinėje, 333 Ouachita 
Ave. “Southern Hotel Apts.” sa
vininkai lietuviškiems reikalams

Į minėjimą aUflhnkė beveiki

viai. Turėjome svečių ir iš kitų 
valstijų.

Minėjimą atidarė ir jam va
dovavo L. B. apylinkės pimi- 
ninkas Juozas Bružas. Pirmiau
sia buvo prisiminti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę savanoriai, 1941 
m. .sukilėliai,. partizanai ir ko-

parašyk. * Skaityk, kelis karius 
sudėdama. Aš tau rašiau- pir
miau, jei gali raati su tokiom 

Į kvietkom... Jei rastum storų 
moteriškų trumpų kojinių. Ga
gėtum įdėti kelias vyriškas po
ras. Mėlynų skutimo peiliukų 

į kokia 20 įdėti. Moteriškų šaH- 
kų tamsių žieminių ir vasari
nių. ..

Miela Sesute, gal galėtum 
surengti ir Juškams tą kelionę. 
Visi trys važiuotumėm. Mes 
esame taip supratę. Juška sa
ko, kad jis esąs mūsų gen
ties”. ..

liai. Jų šventos aukos pagerb
ta susikaupimu ir viena minute 
tylos.

Pagrindinę kalbą pasakė prof. 
K. Račkauskas. Jis trumpai ap
žvelgė šių dienų pasaulio poli
tinę padėtį ir priminė didžiųjų 
galybių grumtynes ir norą, domi
nuoti pasaulyje. Pabrėžė sunkią 
komunizmo pavergtųjų tautų 
būklę ir jų kovas dėl išlikimo. Iš
vadoje pasakė, kad istorija mum 
primena daugybę faktų, jog ma
žosios tautos ne taip lengvai iš
naikinamos. Todėl reikia tikėt, 
kad išliks ir rusiškojo komuniz
mo teriojamos tautos, o su jomis 
— ir mūsų Lietuvą.

Po profesoriaus žodžio dvi mie
los lietuvaitės, pasipuošusios 
tautiškais drabužiais, gražiai pa
deklamavo: Vida Sakevičiūtė 
Bernardo Brazdžionio “šiaurės 
Pašvaistę”, o Rasa Juciutė Pu
tino “Vergiją”.

Visuomenės veikėja L. Gude- 
Henė nupirko gėles, kuriomis 
buvo apdovanotas savanoris-kū- 
rėjas P. Petrulionis, buvusi Si
biro tremtinės. Rūkienė ir “Lai
svosios Lietuvos” redaktorius 
V. Šimkus.

Lietuvos šaulių Sąjungos iš
eivijoje Centro Valdyba ir šau- svečias. V. Šimkus 25 dot, St

visiems plojant, S. Rūkienę pa
sveikino minėjimo pirmininkas 
J. Bružas.

Antroje minėjimo dalyje S. 
Rūkienė susirinkusiems papasa
kojo kelis epizodus iš tremtinių 
gyvenimo Sibire.

Svečias V. Šimkus irgi tarė 
momentui pritaikintą žodį. Jis 
pasidžiaugė mūsų veikla ir ragi
no lietuviško darbo baruose ne
nuleisti rankų.

Perskaityta paruošta rezoliu
cija J*. A. V. vyriausybei, kurią 
minėjimo dalyviai vienbalsiai 
priėmė? '• ■ ■■ -

Minėjimas baigtas : Tautos 
himnu. - -

šventės proga Lietuvos lais
vinimo,reikalams aukojo: J. Ke- 
zys 30 dol., K. Cicėnas 25 dol.r

žiaurus ir atkaklus, todėl ko
va privalo būti vieninga.

Jau senokai jis parideno į mū
sų tarpą nesantaikos obuolį, ir 
jei mes jo vieningai nenuspirsi- 
me, tai komunizmo šulai ir klap
čiukai tik džiaugsis.

Tikime, kad pirmasis mūsų 
minėjimas nebus paskutinis, nes 
mūsų kolonija vis didėja. Nese

niai nusipirko namą ir su šeima 
apsigyveno muzikas J. Zdanius, 
ši šeima bus didelė parama lie
tuviškai veiklai.

Planuojama, jei susiras pa
kankamas skaičius pritariančių, 
suorganizuoti radijo klubą ir įs
teigti pradžiai nors mėnesinį lie
tuvišką radijo pusvalandį.

K. Ūkana

lių žvaigždės Ordino Taryba, 
Sibiro tremtinę ir šaulę Stefani
ją Rūkienę, už nuopelnus Lietu
vai ir šaulių Sąjungai, apdova
nojo šaulių žvaigždės ordinu. Or
diną- prisegė, įteikė diplomą ir

T SUSIVIENIJIMAI
į /A lietuvių 

a AMERIKOJE

Ilgametė Naujienų skaityto- 
ja iš rusų pavergtos Lietuvos 
gavo tokį laišką: >♦ ■

' “Miela Sesele,
Mes buvome parašę Tamstai 

laišką jau daugiau kaip mė-; 
nuo, bet iki šio mėto dar ne
gavome jokio atsakymo.

Miela Sesela, jei ką. dar siųs
tum, tai atsiųsk tris mašinėles 
barzdoms skusti. ' Geriausia 
mums žinoma Gem, bet reikia 
tokių peiliukų mėlynų. Jeigu 
galėtum, tai įdėk ir darbinių 
pirštinių kokias 8 poras. Ir tų 
juodų pirštinių kokias penkias 
poras. Ir keliąbliumerius, tik
tai ne baltus, kokius melsvus. 
Nosinių galima įdėti visokių, 
gali būti mėlynos;

Miela Sesele,. Juškus apvogė.
. Iš— jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei m išmokėjo dau 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo- apdraus- 
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fratemalihė organizacija — duoda šyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės- 
pagalbos pagrindu. , - s

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono- doleri y kapitalu 
tad jo apdrauda tikra ir saugu Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių, reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10.000.00

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo, mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę 
už. S1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
trims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00- 
į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbūs

Gausit spausdintas informacijas,

LITHUANIAN ALLIANCE
«>i WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Jucienė 20 dbl.; po 10 doĮ au
kojo prof. K. Račkauskas,
A. Bernotas, P. Petrulionis, K. 
Plepys, J, Grybauskas, svečias 
P. Benesius, M.' Z; Vaičaičiai,
B. H: Martinai, U. J. Bružai ir
S. Rūkai ; po'5 dol. — J; A. Ber- 
tuliai, A.‘ Kapačinskas, G.!G. Sa- 
kevičiai, L. Gudelienė, S. B. An- 
drešiūnaų O. Gauskas, F-J'. Mac- 
kevičiai, S.- Drangeliai, L. Sa
kalas, E. Černienė, P. Fabijo-
'naitis, N. Matulis, S. Shaltis,
■E. E. Juskevičiai, S. Chainas Tai buvo did^iė nelaimė,
ir Dr. Z. Minginas 3 dol.; po Juškų pavogė tą gerą žaketą.

■2 doL — J- Goštautas ir F. Bie- • • - - ' . . . . .
ža, kiti aukojo po vieną dolerį;

Iš viso surinkta 295 doleriai. 
Aukos nebuvo skaldomos ir pi
nigai išsiunčiami ALT-os cent
rui. Laisvinimo reikalams su
rinktų aukų skaldymas yra tik
ras nesusipratimas. Tai auko
tojų krikdymas/-Bent jau Va
sario 16-sios suaukoti grašiai 
turėtų eiti į bendrą kasą ir pi
nigus naudoti ten, kur atsiran
da Lietuvos laisvinimo- darbuo
se degantis reikalas. Mūsų di
džiosios organizacijos turėtų 
dirbti darniai ir sutartinai, o ne- 
sivaržyt dėl dolerio. Priešas

baltą muilą, saldainius, šoko
ladą. Pagrobė kojines, pačias 
gerąsias. Pagrobė gijeles. Vi
suomet daugiau kaip pusę me
džiagos nukarpo. Palieka,, kad 
būtų skaičius, bet daugiau nie
ko. Ką tamsta buvai išsiuntusi 
ružavą materiją, tos neradom.

Miela Sesele, jei galėtum at
siųsti tokios plastikinės medžią 
gos parinkusi, porą didelių 
adatų ir daug mažų adatų. Jei 
siųstum gijeles, tai paverk ir 
užrašyk kiek sveria ir mums

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, lair 
kus ir pasiskaityti gražių istorijų Naujai atvykęs lietuvis, 
galėtų žiemos- pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko panar
šytą Vieniše žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jfe pradžihgins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa-

: žinojo, o- naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaazdus- gražia irteraturihe forma pasakoji-

j mas dtios-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 , p

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

1

kuri tamsta buvai atsiuntusi. 
Ir daug kitokių drabužių pavo
gė. Jei galėtum. Juškai atsiųsti 
koki šiltą žaketą, tai būtų ge
rai.

Buvome tamstai parašę, kad 
gavome tuos įteturis siunti
mus, bet iki šiol nerašėm, kaip 
juos gavome. -Ne viską- gavo
me, kas buvo surašyta. Kas 
mums ateina, niekuomet vis- 
<o negaunam. Dabar pasakėm, 
tad jau netekom- kantrybės. 
Anksčiau niektu nerašėm, nes 
nenorėjome, tamstai bereika
lingų rūpesčių-; sukelti... Pa
grobė penkias dėžutes muilo,

F«W
bottoax drawer to cash fix. 
their -sreckfiag Bonds. 
Matured sad filled widL- 
int erest.

Who ever heard of lazae

Did you ever hear of

because you

NA UJIENQS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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ELZBIETA KARDELIENE

JUBILIEJAUS ŠVENTĖ ČIKAGOJE
Nors jau praėjo' apie “pusant

ro mėnesio nuo Lietuvos Operos 
minėjimo, bet “Naujienose” dar 
nieko neteko apie ją skaityti. 
Nejaugi, manau sau, “Naujie
nos” paprašiusios mane parašy
ti savo įspūdžius iš tos šventės, 
taip ilgai kantriai laukia.

Atrodo, taip ir buvo, nes gau
nu paraginimą pagaliau gi ką 
nors parašyti.

Pamėginsiu su gerbiamais 
Naujienų skaitytojais pasidalin
ti savo įspūdžiais, kokius gavau 
nuvykusi iš tolimo Montreal io 
Čikagon dalyvauti taip man 
brangioje operos šventėje.

Kelionė BOAC lėktuvu, atskri
dusiu iš Anglijos, buvo ilga ir 
labai varginanti. Aerodrome kra
tė ne tik mūsų čemodanus, bet 
ir visus apgraibė nuo galvos iki 
kojų ieškodami ginklų, narkoti
kų ar dar ko nors. Dviem va
landom pavėlavęs lėktuvas iki 
Čikagos vietoj 2 vai. skrido 3Ų^ 
valandos. Vargšas mano bro
lis Albinas pasiliuosavęs iš dar
bo O’Hare aerodrome manęs 
pralaukė nuo 2 v. iki 7 y. vakaro. 
Bet gerai, kad nors laimingai da- 
sisiekta iki Cicero.

Rytojaus dieną sausio 30 d. 
pradėjome švęsti Lietuvos Vals
tybinės Operos sukaktuvinę 
šventę, kurį vyko Jaunimo Cen
tro patalpose,, o vakare Čiurlio
nio Galerijoje įvyko operos

paroda. ..

Peržengus galerijos slenkstį ir 
pasivalgius aplinkui, galima bu
vo tik stebėti, kiek daug turi 
sukaupęs teatro istorinės me
džiagos prof. J. Žilevičius!

Nuotraukos, tapyti paveiks
lai, dekoracijų eskizai, skulptū
ros, atskleidė Lietuvos Valsty
binės Operos darbus Nepriklau
somoje Lietuvoje.

Pamatėme save vaidmenyse 
gražiais stilingais drabužiais pa

IsipūoŠusiūs,' matėme operos pui- Į 
kų chorą, orkestrą, baletą, vi-; 
sus buvusius dirigentus, režiso- j 
rius, dailininkus, akomponiato-' 
rius, scenos darbininkus, stilin-' 
gųjų kostiumų siuvėjus, sceną,' 
teatro salę, pilną operos klau-: 
sančios išsipuošusios publikos.

Matant paveiksluose, kaip gy
vus, tuos visus bendradarbius,' 
su kuriais tiek daug metų dirb- j 
ta,džiaugtasi ir kentėta, matanti 
tuos visus teatro takelius, tą 
sceną, kurioje vaidindami savo 
roles dainavome, rodos štai plyš 
širdis iš džiaugsmo, kada visa tai 
pamatei ir kad daugiau jau nie
kuomet nebepamatysi.

Man rodėsi, kad buvo dvi pa
rodos. Viena paveiksluose, o ki
ta vaikščiojanti po salę.

Suvažiavome iš visų tolimų 
Amerikos ir Kanados kraštų, ne
simatę per 22 metus. Štai V. 
Jonuškaitė iš New Yorko, A. 
Dambrauskaitė iš Miami, Fla., 
Ip. Nauragis iš Worcester, Mass., 
St. Santvaras iš Bostono, diri
gentas V.Marijošius iš Hartfor
do, Conn., P. Radzevičiūtė ir St. 
Gailevičius iš Toronto, Ont., na, 
ir čikagiškiai A. Dičiutė-Trečio- 
kienė, S. Adomaitienė, J. Vence- 
vičaitė, A. Kalvaitytė, V. Bal
trušaitis, A. Sprindys ir dar daug 
kitų teatralų, kurių net ir pa
vardžių nežinai, nes gi mūsų te
atre buvo 400 tarnautojų.

Buvo daug džiaugsmo ir aša
rų susitikus ir vėl pasimačius. 
Atrodė, kad mes štai dabar Lie
tuvoje savo valstybiniame tea
tre, visa mūsų operos šeima, ne 
paveiksluose savo matydami 
vaikštome, bet Kauno teatro sa
lėse. štai dirigentui V. Mari j o- 
šiui tik mostelėjus batutą, mes 
pradėsime scenoje dainuoti ku
rią nors operą.

Tikrai būtumėm pasijutę sa
vo Valstybės teatre, jeigu ne tie 
iškabinėti svetimi veidai ir vaiz-

Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone buvo daug įtakingu svečių, 
veikslas imtas Lietuvos atstovybes rūmuose. I“ ‘ C 
matome Lietuvos respublikos atstovą J. Kajecką, C leve lando Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininką ini. K. Pautienių, Amerikos Balso Siaurės Europos

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DRAUGAI. Šių metų veserio mėn. 16 dieną skyriaus direktorių Serban Vailimarescu, buvusj valstybės sekretoriaus pa- 
$j$ pa. vaduotoją Michael Cieplinski, juodus akinius nešiojantį Pennsylvanijos ats- 

Iš dešines I kairę paveiksle tovą kongrese Daniel Flood ir Amerikos Balso lietuvių skyriaus atstovą 
- —.—j- a— -u— .Dr Jurgėlą.

Photo Joseph Mileger
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POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia, 
laimink- mūsų siekį — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
. ■ 1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—. _
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL $2.00.

3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 
Kaina $1.00.

. 4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin
kinys, 95 psl. $2.00. 1 ‘' '

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI > LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos Įmyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. “ ' * ‘ .. ....................... .. ........... ...  " “
19.
20.
21.

.\eKreipiani perdaug dėmesio 
į mano asmeniškus disonansus, 
laetuvos operos minėjimas pra
ėjo labai iškilmingai, žmonių 
abi dienas buvo labai daug. Rei- 

[4 ■ kia labai padėkoti minėjimo ini- 
' ciatoriui prof. Žilevičiui ir vi
siems rengimo komiteto nariams 
solistams: A. Spridžiui, S. Ado- 

I maitienei. A. Kalvaitytei ir G.
Giedraitytei. Jie tikrai daug 

dirbo ir labai stengėsi, kad mū
sų brangios operos auksinė šven
tė būtų atšvęta 
giausiai.

Materialiai irgi
— net 1,000 dol.
ką. Projektuojama išleisti lei
dinį, kuris nušviestų Valst. 
ros darbus Nejriklausomos 
tuvos metais. Tie pinigai 
pradžia leidinio fondui.

Visą pusantro mėnesio 
ros minėjimo šventę aprašo lie
tuviški Amerikos ir Kanados 
laikraščiai. Tik visai jau nesu
prantama, kodėl ir spaudoje či- 
kagiškė opera savo tą “akcentą” 
prikergia.

Štai “Draugo” kultūriniame 
vasario 20 d. priede patalpinta 
St. Sant varo minėjime skaityta 
paskaita, iliustruota čikagiškės 
operos dainininkų nuotraukomis.

Argi jau prof. Žilevičiaus 
i muz. archyve pritrūko nuotrau
kų, kad teko skolintis jų iš mė
gėjų operos, kad pavaizduotų 
Lietuvos Valst. Operos garbingą 
praeitį ?

Lietuvos Valstybinė Opera bu
vo Kaune ir Vilniuje, o ne Či
kagoje. Iš ten ir nuotraukos tu
ri būti patalpintos rašant apie 
L. V. Operą.

Ar ir numatytame leisti lei
dinyje apie L. V. Operą jie irgi 
įsiterps su savo nuotraukomis?

Leidinys turi būti paskirtas 
tik Lietuvos Valstybinei Operai, 
jos garbingą praeitį pagerbiant 
ir jos darbus prisimenant kaip 
Lietuvos kultūrai brangų įnašą!

kuo iškilmin-

pavyko gerai 
padėta Į ban-

ope-

bus

ope-

nuotraukas, afišas, paveikslus 
ir manyje suskambo pirmas di
sonansas ir nusivylimas.

Pamaldos Jėzuitų koplyčioje
Sekmadienį, sausio 31 d., įvy

ko pamaldos ne tik už mirusius 
teatro bendradarbius, bet ir 
Auksinės šventės proga. Tuos 
paskutinius žodžius pamaldų me
tu, kelis kartus minėjo kompo
zitorius kun. B. Markaitis, kuris 
atnašavo mišias'rir pasakė pa
mokslą.-

Jis kalbėjo apie menininkus 
bendrai labai gerai, bet ne į te
mą. Minint Liet. Valst. operą 
švenčiančią auksinį jubiliejų, 
natūralu būtų ir pakalbėti apie 
tokius menininkus, kurie tą ope
rą sukūrė: dainininkus, chorą, 
orkestrą, dirigentus, režisorius 
ir t. t. Tuo tarpu mes girdėjo
me minint didį 'skulptorių Mike
lį Angelą, Bedthoveną ir kaž 
kokius nenaudėlius menininkus, 
kurie esą blusinėdami gaudą blu
sas ir vietoj to^kad jas nugala
bytų, įleidžia kitam menininkui, 
kad tą nabagą .gerokai pakan- 
džiotų. Instiktyyiai net atsigrį
žau, pažiūrėti, kas mano užpa
kaly sėdi, ar tik*ne toks blusa- 
gaudis!

Pamaldų metu giedojo solis
tai, A. Kalvaitytė, J. Motiekai
tienė, J. Krikštolaitytė ir J. Vaz- 
nelis. Maža koplyčia nesutalpino 
visų norinčių pamaldose daly
vauti.

dai, kurių mūsų operoje nebu
vo. Kokiais tai stebuklais L. V. 
operos 50-ties metų sukaktuvi
nėje parodoje atsirado ir čikagiš- 
kė opera, kuri nieko bendro ne
turi su Liet. Valst. opera, šven
čiančia savo Auksinį Jubiliejų?

Skaičiau kažkokiame laikraš
tyje, kad Čikagos operos daly
vavimas šioje parodoje buvęs 
“geras akcentas”.

Jeigu jau kažkam prireikė šią 
mėgėjų operą čia akcentuoti, tai 
kodėl gi nebuvo užakcentuota 
Tremties opera, tuoj po karo sun
kiausiose sąlygose susiorganiza
vusi Vokietijoje, Detmolde, pa
stačiusi op “Sevilijos Kirpėją” 
ir žiemos šalčiuose, atviruose 
sunkvežimiuose apvažinėjusi 
daugelį tolimų miestų, kur gy
vendavo lietuviai lageriuose.

Ar tai todėl jos nereikėjo šio
je parodoje akcentuoti, kad ją 
suorganizavo profesionalai, tie 
patys artistai, kurie dainavo 
“Sevilijos Kirpėją” ir Kauno ope
roj, ar todėl, kad ji kentėdama 
badą, šaltį ir didžiausią skurdą 
dainavo ?

Bepig čikagiškei operai dai
nuoti 15 metų. Amerika turtin
ga, visi jai padeda, visi ją glo
boja, mecenatai ją finansuoja. 
Spauda visada ją giria ir skati
na tolimesniems pastatymams. 
Pats kompozitorius VI. Jakubė- 
nas, prieš kurį mes Kauno ope
roje drebėdavome, kai jis sėdė
jo salėje, nes jis buvo labai griež
tas recenzentas, čikagiškę operą 
jis pagiria. Nesvarbu, kad Gra
žinai reikalingas dramatinis so
pranas, o Traviatai koloratūri
nis, abi tas partijas dainuoja ta 
pati dainininkė, tik lyrinį balsą 
turėdama.

Spaudoje būna viskas pateisin
ta, viskas pagirta ir viskas tvar
koje.

Su Tremties opera buvo ki
taip. Paklauskite čikagiškius J. 
Vencevičaitę ir VI. Baltrušaitį, 
kiek jie prisikankino joje dirb
dami “Sev. Kirpėją” ruošiant ir 
šaltą, žiemą važinėjant dainuoti 
šimtus kilometrų atviruose sunk
vežimiuose po visą Vokietiją.

Arba Valstybės teatre, kiek 
daug ir kaip sunkiai reikėjo mo
kytis, repetuoti, kad įtiktum tei
singai viską išdainuoti tokiam 
reikliam, tokiam neatlaidžiam 
dirigentui kaip V. Marijošius. 
Reikėjo daug išlieti ašarų ir pri
sikankinti kol atsistosi scenoje ; 
dainuoti premjeros. 1

Visa tai prisiminiau žiūrėda
ma čikagiškės operos išstatytas *

sukaktuviniu pokyliu.
Jaunimo Centro didžioji salė 

pilniausia puošnios publikos! 
Prie scenos stovi mažas staliu
kas, kuris kaip vėliau sužinojom 
pavadintas garbės stalu. Iš ope
ros solistų viena tik J. Vence- 
vičaitė kaipo pirmosios Travia
tos dalyvė čia pasodinta.

Visi solistai svečiai iš toliau 
atvykę i šventę ir čikagiškiai 
buvo sugrūsti ankštai ir nepato
giai prie vieno staliuko pasieny
je. Kai mus pristatinėjo publi
kai, mes negalėjome net atsisto
ti ir nusilenkti mums plojan- 
tiems svečiams, nes mūsų ilgų 
balinių suknelių palos buvo pri- 
spautos kėdžių ir sėdinčiųjų ko
jų.

Mūsų tarpe atsirado labai ne
patenkintų tokiu nepatogiu sė
dėjimu ir net kai kas buvo pasi
ryžę pakelti sparnus ir skristi 
tuč tuojau iš kur atskridę.

Bet visgi to nemalonumo ne
įvyko, o kai jau galima buvo at
sistoti, visi pralinksmėjo ir iš
siskirstę po salę linksminosi su 
visais visą vakarą. Scenoje bu
vo ir koncertas. J. Krikštolaitytė 
dainavo abi ilgas ir labai sun
kias arijas iš op. “Traviata” I 
akto, iš op. “Rigoletto” ir vieną 
St. Gailevičiaus dainą; jis pats 
solistei ir akomponavo. St. Gai- 
levičius buvo mūsų operoje iš
kilus akompaniatorius. Labai 
įdomu buvo matyti šokant mūsų 
teatro ilgamečio administrato-

riaus p. Adomavičiaus dukterį 
J. Gintautienę ir anūkę G. Gin
ta u taitę.

Turiu prisipažinti, kad man 
labai nusibodo klausytis ištisą 
vakarą baliaus dalyvių prista- 
tinėjimo ceremonijų.

Čikagoje, pasirodo, esama tiek 
garbingų, tiek turtingų, tiek di
delių veikėjų, mecenatų, aukštų 
spaudos atstovų ir kitokių gar
senybių, kad juos visus scenoje 
per mikrofoną S. Adomaitienė ir 
A. Sprindys visą vakarą šaukė 
pristatinėjimui ir, turbūt, visų 
neiššaukė. Kanadoje tokios pa
sigyrimo ceremonijos baliuose 
netenka girdėti, todėl man keisto 
kas atrodė besilinksminančios 
publikos trukdymas.

Ir šiame paskutiniame susi
būrime vėl džiaugėmės pasima
tę su draugais teatralais ir as
meniškais pažįstamais.

Atsisveikinom su ašaromis 
akyse, nes kažin ar bepasima- 
tysime dar kada šioje žemėje.

šiuo iškilmingu pasilinksmi
nimu ir baigėsi Lietuvos Val
stybinės operos 50 ties metų pa
minėjimas.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

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

1739 So. Halsted St, Chicago, 111. 60608 
niiiiiiHiiBiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50. 
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVES. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

” Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveiksiu. 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 orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Tuoj po pamaldų didžioje Jau
nimo Centro salėje įvyko

akademija.

Operos šventės rengimo ko
miteto pirm. A. Sprindys, sukal
bėti invokaciją pakvietė Jėzuitų 
provinciolą G. Kijauską. Po in- 
vokacijos sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos generalinis konsulas dr. 
P. Daužvardis.

Paskaitą apie operą skaitė St. 
Santvaras. Gerai, kad jis ne tik 
buvęs operos solistas, bet ir li
teratas — poetas. Tik toks bū
damas ir galėjo papasakoti tiek 
daug ir taip įdomiai apie operą 
bendrai ir apie Liet. Valstybinę 
operą, kiek daug ji pasitarnavo 
Lietuvos muzikinei kultūrai ir 
kaip aukštai buvo iškilęs ir my
limas Lietuvoje operos menas.

Bet ir St. Santvaras, nepra- 
leidęs progos prikalbėti kompli
mentų ir Čikagos operai ir il
gokai dėstęs kas dabar vyksta 
okupuotoje Lietuvos operoje, nė 
vienu žodeliu neužsiminė apie 
Tremties operą. Kai aš po pa
skaitos paklausiau St. Santvarą, 
kodėl jis nepaminėjo Tremties 
operos, atsakė, kad visai pamir
šo ir kai duos paskaitą spaudai 
prirašys ir apie ją. štai ir ant
ras disonansas!

Po paskaitos buvo parodytos 
spalvotos skaidrės, palydėtos 
magnetofono juoston įrašytų L. 
Op. solistų arijų ir dainų.

Ir vėl pro mus bėgo gyvųjų 
ir mirusių draugų veidai. Bale
to šokėjų scenos, grojant P. Čai
kovskio muzikai iš baleto “Gul
bių ežeras”.

Tą pačią dieną vakare iškil 
mis buvo baigtos

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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 prie£ 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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tižaus ii'Hos ją buvo užkariavę romėnai. O žmogus, kuris neturėjo jokio su- 
metrinė sistema buvo sugalvo-
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1739 So. Halstad Strwt, Chicago, III. $060$. T.i^bon, HA M106
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Subscription Rates:
m Chicago $20.00 per year, $11-00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
Jther USA localities $18.00 per year, 
£10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams - $5.00
vienam mėnesiui  $1.76

Kanadoje:
metams  $20.00 
pusei metų  $11.00 
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Dienraščio kainos:
'.hicagoje ir priemiesčiuose
metams$20.00 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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Vokiečiai domisi Baltijos kraštais
Vokiečiai visą laiką domėjosi ir domisi Baltijos kraš

tais ir jų gyventojais. Lietuviais, latviais ir estais domisi 
demokratinės Vokietijos valdžia ir specialios organizaci
jos, jais domisi ir Ulbrichto valdomos rytų Vokietijos 
valdžia ir organizacijos. Mokslo įstaigose kalbininkai spe
cialistai domisi baltistika, o politikai nori pažinti lietuvių 
gyvenimą ir darbus pačioje Lietuvoje ir užsieniuose. Su
sidomėjimas rodomas latviais ir estais.

Komunistų valdomos rytų Vokietijos mokslo įstaigos 
domisi baltistika ir samdo žmones šiems klausimams ty
rinėti. Vokiečių kalbininkas H. H. Bifelt parašė studiją 
apie “Baltų skolinius ir archaizmus vokiečių kalboje”, o 
Dr. R. Ekertas paruošė studiją apie “Baltų ir slavų kalbų 
ir kultūros istoriją”. Jis skiria daug laiko senos prūsų 
kalbos studijoms. Rytų Vokietijoje keli mokslininkai ty-

1970 m. “Naujenų” 267 nu
meryje radaųg išspausdintą K. 
Uoginiaus straipsnį "Svoriai ir 
matai”. Autorius, paliesdamas 
matų ir saikų sistemas, rašo, 
kad angliškos saikų ir matų sis
temos vartojimas tėra privalo
mas jau tik penkiose šalyse: An
glijoj, Kanadoj, Australijoj, 
Naujoj Zelandijoj ir J. A. Vals
tijose. Patikslinu, kad anglišką 
sistemą žymiai daugiau naudoja 
pasaulio valstybių, ypač buvu
sios ir esamos Anglijos koloni
jos.

Dirbu eksporto skyriuje ir pa
ruošiu siuntas į įvairius pasau
lio kraštus. Ant siuntų užrašau 
adresą, svorį, išmieras, prekių 
pavadinimus, dokumentų nume
rius ir p. Tai turiu gerai žinoti 
pasaulio kraštus ir kuris kokią 
vartoja sistemą. -Man yra žino

ma, kad anglišką sistemą dar 
vartoja šie kraštai: Airija, Aus
tralija, Bahamas, Barbada, Ber
muda, Britų Honduras, Burma, 
Colombo, Channel Islands, Falk
land Isles, Fiji, Ghana, Hong 
Kongas, Indija, Ivory Coast, Ja
maica, Kanada, Malaizija, N. 
Zelandija, Nigerija, Pakistanas, 
Rodezija, Sierra Leone, Singapi? 
ras, P. Afrika, Trinidadas, Ame
rika, Kenija ir k. Kai kurie kraš
tai, pvz. Indija, Kenija, Zam
bija ir k. vartoja abi sistemas. 
Tai prekių svorį (gros ir neto) 
reikalauja rašyti angliška ir me
trine sistemomis. Kas sudaro 
daug sunkumų, nes reikia 
smulkmeniškai ir teisingai abi si
stemas apskaičiuoti ir suderinti.

Kažkur tai teko skaityti, kad 
dabartinė sistema Anglijoje bu
vo įvesta prieš 2,000 metų, kai

tė lietuviškas knygas ir jas rūšiavo. Vienas metė į krepšį, 
kitas dėjo ant stalo, o trečias pakartotinai skaitė. Į krep
šį nuėjo beveik visos “tarybinės” Lietuvos rašytojų drau
gijos rekomenduotos knygos. Ten nuėjo visi Aleksandro 
Guzevičiaus tomai, beveik nesupiaustyti; ten nuėjo An
tano Venclovos “kūryba”, Alfonso Bieliausko “rožės”, Ie
vos Simonaitytės, J. Baltušio “įspūdžiai” ir visa eilė poli
tinės makulatūros, kuriai bandyta prikergti literatūros 
vardą.

Ant stalo paliktas J. Avyžius, Petro Cvirkos knyge
lė, Putino — Mykolaičio ir dar vienas kitas darbas. Vals
tybinei leidyklai pasiūlyta išsiversti ir išleisti Kazio Bo
rutos “Baltaragio malūną’. Veikalas jau išverstas ir lei
džiamas. Vokiečiai labai lengvai išskyrė literato darbą

ta Prancūzijoje po 1789 m. re
voliucijos. Metras yra graikų 
kalbos žodis, kuria reiškia matą. 
Metrinėj sistemoj patogu skai
čiuoti, nes viskas yra paremta 
dešimtainiais skaičiais. Bet kaip 
buvo anksčiau, taip ir dabar dar 
yra tokių kraštų, kurie užsispy
rusiai laikosi atgyventos angliš
kos sistemos. Ypač tie, kurie 
turėjo ryšių su Anglija kaip bu
vusios jos kolonijos. Kaip žino
me, Anglija yra apipelėjusių tra
dicijų kraštas ir jas stengiasi 
pilnai išlaikyti. Mat, ji yra įsi
tikinusi, kad jeigu atsisakysi tra
dicijų, tai sugrius visa britų im
perija. Bet ir dabar jau yra žy
miai sunkiau tas tradicijas iš
laikyti, nes gyvenimo eiga pri
verčia jų atsisakyti, šių metų 
vasario 15 d. jau ir Anglija savo 
pinigams įvedė dešimtainę siste
mą. Iki to laiko svaras turėjo 
240 penų. O dabar svaras turi 
tik 100 penų, Apyvartoje jau pa
sirodė naujos metalinės monetos 
’4, 1 ir 2 penų vertės. Kursuoja 
ir sidabriniai šilingai, tik jų ver
tė jau yra atitinkamai sumažin
ta. Anksčiau šilingas turėjo 12 
penų, o dabar tokios monetos 
vertė tik 5 penai, 2 šilingų (buv. 
24 p.) vertė 10 penų ir p. Pava
dinimas “šilingas” jau išnyks
ta iš žmonių kalbos. Visose par- 
duoutvėse jau naudojama dešim
tainė sistema ir yra žinomi tik 
penai ir svarai. Pripratusiems 
prie dešimtainės sistemos šitas 
pakeitimas nesudarė jokių sun
kumų. Bet anglai ir iš jos ko-

ir panašų? svoriai. Tai senais 
svoriais jis apskaičiavo, kad 
jam reikia nupirkti pūdą molio. 
O aš neturėjau supratimo kiek 
turi svorio kilogramais tas va
dinamas pūdas. Pagaliau krau
tuvėje suradom išeitį. Centnerį 
padalinome į 3 dalis ir gavome

maždaug 16.5 kg. Bet į sąskai
tą įrašėme (nes tarp buvo rei
kalaujama), kad pirkta 1 pū
das molio. Ir po to nuėjęs į šta
bą atraportavau, kad nupirkau 
pūdą molio ir įteikiau sąskaitą.

Kaip kiekviena naujovė, taip 
ir metrinė sistema turi priešų, 
kurie jai kliudo įsigalėti.

V. Vytenietis

rinėją lietuvių kalbos istoriją, bet svarbiausias baltisti
kos studijų centras yra rytų Berlyne, Humboldt univer
sitete. Ten paruošiami studijų planai ir ten yra visų bal
tistikos studijų centras. Didelės įtakos ten turi prof. V. 
Falkenhanas.

Vokiečiai kalbininkai yra susipažinę su lietuvių kal
bininkų darbais “tarybinėje” Lietuvoje ir laisvame pa
saulyje. Jie atidžiai sekė nužudyto Dr. J. Kazlausko lie
tuvių kalbos istorijos studijas, jie domisi paskelbtais A. 
Sabaliausko, J. Palionio ir kitais kalbininkų darbais. Vo
kiečiai kalbininkai važinėja į Vilnių ir Rygą, klausosi 
lietuvių, latvių ir estų kalbininkų ir istorikų pasakojimų.

Prof. Falkenhanas įtikino rytų Vokietijos valdovą 
Ulbrichtą skirti daugiau pinigų baltistikos studijoms ir 
supažindinti vokiečius su lietuvių literatūra. Lietuviai 
buvo ir pasiliks Vokietijos kaimynai, todėl vokiečiams 
verta geriau lietuvius pažinti. Ulbrichtas patarimo pa
klausė ir paskyrė komisiją atrinkti keliems būdinges- 
niems lietuvių literatūros veikalams išleisti. Jis pats apie
literaturą mažai (tenusimano. Jis yra politinių intrigų, Bieliauską.

nuo grafomanų terliojimo. Rytų Vokietijos valdžią rusai 
taip pat atidavė komunistams, kaip jie tai padarė Lietu
voje. Bet Vokietijos komunistai, matyt, nesiryžta įtiki
nėti vokiečius, kad toks Guzevičius yra rašytojas, kada 
jie žino, kad jis buvo tiktai rusų valią lietuviams ban
dęs primesti čekistas. Tokių “rašytojų” jie turi ir rytų 
Vokietijoje, jiems nėra jokio reikalo tokius “raštus” dar 
versti iš lietuvių kalbos.

Komunistai Kazį Borutą dienomis ir naktimis tardė, 
ilgiausius mėnesius čekos rūsiuose, o vėliau Vilniaus ka
lėjime laikė, bet jo valios nepalaužė. Komunistų partijon 
jis neįstojo ir Maskvos prievartai nepritarė. Kada jo 
apysaką “Sunkūs laikai” gerokai apkarpė, o vėliau dar 
įterpė kelis nebūtus sakinius, tai Boruta protestavo ir 
nieko daugiau neberašė. Jis mito vertiniais. Policija pa
liko Borutą ramybėje, kai jis jau gulėjo, mirties patale. 
Maskvai šunuodegiuojančioms lietuviškoms piunksna- 
graužoms buvo labai nemalonu, kad vokiečiai komunis
tai išsivertė ir išleido Kazį Borutą, o ne Guzevičių ar

Joniją atvykusieji emigrantai 
naująją sistemą šiuo laiku dar 
labai sunkiai supranta, nors 
krautuvėse yra pinigu pakeiti
mo lentelės ir dar pardavėjai žo
džiu paaiškina. Bet senoji siste
ma yra tiek giliai jiems įlindu
si į smegenis, kad jie nepajėgia 
skaičiuoti pagal naują sistemą. 
Tad po kelis kartus prašo pa- 
tinkrinti sumą, suskaičiuoti grą
ža ir visvien dar abejodami iš
eina iš krautuvės.

Kaip minėjau, metrinė siste
ma Prancūzijoje buvo sugalvota 
tuoj po revoliucijos. Bet Įgy
vendinta ji buvo tik apie 1846 
m. O apie 1875 m. buvo sudaryta 
Tarptautinė Metro Konvencija ir 
įsteigta Paryžiuje matą, saiką 
ir svaru tarptautinė įstaiga.

Lietuvoje metrinė sistema bu-

Kodėl ne valstija,
Prieš keletą metą Gimtoji 

Kalba (žiūr. 1966 liepos-rugsėjo, 
spalio-gruodžio Nr. 3-4) išspaus
dino straipsnį “Jungtinės Ame
rikos Valstybės ar Jungtinės 
Amerikos Valstijos?”, paties re
daktoriaus L. Dambriūno para
šytą. Ten plačiai buvo panagri
nėta žodžią valstija ir valstybė 
skirtumai ir prieita išvada, jog 
mūsą gyvenamą kraštą reikia 
vadinti Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis, lygiai taip, kaip ir 
atskirus jos narius ne valstybė
mis, o valstijomis vadiname. L. 
Dambriūnas anuo straipsniu ma
ne įtikino ir nuo to laiko pra
dėjau, apie šį kraštą rašydamas, 
žodį valstija naudoti. Pastebė
jau, kad ir daugiau spaudos ben- 
dradarbią ėmė taip rašyti. Laiš
ką Lietuviams redaktorius Juo
zas Vaišnys, S. J., žurnalo 1971 
vasario numeryje, kalbos sky
riuje, straipsnelyje “Valstybė 
ar valstija”, paskelbė visiškai 
priešingą nuomonę, siūlydamas 
rašyti ne tik Jungtinės Amerikos 
Valstybės, bet ir Illinojaus (arba 
Illinois) valstybė. Jeigu tai bū
tą tik J. Vaišnio, S. J., asme
niška nuomonė, pareikšta ne kal
bos skyriuje, tai nereikėtą daug 
dėmesio skirti. Bet kai redak
cinės kolegijos aptarime esi įspė
jamas, jog prof. dr. Petras Jo
nikas yra kalbos skyriaus pata
rėjas, tai į patarimą vietoj vals
tijos rinktis valstybę, nebegali 
lengvai ranka numoti. Po to
kio pasiūlymo pasijutau labai 
nejaukiai. Nebežinau, ar turiu 
ir toliau rašyti taip, kaip prieš 
ketverius metus kalbininkas L. 
Dambriūnas pamokė, ar taip, 
kaip prieš mėnesį kalbininkas 
dr. Petras Jonikas, redakto
riaus J. Vaišnio, S. J. lūpomis, 
patarė? Jeigu dabar malonėtu 
dr. Pranas Skardžius atsiliepti, 
tai klausytume dvieją prieš vie
ną balso. Viliuosi, kad dr. Skar-

žiaurių policijos metodų ir pataikavimo specialistas, bet 
ne literatas ir literatūros žinovas.

Okupuotos Lietuvos rašytojų draugijos vadovybė, 
patyrusi, kad vokiečiai yra pasiruošę išsiversti ir išleisti 
kelias lietuvių rašytojų knygas, pasiuntė Vokietijon rink
tinius savo leidinius. Siuntė po kelis egzempliorius, kad 
lietuviškai suprantantieji vokiečiai galėtų tuos leidinius

Panašiai pasielgė ir Vengrijos komunistai. Jie per
žiūrėjo visus “tarybinės” Lietuvos rašytojų darbus ir 
priėjo išvados, kad lietuviškiausias yra... Kristijonas 
Donelaitis. Vengrai išsivertė Donelaičio Metus, gražiai 
juos iliustravo ir pasiūlė vengrams, kaip gražiausių ir 
būdingiausią lietuviškos literatūros kūrini.

Vilniaus komunistus stebina, kad vokiečiai komu-
paskaityti. Kartu su knygom ėjo ir patarimai, kas ge- nistai ne tik literatūros atranką, bet ir sprendimus daro 
riausia, gražiausia ir vertingiausia. savarankiškai. Vilniaus komunistai šitaip nedrįstų pa-

Ištisą metą lietuviškai suprantantieji vokiečiai skai-lsielgti. Zimanas juos Maskvai paskųstų.

vo Įvesta po pirmojo karo. Bet 
kaimuose dar ilgokai javus sai- 
kėdavo karčiais, puskartėmis 
(čvertkomis), gorčiais; matuo
davo sieksniais, aršinais, mas
tais, verškais ir p. Didesnius kie
kius sverdavo pūdais, o mažes
nius kiekius namuose sverdavo 
rankiniais svarstytuvais (bez- 
mėnais). Dar 1929 m. tarnauda
mas kariuomenėje gavau įsaky
mą nupirkti pūdą nedegamojo 
molio. Kažka remontavo senas

džiaus balsas bus L. Dambriūno 
pusėje. Kodėl? Ogi, kad J. Vaiš
nys, S. J. baigia sekančiais žo
džiais : “Teko pastebėti, kad da
bar Lietuvoje žodį valstija var
toja, bet nežinia, kuo jie tai pa
grindžia”.

-*■

Bandė, regis, ir kiti mūsą laik
raščiai, bet su viena labai nelem
ta keistenybe pasiliko tik dien
raštis Draugas. Ten jau keletą 
metu atkakliai teberašoma iš

kodėl ne Sadutė?
mažosios raidės mūsų tautiniai 
šokiai: sadutė, kalvelis, noriu 
miego, jonkelis, malūnas, blez
dingėlė. Negalių suprasti, kas 
tokį keistą ra&gaio būdą pasiūlė, 
kuo remdamas? dienraščio re
dakcija taip užsispyrė? Jau pra
džios mokykloje buvome išmo
kyti šokių pavadinimus rašyti 
iš didžiosios raidės, lygiai kaip 
ir knygų, laikraščių, filmų, dra
mų, dainų pavadinimus. Tiesa, 
kažkas kažkur sakė ar rašė, jog 
jeigu valsas, jeigu polka, jeigu 
kadrilis ir tango iš mažosios, tai 
kodėlgi ne sadutė, kodėl ne jon
kelis, malūnas ir blezdingėlė? 
Kokia nesąmonė! Valsas, polka, 
tango ir tautinis šokis pažymi 
rūšį, o ne vardą, pavadinimą. 
Nė Draugo kalbos cenzoriaus 
ranka nepajudės braukymams, 
kai ras parašyta valsas “židra- 
sis Dunojus”, tango "Violeta”, 
polka “Rosemunda”, bet griebs 
plunksną ir nukirs galvą nekal
tai mūsą mergelei “Sadutei”. Jau 
kartą esu čia rašęs (neatseku 
kada, bet gal prieš pora metų) 
ir davęs pavyzdį. Detroito jau
nimo choras atliko programą, 
susidėjusią iš dainą ir tautinių 
šokią pynės. Draugo korespon
dentui reikėjo rašyti: gražiai 
padainavo "šėriau, šėriau sau 
žirgelį” ir pašoko noriu miego 
saldaus miego. Kur rasi didesnę 
nesąmonę ? Man regis, kad Drau
go redaktoriai ateity gėdysis 
pasižiūrėti į kažkurios eminen
cijos tvarkytus, ją vardu nure
daguotus puslapius. Užvis liūd
niausia, kai tokia, daugiau ne
gu keista, tiesiai įžeidžianti ra
šyba vartojama ir šeštadieni- 
niam'priede, redaguojamam įžy
maus “poeto, literatūros studijas 
baigusio vyro.

O gal aš klystu? Gal čia, iš 
neginčijamos aksiominės taisyk
lės, yra padaryta labai svarbi, 
būtina išimtis? Ne aš vienas, 
o daugelis tautiniu šokią ger
bėjų laukiame kalbininką pa
aiškinimo. Sekanti tautiniu šo
kių šventė yra jungiama su jau
nimo kongresu, todėl ji turės 
ypatingą reikšmę. Apie ją jau 
dabar visur rašoma. Jeigu jau 
kalbininkai mums leis Sadutę 
už plauką tąsyti, tai ir tąsysime. 
Bet jeigu pasakys priešingai, tai 
tuomet galėsime drąsiau į Drau
go redaktorių plaukus kibti.

Alfonsas Nakas
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Susirandu vietą prie lango. Apžiūriu 
kupė. Kiliniąs palaidas pamestas ant 
grindų, švara abejotina, oras blogas. Ma
tyli vagonas nevėdintas. Belaukdamas ki
tu keleivių, atidaręs langą stebiu aplinką. 
Visur policija. Net ir kiekvieną traukinį 
pora policininką lydi. Vaikščioja iš vieno 
kupė j kitą arba koridoriais.

Pagaliau baigėsi kontrolė. Visi susi
kimšo i traukini. Liko tik pulkas muiti
ninkų ir policijos pareigūnu. Keleiviai 
nervuoti ir nepatenkinti murma. Matau, 
kad keletą įkėlė atgal i aną paliktą trauki
nį. Jie policijos saugojami sėdėjo, kol 
traukinys grįš atgal į Italiją. Kokios buvo 
grąžinimo priežastys, neteko sužinoti. Ma
čiau tik labai nusiminusius jaunuolių vei
dus.

Kada įvažiavome į Barceloną buvo šeš
tadienio popietė. Miestas buvo prikimštas 
turistų. Kol pavyko gauti kambarį, reikė
jo keletą valandų važinėti su taksi. Laimė, 
kad taksi čia labai pigus. Buvau nustebin
tas miesto užterštu oru. Net kvėpuoti 
sunku. Pagaliau pavyko susirasti viešbuti 
ir gauti kambarį. Kainavo su visu “išlai
kymu’’ (tris kartus per dieną davė valgyti) 
tik 6 dol. Maistas geras. Prie kiekvienų 
pietą, visada duodamas ir vynas. Ispani
joje vynas labai pigus. Teko pastebėti kiek

vėliau, čia žmonės daug vyno geria, — tie
siog nėra valgio be vyno.

Po vakarienės išeinu pasidairyti. Vos 
nusileidžiu nuo trečio aukšto ir išeinu iš 
viešbučio, patenku į centrinę gatvę. Nu
stebino mane puošni, medžiais apsodinta 
alėja. Judėjimas labai didelis. Kiek toliau 
paėjus, prasidėjo eilės būdelių su prekė
mis. Ir kur? Pačiame alėjos centre. Kiek 
tolėliau net tokią prekių buvo matyti, kaip 
beždžionės, visokie paukščiai, o jau gėlių, 
— gėlių, niekur tiek matyti neteko, kaip 
čia. Be visą tą prekią dar nustatyti pakraš 
čiai stalais, prie kurią sėdi žmonės, geria 
vyną, kavą ar arbatą.

Tur būt, niekur pietiečiai nepasižymi 
švarumu. Taip ir čia, Barcelonoje. Pra
dėjau jausti, kad be galo esu pasiilgęs van
dens ir juodos duonos. Bendrai pasigendu 
maisto, kuris atitiktą šiauriečio skonį. Bū
tent, pasigendu juodos duonos ir skanią 
šaltą barsčią. Einu gražiąja gatve ir ma
tau, kaip čirškina čia pat gatvėjė kažko 
kius mėsgalius. Taip, gatvėje ir labai 
paprastai: pastatytas kažkoks geležinis su 
storais virbais katilas, kurio apačioje dega 
anglys. Stovi senis ir maišo mėsos gaba
lus, kad neprisviltą. Bendrai, kai gamina 
Ispanijoje ar Italijoje maistą, tai jau ge
riau nematyti. Matant tai nesinori valgyti. 
Žinoma, ne visur, bet pasitaiko matyti ku
linarijos srityje nesklandumą__

Sekmadienis. Žmonės masiniai traukia 
į pliažą. Pasukau ir aš. Ne pro šalį juk pa
simirkyti jūroje. Priartėdamas prie jūros.

' pamačiau dideles eiles žmonių. Paaiškėjo, 
kad į pliažą be bilieto neįeisi. Tai ne Paci- 
fikas, kur gali braidyti kur tik panorėjai. 
Pliažas aptvertas — apmūrytas. Stovi vy
rai prie kasos — ir mokėk. Įėjai susimokė
jęs, gauni atskirą ■ kabiną rūbams, kur ir 
persirengi, labai patogu. Bet Dieve bran
giausias kiek čia žmonią! Nei nesvajok iš
sitiesti — džiaukis, jei kur galima atsisės
ti. Nenuostabu: juk čia pustrečio milijono 
gyventoju, o pliažai tokie siauri, mažyčiai, 
lyg būtų tyčia kas juos apkarpęs.

Ir visur, kur tik pasisuki, — mokėk. 
Europa tuo atžvilgm labiau susmulkėjusi. 
Net į būtiniausią vietą nenueisi, kad ne
reiktų mokėti. O kas begėdiškiausia, kad 
moteris ir iš vynj pinigus kolektuoja, su- 
kinėdamosi viduje;

Vakare kai ispanai susirinko iš užmies
čių ir pliažą, prasidėjo naktinis gyveni
mas. Įdomu buvo pažinti ir pamatyti gra
žiąsias liuksusines vietas bei siaurų gatve
lių landynes.

Gyvenimas gerokai skiriasi nuo mūsų 
šiauriečių gyvenimo. Ją programos pasi
žymi aistringais šokiais. Ją dainos skamba 
taip pat atistrineai; Jie linksmintis tikrai 
moka. Ispanai draugiški, tik gaila, kad 
nelengva su jais susikalbėti. Tik retas ispa
nas kalba angliškai.

čia daug gražią vietą, puikią architek
tūrinių pastatų bei bažnyčią. Gražūs ope
ros rūmai bei architektūros akademija. 
Gražūs parkai su fontanais bei klombomis, 
žodžiu, miestas turtingas gamtos bei aug

menijos gėrybėmis. Labiausiai turistai čia 
mėgsta pramogauti, pasivažinėti gražiais 
arkliais ir dar gražesnėmis karietomis. Kai 
pirmą kartą tokią arklių traukiamą karie
tą pamačiau, maniau, kad pats Franko, 
arba koks nors senovės kunigaikštis joje 
važiuoja. Vėliau teko įsitikinti, kad tai 
paprasčiausi turistai

MADRIDAS

Jau nuo seniai įsivaizdavau Madridą 
kaipo labai jau “slauną” miestą. Gal tai ir 
sukėlė didelį smalsumą jį pamatyti ir ilgė
liau jame pabūti, čia tarptautinis trauki
nys ir vienas iš pačių geriausią: vėsintu
vai, švelni muzika ir geras bufetas. Kelei
viai, atrodo, kad taip pat neeiliniai. Į trau
kinį be rezervacijos nepakliūsi, nes vietos 
iš anksto rezervuojamos.

Važiuojant traukiniu matosi nepapras
tai gražūs vaizdai. Gal įdomiausia stebėti 
tarpkalnėse dirbančius žmones ir jų mažus 
asiliukus, kurie naudojami šienui bei ja
vams iš lauką vežti. Tas tarpukalnių žalu
mos plotas, kuris viduryje turi mažą upe
lį, tai susiaurėja, tai vėl prasiplečia. Ki
toje pusėje matosi uolos. Kiek pavažiavus, 
pasirodė koks tai kalnelis, kuris buvo ap
statytas mūriniais nameliais, o pačiame 
viršuje — bažnyčia. Keista, kad tame mies 
telyje nesimatė jokių medžių. Pliki namai 
skurdžiai atrodė. Skurdi ir pati aplinka.

Už keliolikos mylią privažiavome ma
žus plūktinius namelius. Jie lyg kregždžių 
suneštos iš molio ir akmenų gūžtos. Lan-
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gai tokie, kad galima būtų delnu uždengti. 
Nameliai labai apleisti ir skurdžiai atro
do. Artojas aria dirvą. Mažas asiliukas 
vargingai traukia plūgą. Ir kitas vaizdas 
nekoks, kai matai žmogų, vedanti asiliuką, 
ant kurio nugaros prikrauta kviečių pėdų 
ir dar ant viršaus užsodinta moteris. Ji vos 
laikosi, o asiliuką tokia sunki našta spau
džia prie žemės ir jis vos kojas velka. 
Kviečius kerta piautuvais. Kur - ne - kur 
pravažiuoja automobilis. Kelias nors as
faltuotas, bet siaurutis. Nors traukinyje 
graži muzika ir jauku, bet matant tokį pri
mityvų gyvenimą *ir vargą, kažkaip susi
drumsčia nuotaika.

Kol užgaubė nakties skraistė Ispanijos 
lankus, vis kartojosi tokie ir panašūs vaiz
dai. Tai buvo neįtikėtina, kad šių dienų 
aukštoji technika nėra dar pasiekusi Ispa
nijos. Jei tani tikra dalis ir naudojasi šių 
dienų technika, tai tik aukštoji klasė, ku
rios Ispanijoje nėra daug. Tai patyriau 
kiek vėliau, pabuvojęs jų sostinėje Madri
de. Neįtikėtina, bet taip yra.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENA S”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BAUŪNAS 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofi«o telef.: PRospect 8-3229 
Raid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
ano 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

ta. teL 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUsER.UA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Su. Pulaski Rd, (Crawford 

Medical Building), Tai. LU 5-6446
Priimu ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skainomu 374-8U12

folefu PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYYTQJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
ciKtai aniradipmaig ir penktadieniais. 
iTeciad. ir spkmad. oiisas uždarytas, 

Rez4 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SUKGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HE mi ock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Ketvirtam 1—7 vaL, 
iniraa., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir sestaa, tiktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristaa.

DR. EDMUrtU E. C1ARA
X/U7 01ST iirttcl

lėta GR 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—*±» i—y, antram, penkt. lu—4. ir 

sestad, 10—Z vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOS 

GINcKOLOGiNE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoimi ml 3-UUU1.

Dr. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

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

“contact lenses”
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. 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. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel'/A. Glbson 8-6195

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

——«urmusD»-------
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CHICAGOS L. DRAUGIJŲ 1971 M. VALDYBOS
KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1971 METAMS — Pirmi- 

ninkas Motiejus S&runskis, 5920 S. 
Maplewood, tel. PR 6-0716; Vicepir
mininkė Janina Bartkus, 6919 So. 
Artesian, tel. 476-0686; Nutarimų 
raštininkė Eugenija Strungys, 7129 
S. Rockwell St., teL 476-6174; Fi
nansų sekretorė Rožė Platkauskienė, 
4019 So. Rockwell St., tel. LA 80833, 
Kasininkas Bronius Bartkus, 6919 S. 
Artesian. teL 4760686. — Susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 2:00 vai. popiet 
ponų Bartkų namuose, 6919 So. 
Artesian.

9-TO WARD0 LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO VALDYBA 1971 METAMS

— Pirmininkas Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave., teL PR 
8-6536; Vicepirm. Alfonse Spiečius, 
51 West 103 St, tel. WA 8-5487;

P. ŠILEIKIS. 0. P.
gZ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

% (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629

Telef.: PRospect 6-5084

DR. R. MINER, Nopropath
3150 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, 111. 
Pirm., tree, ir penkt. TeL 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

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
VCTIM.-J l.WmjURJI

The Iron Curtain 
Isn’t soundproof.

Sh< cant come to you for the 
truth, but you can reach bar. 
Re^»o Free turope does get the 
truth through.
Wt to Radio Free Euraot 
la 19 W. ml vanwa. MX

m a pubn« mcHm tol 
■MeontiGR WHS TM Cwmel.

Vicepirm. Bessie Surilla, 741 West 
123 St. teL PU 53990; Kasininkas 
Frank Puodžiukas, 10822 So. Wabash 
Ave^ teL CO 4-2467; Finansų sekre
torius Kazys Rubinas, 10753 So. 
Perry, teL PU 53889, Protokolų
sekret. Anna Labiendis, 10826 So. 
Wabash; Kasos Globėjas Valter 
Stulpinas, 23 E. 112 Place; Kasos 
Globėja Zofija Bobelis, 10839 So. 
State SL, lYusty Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave.! Trusty Ka
zys Rubinas, 10753 So. Perry Ave.; 
Trusty Frank Puodžiukas, 10822 So. 
Wabash Ave.; Maršalka Kazys Gi- 
rulis, 10850 So. Edbrooke Ave.; Re
vizijos komisija — Petronėlė Peč- 
kaitis ir Zofija Bubelis. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
trečią ketvirtadienį, 7:00 vaL vak. 
parapijos svetainėj, 108 St. ir S. 
State Su

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
“APŠVIETA” VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirm. Stella Kaulakis, 3247

So. Emerald AveM teL 225-3016; vi-! 
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 SL. teL 925-9546; Nutarimų rašt. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Avė., teL 927-8660; Finansų rašt. 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green SL, 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green SL. telef. 
927-8839; iždininkė Anastazija Va
lančius, 2451 W. 46 SU teL 927-2197; 
šeimininkė Adela Čuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., tel. 8423148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 1:00 vaL po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų. ____________

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAU- 
DYBA 1971 METAMS — Pirmininkas

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padžiukas, 10822 So. Wabash 
Ave., teL 264-2467; Nutarimų rašt. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave^ teL 927-8660; Finansų rast. 
Bernice Žemgulis, 2535 W. 42 SL, 
tel. 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė., tel. 
586-1592; Kasininkas John Didžgal- 
vis, 3808 So. Union Avė., telef. 
927-8660; Korespondentas Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., tel. 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
ni, 7:30 vai. vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 SL Nariai priima
mi nuo 16 iki 58 metų.

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1971 METAMS — Pirmininkas 

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave^ tel. 585-5611; Vicepirminin
kas John Didžgalvis, 3808 So. Union 
Avė., teL 927-8660; .Nutarimų rast. 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave., teL 523-2553; Finansų 
rašt. Herman Danta, 4405 So. Wash
tenaw Ave., tel. 847-2774; Kontrolės 
rašt. Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union Ave., teL 927-8660; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 SL, teL 
476-6399; Korespondentas Antanas 
Jusas, 2030 W. 23 SL, tel. 927-8989; 
— Klubo susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio ketvirta sekmadienį, 
1:00 vai. popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 50 metų.

So. zurtesiau AVe., tel. HE 4"43oU; 
Nutarimų raštininkė Antoinette Ra
lys, 4521 So. Washtenaw Aveų tel 
VI 7-0880; Maršalka Antanas Radžiu 
kėnas, 6804 So. Artesian Ave^ teL 
HE 4-4380; Korespondentė — Ona 
Condux, 7132 So. Millard Ave., tel. 
581-4133. — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio pirmą 
penktadienį Talman svetainėj, 4500 
So. Talman Avė, Pradžia 7:30 vai.

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY- 
GOS VALDYBA 1971 METAMS: Pirmi

ninkė — Marie Zolpienė, 3554 So. 
Halsted SL, teL Y A 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rašt. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, teL 
434-4936; Finansų rašt. Anna 
Guss, 3153 So. Halsted SL; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th PL; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave., teL 
YA 7-8660; šeimininkė — Adella 
čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai Įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vaL po 
pietų.______

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1971 METŲ VALDY
BA: Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond St., telefonas 
PR 8-5817; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Streeu 
teL HE 4-7174; Nutarimų rašL — 
Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel 4344936; Finansų rašL 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
SL, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas. 7240 So. Fairfield, 

. teL 7374888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave., teL VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, tel. 4344936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadienį Talman svetainėj, 4500 
So. Talman Avė 8 vai. vak.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1971 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin Ave., 
tel. LA 3-8897; Vicepirmininkas — 
Antanas Jusas. 2247 So. Oakley 
Ave., tel. 927-8989; Nutarimų rast. 
— Estęlla McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 4344936; Finansų rast. 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St., tel. 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeliauskienė, 4500 So. Tal
man Ave., tel. VI 7-6743; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So. 
Oakley Ave., tel. 927-8989. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirma trečiadieni, 8 vai. vak. Tal
man. Svetainėj 4500 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60632.

niūkęs, vadovaujamus U Tamo
šaitienės. Buvo ir bariukas, ku
rį aptarnavo B. Morkis ir J. Mi
kalonis. Pacifiko pajūryje nu
skambėjo lietuviškos dainos

J. M.

help your
HEART FUNoV 
help your HEART

! G U Ž A U S K v- IBEVERLY HILLS GtLINYČIA |
G£LtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 3-08341
V !■

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1971 METAMS — 

Pirmininkė Estella McNamee, 6151 
So. Spaulding., teL 434^936;. Vice
pirmininkas Matt Povilaitis, 7050 S. 
Maplewood Ave., tel. 434-0267< Nu
tarimų rast. Rožė Didžgalvienė. 
3808 Šo. Union Ave., tel. 927-8660; 
Finansų rašt. Bernice žemgulis, 
2535 W. 42 St., tel. 847-2879; Kon
trolės rašt. Josephine Masilionis, 
4636 Se. Keating Ave., tel. 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis, 7251 
S. Francisco Ave., tel. 778-1740; 
Kasininkas John Didžgalvis, 3808 S. 
Union Avė., teL 927-8660; Maršalka 
Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave., tel. 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, teL 434-4936. — Susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
cią sekmadienį, 1:00 vai. popiet Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43 St. 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ 
DRAUGUOS VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkas Leonas Vasilia- 

vas, 7020 So. Rockwell St., telef. 
737-2689; Vicepirmininkas Jonas 
Jonikas, 7058 So. Fairfield Ave., 
tel. RE 7-0017; Nutarimų sekretorė 
Eugenija Strungys, 7129 So. Rock
well SL, tel. 476-6174; Finansų raš
tininkas Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PL, tel. 458-8345; Turto globėja 
Ona Svirmickienė, 6601 So. Whipple 
Ave., tel. 434-0290; Kasininkas ir 
Korespondentas Antanas Gintneris, 
3221 W. 61 SL. tel. 436-1691, Mar
šalka Jonas Šapelis, 7029 So. Arte
sian, teL GR 6-4973. — Susirinkimai 
įvyksta kiekvieną ketvirtą mėnesio 
penktadienį 8 vai. vak. Hollywood 
Inn svetainėj, 2417 W. 43rd SL

L. K. KŪRĖJŲ SAVANORIŲ ČIKA- 
GOS V. D. SKYRIAUS VALDYBA 
1971 METAMS — Pirmininkas A.

Juodka, Sekretorius B. Raziūnas, 
Kasininkas V. Markevičius. Visais 
reikalais kreiptis į pirmininką ad
resu: 5623 So. Paulina SL, Chicago 
Illinois 60636.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KUL 
TŪROS KLUBO VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkė Julija Sačauskas, 

7222 So. Richmond SL, teL HE 
4-7174; Vicepirmininkė Helen Ven- 
geliauskas, 4500 So. Talman Avė., 
tel. VI 7-6743; Nutarimų raštininkė 
ir korespondentė Antoinette Ralys, 
4521 So. Washtenaw Ave., teL VI 
7-0880; Finansų raštininkė Bernice 
Žemgulis. 2535 W. 42nd St., telef. 
VI 7-2879; Iždo kontrolės raštinin
kė Anna Klimas, 7240 So. Fairfield 
Ave., tel. 737-4888; Iždininkė Valeri
ja Samuolis. 7216 So. Richmond SL. 
tel. GR 6-1996. ’— Susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio pirmą 
antradienį, 8 vai. vak. Talman salė
je, 4500 So. Talman Avė.

UPYTĖS KLUBO VALDYBA 1971 
METAMS — Pirmininkė Ona Condux, 

7132 So. Millard Ave., tel. 581-4133: 
Vicepirmininkas Jonas Šulcą. 3933! 
So. Rockwell SL, tel. YA 7-7893; 
Finansų raštininkė Bernice žemgtb 
hs, 2535 W. 42nd St., tel. VI 7-2879; Į 
Kasininkė Mary Radzukėnas. 6804

LONG BEACH, CALIF.
Long Beach Lietuviij klubas 

53 metų Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakti minė
jo Vasario 27'įcL Į gražiai iš
puoštą Woodman salę susirinko 
didokas skaičius lietuvių. Atsi
lankė taip pat-ir svetimtaučiu.

Minėjimą pradėjo klubo pirm. 
Vytautas Tamošaitis. JAV him
ną pagiedojo soil Stasė Klimai- 
tė-Pautienienė. Invokaciją sie
kai bėjo kun. Olšauskas. Progra
mai vesti buvo pakviestas A. 
Kontvis.

Long Beach burmistras pa
skelbė proklamaciją, kad Vasa
rio 16 d. yra lietuvių diena.

Trumpai tarė žodi Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. Bielskis. Pa
grindinę kalbą pasakė teisinin
kas Stasys Paltus iš Los Ange
les.

Meninėje programos dalyje 
dainavo sol. Stasė Klimaitė-Pau- 
tienienė, O. Deveikienė, J. Čeka- 
nauskienė ir R. Aukštkalnytė. 
Jos padainavo gražių liaudies 
dainų. Savo gražiais baisais ža
vėjo publiką, kuri atsidėkojo 
gausiais plojimais. Akompana
vo O. Metrikienė. Pianinu pa
skambino Rūta Jodikytė. Mo
kinės Brigita Brazaitytė ir Rū
ta Seliukaitė padeklamavo eilė
raščių. Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu.

Aukų surinkta $150, kurie pa
siųsti Altai.

Skanias vaišes paruošė šeimi-

ROCKFORD, ILL.
AL B-nės skyriaus susirinkimas

Skaitlingai susirinko Lietuvių 
klubo didžioje salėje. Skyriaus 
pirmininkė p. Veronika Kiznienė 
atidarė susirinkimą 3 vai. p. p. 
Pakvietė susirinkimui vesti Dr. 
Valentiną Ploplį, kuris paprašė 
atsistojimu pagerbti visus B-nės 
mirusius narius. Sekė protokolo 
skaitymas, kurs priimtas vien
balsiai. Išduoti raportai iš bu
vusių parengimų. Paskutinis 
subuvimas tai šampano vakaras 
buvo pasekmingiausias. Kasi
ninko raportas sutiktas ploji
mais. Pasirodė, kad B-nės apy
linkės iždas pakilo su viršum iki 
dvylikos šimtų dolerių.

P. Kiznienė pasiprašė žodį, 
paaiškindama, kad Chicagos li
tuanistinės mokyklos yra sunkio
se finansinėse apystovose ir ieš
ko iš lietuvių organizacijų pa
ramos. Tas klausimas plačiai iš
diskutuotas. Visi susirinkusieji 
sutiko skirti paramą ir paskyrė 
5 šimtus dol. iš iždo. Palikta val
dybai paskirstyti apšvietos rei
kalams.

Išrinkta nauja valdyba. Su 
entuziazmu ir plojimais už se
nąją valdybą visi pasisakė vien
balsiai. Gautas iš valdybos suti
kimas tylėjimu, kad ir vėl imsis 
organizacijos naudingus darbus 
atlikti ir stovėti pavergtos Lie
tuvos sargyboje, kad okupantas 
maskolius neužtemdytų žmonių 
viltis.

B-nės apylinkės laimėta, kad 
senoji valdyba posiliko kitiems 
metams. Rockfordo skaitinga ir 
vieninga apylinkė — joje nesi 
randa griovikų kaip kituose 
miestuose.

Po sklandaus susirinkimo bu
vome paprašyti nesiskirstyti. 
Šeimininkės prirengė skanių, už
kandžių — tai p. Savickienė ir 
p. Stružienė kaip ir visada ska
niai ir švariai pagamino. Reikia 
joms padėkoti. Susėdo prie sta
lų visi bendrai, linksmai ir šne
kučiavosi jaukioje nuotaikoje. 
Aug. Kapočinskas grojo plokš
telių muziką ir dainas, o vėliau 
rodė judomus paveikslus iš Va
sario 16 minėjimo ir protesto 
demonstracijų dėl Simo Kudir
kos sovietų budeliams grąžini
mo. žvalgas

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

ANTANINA KRIAUČELIŪNIENĖ 
Rašimaitė

Gyv. 2632 W. 69 St.
Mirė 1971 nu kovo 20 dieną, 1:30 vaL ryto, sulaukusi 84 metų 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilkaviškyje.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: duktė dr. Antanina, sūnus dr. Leonas, marti Ire

na, anūkai — Vieta, Jolita ir Eugenijus bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

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

Vietoje gėlių pageidaujama aukoti Tėvų Jėzuitų statybos fondui, g 
Antradieni, kovo 23 dieną 9.00 vąl. ryto bus lydima iš koplyčios g 

į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal- | 
du bus laidojama Lietuvių šv^ Kazimiero kapinėse.

Vist a. a. Antaninos Kriaučeliūnienės giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, marti, anūkai. _

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
>it- m1-1 *-101—mu inwum iwwuj.u imi i iibiimiumįįF

BUY U. t SAVINGS BONDS

GELI NINKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimai ir šėtoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1221

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJ IMO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS
■ 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 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 PIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME j
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS JL PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 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. RUDiMINAS
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

P. J. RIDIKAS
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 COirmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Londone keturios naktinio klubo patarnautojos išėjo j gatvę parinkti aukęi vienai labdaringai 
organizacijai. Jos surinko nemažai pinigy, daug ausia iš vyry. Moterys, kaip paveiksle matoma 

kairėje pusėje, dažniausiai palydėjo gražuoles nepatenkintais žvilgsniais.

MUTUAL FEDERAL 66 METŲ

PETRAS KAZANAUSKAS

?cderal Home Loan Banko. Ji 
sigijo pačią vėliausią ir mę- 
lerniškiausią skaičiavimo ma
iną (Computer center), kuri 
lepaprastai .greitai suskaičiuo- 
a raštinės skaitmenis ir grei
čiau patarnauja savo taupyto-

1544 S.
Kedwale.

Į Melas Anthony,George
Mikrut Bruno, 1-ouise, 1732 

\V. 17th St.
Miollis Raypioud, Madeline, 

118 S. >7 th Axe., May wood, III.
Nadis Martiių Lorraine.
Navickus Nastazija, Lucille, 

į7012 S. Sangamon St.
Į Oda Te^ T

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

RECEPTIONIST 
W A N T E D 

MUST KNOW SOME SPANISH. 
Reception & light office work. 

Good advancement for the 
right girl.

(198-2190 between 2—5. REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SA^E 
Namai, Žemė — Pardavfinul

12p(>'Berkeley

Pa Iii (sis Mary, 
Ave., Cfcero, III.

Peterienė Ona
Petrulis. Peter,

1«25 S. 50th

Agnes, 5431

BILLER - TYPIST 
Accounts receivable, posting. 
Fulltime. Hours. 8:3(L 5. 

Profit sharing, hospitalization.
RAPID PRESS 

526 N. 5ATESTERN 121-5611

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J t.; - «- p

M
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas s •

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T141

Mutual Federal Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovė, turinti 
įstaigą 2212 W. Cermak Rd., 
Chicago, Illinois, minėjo savo 
66 metu, sukakti.

Per tuos 66 metus bendrovė 
augo, stiprėjo ir teikė patarna
vimus ne vien lietuviams, bet 
ir kitataučiams. Tūkstančiai 
mūsų tautiečių padidino savo 
turtų, pradėdami šioje bend
rovėje taupyti mažais bet pel
ną nešančiais indėliais. Kiti 
gavo paskolas perkamai nuo
savybei. Nei vienas iš šios istai 
gos neišėjo be reikiamos pa
galbos ar be gero patarimo. 
Tuo pačiu metu augo ir pati 
bendrovė, prisitaikydama prie 
besikeičiančių gyvenimo sąh> 
gų ir nei vienu žingsniu neatsi 
likdama nuo gyvenimo neša
mos pažangos.

Mutual Federal bendrovė bu
vo viena pirmųjų iš 200 ar dau 
giau apdraustų Cook apskrities 
bendrovių, kuri prisijungė prie

Bendrovės prezidentas Pet- 
*as Kazanauskajs praneša, kad 
>u šia 66 metų sukaktimi ben- 
Irovė pasiekė naują rekordinę 
:urto sumą, viršijančią 25 Bil
ijonus dolerių.. P. Kazanąus- 
<as taip pat praneša, kad nuo
praeitų metų kovo 1 dienos iki 
šių metų kovo pirmos dienos 
šios bendrovės turtas padidėjo 
-$1,920.000.00. žmonės tokią su 
mą padėjo taupyti arba perkėlė 
iš kitų bendrovių ir bankų. Tai 
rekordinė turto padidėjimo 
suma visoje šios bendrovės is
torijoje.

Santaupos laikomos papras
tose indėlių knygutėse neša 5 
metinius dividendus.2 .$10,000 
ar didesni certifikatai, padėti 
dviem metams ar ilgesniam lai
kui, neša 6 metinius procen-

Pula Mary;
Randis ,Salome J., 5723 S.

Emera Id ’ Ąve,
Sankiewicz Patricia
Sapanas Louis L., Argo, Ill.
Shatkowski Anthony
Sinkevičiūtė, Isabel!, 2740

W. 73rd St.
Slowinski, Boleslav, 1701 S. 

Newberry.
Szliciks Paulyna, Sophie, 

3601 W. 111th St.
Szymialis John, Frances M., 

Nuo 2102 W. Chicago Ave.

Trumpick, Gertrude, 323 W< 
Chicago Heights, Ill. 

; Ignatius, 324 
Wharton St., Philadelphia, Pa.

Valikonis Juozas, 2900 S. 
Poplar. £

Čia paminėtų asmenų ir įstai
gų vadovų giminės arba arti
mieji, turį teisinį pagrindą į 
paliktą nuosavybę prašomi ra
šyti tokiu adresu: C. Austin 
Montgomery, Director, Depart' 
ment of Financial Institutions, 
Abandoned Property Division, 
227 South Seventh St. Spring-

tus. Dividendai visom sąskai
tom yra skaičiuojami ir išmo
kami kas trys mėnesiai.
1934 metu Mutual Federal ben
drovė’ vra tvarkoma pagal fe- .... , .. ’. j ... ... . 14th St., <deralines valdžios įstatymus ir( , 
priežiūrą. A aldyba ir visi pa-!„„ ...............
reigūnai didžiuojasi, kad Mu
tual Federal Savings bendrovė 
yra vienų lietuvių valdoma 
bendrovė.

Prieš 7 metus bendrovė per
sikėlė į dabartines gražias pa
talpas, specialiai planuotas ir 
pritaikytas taupytojų patarna
vimams. Netenka stebėtis, kad 
santūnis The Chicago Beauti
ful Committee įteikė Mutual 
Bendrovei pažymėjimo lakštą,
kuriame naujas bendrovės pa-j^e^’ Pbnois. Parašiusieji raš- 
statas yra teigiamai įvertintas tą 8aus paliktos nuosavybės ap 
ir pripažintas, kaip vienas rašymą, pinigų kiekį ir oficia- 
gražiausių namų visoje Chica- ^1 dabartinį globėją, 
goję.

Bendrovės pirmininkas Pet-'B^“"“1“"“"“'“ 
ras Kazanauskas, direktoriai ir | TRUMPAI | 
tarnautojai kviečia visus lietu 
vius ir jų| draugus atsilankyti j *
ir apžiūrėti šios įstaigos pui-' ~ Edvardas Bogus, viceprez. 
kias patalpas ir pasinaudoti .Standard Federal taupymo ir 
prielankiu finansiniu patarna- skolinimo bendroves, aktyviai

SS dalyvauja apylinkės ekonomi
nėje, kultūrinėje bei švietimo 
veikloje. Jis yra išrinktas Ar-

vimu

LIETUVIAI ATSTOKITE PALIKIMUS! Z

Visa eilė mirusių arba išva
žiavusią lietuvių paliko savo 
turtą Įvairiose Chicagos Įstai
gose. Dabar tas turtas yra Illi
nois Finansinių Institucijų De
partamento žinioje. 89 dienų 
laikotarpyje nuo šio paskelbi
mo reikia kreiptis Į Mr. C. Aus
tin Montgomery, Finansinių 
Institucijų direktorių ir pra-

saugos tarybos pirmininku. To 
syti, kad atiduotų jums pri-kios organizacijos turi įtakos | 
klausantį turtą. Jeigu kas pra- pastovumą ir nuosavybių ver- 
važiuoia oro Sorinsfielda. tai te. -ivažiuoja pro Springfieldą, tai 
gali užeiti ir vietoje išsiaiškin
ti. Jeigu Įpėdiniai, giminės 
arba artimieji nesiryš atsiimti 
palikto tarto, tai jis pereis Illi- Slavę muzik^kareTtalii”

— Muz. Alice- Stephens va
dovaujama irfėrgaičių grupė 
Lira Polish Singers dalyvavo

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

ROUTE SALESMEN
Good salary. Hospitalization insurance 
for the entire family. Pension plan' 
and other fringe benefits. Will 

train. Must pass polygraph test.
COSMOPOLITAN LINEN & 

TOWELS CO.
5753 So. HALSTED STREET

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

4 ROOM BASEMENT APT.
2 bedrooms, newly 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.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMAS naujas tautinis kos
tiumas. Skambinti po 6 vai. vak., tel. 

476-8703.

muose, kovo 18 d. Bismarko 
viešbutyje įteikė merui gražų 
atžymėjimą dar gražesnėse ir 
Įspūdingose apeigose. Jose 
dalyvavo H. Petraitis, B. Jurė
nas, A. G. Kumskis, C. Austin, 
E. Mitchell, A. Kerelis, P. šu
las,, St. Džiugas, P. Bičiūnienė, 
A. Baliūnas, G. Beacham, J. Ka- 
sakaitis ir B. Mulokas. Taip pat 
dalyvavo ir buvo visų dėmesio 
centre gražiais tautiniais rūbais 
dėvinčios Birutė Blinstrubaitė 
ir Būta Mulokaitė. Iškilmėms 
vadovavo komiteto pirm. Stan
ley Balzekas Jr.

— Adeline Kutchins, Hickory 
Hills, Ill., susirgo ir gydosi li
goninėje. Jos vyras Lawrence 
yra savininkas Holsum kepyk
los, o tuo vardu duoną galima 
gauti veik visose didesnėse 
Chicagos miesto ir apylinkių 
krautuvėse. Adeline ir Law
rence Kutchins nėra nutraukę 
ryšių su savo tautiečiais ir au
komis paremia bendruosius 
lietuviškus darbus.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu p rėki y.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
nn —■■ ■—     ..................——„ ■ į

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP, 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, ill. 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

nois valstijos įždan. Tada sun-
J! atgauti. ukrainiečių, serbų ir kitų sla-

,5 Savo turtą turėtų atsiimti šie(vll grupės bei solistai.
— Antanas Kalaus kas, 

nois State universiteto 
mingtone studentas, už 
mokymąsi ir pavyzdingą elge- 

IS1 yra įrašytas ( Dekano garbės 
sąrašus. ;

1515. — Amerikos Lietuvių Komi
tetas, paremti Chicagos miesto 
.merą Richardą J. Daley atei
nančiuose savivaldybės rinki-

tra salėje. Taip pat dalyvavo

tautiečiai: '
Barčas, Ona, 353-1 S. Parnell'

Brenza, John B.
Chambas (Harry D 

Winnona.

Illi-
Bloo-
gerą

— Mary Leppa, gyv. Gage 
Parko apylinkėje, susižeidė ir 
sveiksta namuose. Gerosios 
jos draugės aplankymu nelei
džia jai nuobodžiauti.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

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

Galinis Susane Joseph, 
So. 49th Ave., Cicero, Ill.

Gavrilis Athanasia, 4759 N.
Maplewood Ave.

Gioniotas Leonas, 2222 W. 24
St

Gribans Vilis
Jagman Alex, Frank, Man,’, 

Agnes, 817 W. 33rd St.

Karp Edward, 13-15 E. Mar
quette Rd.

Pilypas Kniukšta, 6529 S. Ra
cine. Ave.

Kasza Thomas, Marv, 134 E.
110th. ?

Kouba Edward, Alma, 3315 
W. 19th St. ,

♦ Akią gydytojas, Dr. R. V. 
Klodnicki, optometristas, atida
rė savo kabinetą 1521 West 51 
St. Brighton Parko gyventoja 
Bronislava Masiulįenė jau ne
šioja Dr. Klodnickio gerai pa
rinktus ir pritaikytus akinius. 
Akims tikrinti daktaras nesi
gaili laiko ar triūso. (Pr).

Dr.

Dr.

GEROS DOVANOS C
žios knygos parduodamos dabar "N«u|leno*<" tu 

dkMimlt nuolaidom it:

A. J. Gutsan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groži*.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________  $3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00

A. J. Guttan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ------------------------------------------------------------------------------------$1.50

Galima taip pat užsUakyti paštu, atsiuntus žek| arba
money orderį.

1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.

i — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILU— MONDAY, MARCH 22, ItfZl

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — 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

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups Ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

NAMAI MIELAS TURTAS

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

Susitarimui 254-7450

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

MODERNUS ir patogus 6 metų 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- 
petai 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. 
Kamerai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31.200.

GRAŽIO 2 BUTU mūras. 2 no 6. 
Nąimę šildvmas sazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU $ 14.000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu 'ne
turi. Pas*afvtas turtinėm rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77.000.

2 GERI MURINTAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidas. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52,500.

PLATUS LOTAS. Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim.

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

susi-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos.
J. B A C E V I č I U $

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

State Farm Eire,and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Kolddziej Viktorija, Filome
na, 1812 Clarence Ave. Berwvn, 
m.

Kozlowski Jerome, Lillian, 
3919 Fullerton Ave.

Kruzer Gladys, Helen, 1518 
W. Culler ton St.

Labanauskas Barbara

PEACE COSTS MONEY 

BUY U.S SAVINGS BONOS
Blair House, .Washingtone daugelis kambarių skirti buvusių JAV 
prezidenty atminimui, šis kambarys įrengtas Franklin D. Roose
velt garbei. Tai replika kambario, kurį Rooseveltai turėjo savo bu
te Hyde Parke, N. Y. Šviesas uždega rūmy prižiūrėtoja Wilhelmi

na Dahmer*

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

Federaliniv ir valstijos pajamy 
mokesciy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy 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 automobiliu draudimai.

2 PO 6- MŪRINIS. 2 atskiri karstu 
vandeniu šildymai ffazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar- 
quetto Parke. $32.000.

PUIKI 4 MIEGAMŲ. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Jsbaietas 
rūsvs radiant šilima sazu. 2 blokai 
pirn TTirVnv’XT croKn lanlrn $40 5(X)

5^ AVRA/RHI R rnofii mu’TQQ Pa- 
diant š’h’ma. phnninijaųs landai 2 
snitoTnnhilin garažas, geroje vietoje. 
Tik

R BUTTT S METU MŪPAS Kariko 
vandens šilima gazu. alnminijans Tan
iai. automob’liamq nestatyti Į 
vairume nnn ’PulacVi Ava $115 00G?

20 BUTU IR KRAUTUVE,. D^etų 
olvtu 20 metu mūras. Fl^’Vnr kon- 
strukcii* Paismn virš $29,000 me
tams Tik $i«5.ono, - 3

4 BUTU MUPAS Nauja šilima **a- 
zu. 2 automobiliu mūro Brazas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau 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

Įkurta prieš 50 metą
VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus 15 lauko ir at
tekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BUY ILS. 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK




