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SOVIETAI STIPRINA CENTRINĖJE PERONISTAI ARGENTINOJ SIEKIA
PAŠALINTI KARINĘ VYRIAUSYBĘ
BUENOS AIRĖS. — Argentinos Darbininkų federacija pa

skelbė 48 valandų generalinį streiką, kuris sustabdė visas Įmo
nes Argentinoje. Cordoboje nedirba automobilių fabrikai ir su
stojo prekyba. Kareiviai patruliuoja miestų gatves ir saugo fa
brikus. Buenos Aires buvo sudeginti keli autobusai ir padegtas 
tuščias traukinys. Mėsos apdirbimo Įmonės Rosario mieste užsi
darė. Ofcialiai darbininkų unijos protestuoja dėl kainų kilimo 
ir reikalauja naujų algų pakėlimų. Neoficialiai — streikas yra

MASKVA. — Sovietų Sąjunga vasario S d. paskelbė naują 
įsakymą savo pasienio sargyboms, kuriuos gauna platesnes teises 
kontroliuoti sienas, suimti žmones, įžengusius į plačią sienos zoną, 
kurioje keli šimtai pėdų, paprastai, yra išarti, šis įstatymas turi 
dar daugiau suvaržyti sienų perėjimą. Europoje Sovietų sie
nos yra ypatingai saugomos ir, manoma, naujas įstatymas jų tiek 
daug neliečia. Sienos Azijoje su Afganistanu, Iranu ir Kinija 
ateityje turi būti sustiprintos, čia dar pasitaikydavo, kad klajok
liai piemenys netyčiomis pereidavo iš vienos valstybės į kitą. 
Sargybos bus padidintos centrinės Azijos kalnuose ir dykumuose.

Naujai pastatyta sovietų ra
dijo stotis Alma Atoj, Kazachs
tano sostinėj, paskutiniu metu 
labai sustiprino savo translia
cijas uigurų, kazakų, kirkizų ir 
turki genčių kalbomis. Milijonai 
tų genčių žmonių gyvena Kini
joje;‘‘Dar 1962 metais tūkstan
čiai tų Azijos žmonių atbėgo iš 
Kinijos į Sovietų Sąjungą. Ank
sčiau buvęs Kinijos Turkestanas, 
dabartinė Sinkiango provincija, 
Kinijai yra strateginiai labai 
svarbi, čia yra Kinijos žibalo 
šaltiniai ir valyklos. Sinkiange 
Įrengti ir Kinijos branduolinės 
pramonės centrai. Sinkiango 
gentys tapo mažuma, kai čia bu
vo pradėti gabenti kinai. Prieš 
revoliuciją Sinkiage buvo ir 
kelios nemažos rusų kolonijos. 
Todėl Sinkiango mažumų tarpe 
rusai dar nebeturi nemaa šalinin
kų, kada kinai yra nemėgstami.

Kada prasidėjo Kimjos-Sovie- 
tų Sąjungos įtempimai pasieny- 
j e, iš uigurų žmoniųsovretai su
organizavo specialią karinę gru
pę, kuriai vadovauti buvo paskir
tas uigurų kilmės generolas Zun- 
min Taipov. Jis anksčiau bu
vo generolu Kinijos kariuomenėj.

Kinijos ~ ambasadorius Jung
tinėse Tautose Huang Hua 1971 
gruodžio 5 d. Saugumo Tarybo
je taip kreipėsi Į sovietų amba
sadorių Maliką: “Mes norėtu
me paklausti sovietų atstovą vie
ną klausimą, sovietų vyriausybė 
1962 m. - suorganizavo Kinijos 
Sinkiango provincijoje sukilimą 
prieš revoliuciją ir pradėjo sub- 
versyvinę veiklą prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką. Kelios de
šimtys tūkstančių kinų civilių 
buvo prievarta išvežti ir vis te
bėra jūsų rankose. Kai kuriuos 
jūs panaudojote veiksmams prieš 
Kiniją. Ar jūs panaudosite 
juos kaip pretekstą prasidėti 
prieš Kiniją ginkluotą agresiją?”

Centrinė Azija, kur sovietų 
valdžia įsakė sustiprinti sienų 
priežiūrą, toliau lieka abiejų ko
munistinių galybių varžybų vie
ta. Praėjusio mėn. “Izvestija”, 
rašydama apie protesto judėji
mus Kinijoje — Sinkiange, Ti
bete ir Vidurinėje Mongolijoje 
nurodo, kad Kinija savo tauti
nes mažumas arba fiziniai su
naikina arba naikiha jas indok- 
trinacijos ir perauklėjimo bū
dais tam skirtose stovyklose. 
Taip daroma todėl, kad Kinijai 
tos trys provincijos esančios rei
kalingos kaip bazė nuotykių ieš
kojimui užsieniuose, šitokia 
propaganda ypač buvo sustiprin
ta, kai Kinijoje lankėsi Ameri
kos prezidentas Nixonas.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamento Europos rei
kalų valdininkas Martin Hillen- 
brand aiškino kongreso komite
te, kad Amerikai netinka kiš
tis į Britanijos problemas šiau
rinėj Airijoj. “Mes negalime 
smerkti kitų vyriausybių, patys 
neturėdami pasiūlyti tinkamo 
sprendimo. Niekas Amerikos 
kištis nėra prašęs”, pareiškė 
Hillenbrand.

1$ VISO PASAULIO

SPRINGFIELDAS. — Illinois 
gubernatorius Ogilvie pasiūlė 
Springfielde naują valstijos biu
džetą ir pažadėjo nekelti mokes
čių. Priešingai, biudžete yra pla
nas sumažinti mokesčius namų 
savininkams, kurie sulaukė 65 
m. amžiaus. Tokių Illinois vals
tija turi apie 150,000. Nurodoma, 
kad kai kurie namų savininkai 
apie 30% visos savo pensijos iš
leidžia nuosavybės mokesčiams 
apmokėti. Daug kas yra privers
ti parduoti nuosavybes ir pri
versti kraustytis į valdžios pi
gius butus, tuo sudarydami naš
tą valstybei. Springfieldo sei
melis sugrįš biudžeto svarstyti 
balandžio mėn.

BONA. — V. Vokietijos val
dančios partijos — socialdemo
kratų — dauguma parlamente 
sumažėjo iki 4, nes iš partijos 
pasitraukė dr. Herbert Hupka, 
kuris nepritaria vyriausybės už
sienio politikai. Hupka padavė 
pareiškimą įstoti Į krikščionių 
demokratų partiją.

PEKINAS. — Kai Kinijos 
premjeras Chou En Lai sugrįžo 
iš Šanchajaus i Pekiną, išlydė
jęs prezidentą Nixona, aerodro
me jį pasitiko 5,000 žmonių mi
nia, sukėlusi jam dideles ova
cijas. Aerodromas buvo papuoš
tas šūkiu: Tegyvuoja pirminin
ko Mao revoliucinė diplomatinė 
linija!

LONDONAS. — Britanijoje 
šiais metais įsigalės naujas Bau
džiamasis kodeksas, kuris nusi
kaltėlį ne tik baudžia, bet reika
lauja, kad jis atsilygintų nuo jo 
nukentėjusiems asmenims ar 
Įstaigoms. Nubaustasis turės 
darbu ir patarnavimais kompen
suoti nukentėjusius, o jei nu
sikaltimas padarytas visuome
nei, nubaustasis turės dirbti li
goninėse ar kitose Įstaigose, kol 
apmokės savo kaltę.

Sovietai baudžia 
pėsčiuosius

MASKVA. — Sovietų spauda 
veda plačią kampaniją prieš pės
čiuosius miesto gatvių naudoto
jus, kurie pakliūna po automo
biliais. Apie 60 nuošimčių ne
laimių įvyksta dėl pėsčiųjų kal
tės. Ypač daug nelaimių įvyks
ta savaitgaliais, kada išgeriama 
daugiau vodkos. šaltomis die
nomis, kada rusiškos “čiapkos”, 
su nuleistomis ausinėmis daž
niau uždengia praeivių ausis, ir
gi įvyksta daugiau nelaimių.

Valdžia įsakymu visi pėstieji, 
kurie nesilaiko gatvės perėjimo 
taisyklių, baudžiami po 10 rub
lių pabauda. Jei tokie netvar
kingi vaikščiotojai sukelia katas
trofą, jiems gresia ir kalėjimo 
bausmės. Spaudai įsakyta “auk
lėti” pėsčiuosius ir pratinti juos 
prie ateinančios “automobilių 
eros”.

Paliaubų kaimelyje Panmunjome, Korėjoje, Šiaurės Korėjos kariai disciplinuotai žygiuoja pa
keisti sargybos.

BE JUBILIEJU SOVIETŲ VALSTYBĖS 
PLANAI NIEKAD NEBŪTU ĮVYKDYTI

MASKVA. — Iš Maskvoje gyvenančių užsienio korespon
dentų Charlotte Saikowski, “The Christian Science Monitor” ko
respondentė, yra viena logiškiausių ir darbščiausių. Ji ne kartą 
iškėlė tokių Sovietų Sąjungos gyvenimo faktų, kurių kiti ko
respondentai nepastebėjo ar nenorėjo pastebėti. Antradienio nu
meryje ji rašo apie naują sovietų sugalvota švęsti sukaktį — 50 
metų nuo Sovietų Sąjungos Įsteigimo sukaktį, kuri švenčiama šių 
metų gruodžio 30 d.. M

Korespondentė rašo: “Sovietų 
komunistai mėgsta sukaktis. Tai 
yra proga trimituoti apie šalies 
laimėjimus ir varyti piliečius į 
lenktynes ir į didesnes pramonės 
pastangas? Gaunat įspūdis, kad' 
be tų' periodinių jubiliejų vals
tybės planai niekad nebūtų pa
siekti. Kažkaip vis pasitaiko pa
togi šventimui proga. Prieš 5 
metus buvo švenčiama 50 metų 
sukaktis nuo revoliucijos, 1970 
m. 100 metų Lenino gimimo, per
nai 2’4-tas komunistų partijos 
kongresas tarnavo tiems patiems 
tikslams, o šiais metais ateina 
dar vieną iškilmingą minėjimų 
proga”.

Per šiuos metus, rašo Sai
kowski, sovietų piliečiai bus už
pildyti nesibaigiančia srove poe
mų, veikalų, plakatų, filmų ir 
festivalių, visi jie skirti temai 
— kokią milžinišką pažangą pa
darė įvairios tautybės, sovietų 
valdomos, ir meiliai žygiuoda- 
mos Į šviesią komunizmo ateitį.

Toliau korespondentė nurodo, 
kad, iš tiesų, pažanga padaryta 
uzbekų, kazachų, evenki ir čukči 
mažumose, kurių kultūra ir kal
ba buvo drąsinama ir kurių eko
nominis ir socialinis lygis paki
lo. Tačiau tas minėjimas nega
li paslėpti fakto, kad tautinė 
diskriminacija ir nesutarimai te
bėra gyvi. Tautinis klausimas 
tebėra gyvas ne tik žydų tarpe, 
bet vis iškyla Ukrainoje ir ki
tur. Toliau pažengusios respu
blikos, kaip Lietuva, Ukraina, 
jausdamos savo ekonominį pa
jėgumą, dažnai užkabina Mask
vos centrinę planuojančią rolę ir 
reikalauja didesnės investacijų 
dalies. Latvija priešinasi rusų 
ir kitų slavų antplūdžiui.

Korespondentė pastebėjo ir 
propagandos krypties pasikeiti
mą Maskvoje. Mažiau kalbama 
apie atskirų tautybių “žydėji
mą”, mažiau giriami atskirų kul
tūrų laimėjimai, bet nuo 24-to 
partijos kongreso vis daugiau 
pabrėžiamas tautų vieningu
mas, jų vis glaudesnis jungimas 
į vieną “sovietų tautą”, vis di
desnis “sovietų tradicijų” ugdy
mas. Vis dažniau kalama, kad 
atskirų respublikų pareiga rū
pintis visos “tėvynės” reikalais 
ir interesais.

Mažina Vietname 
kareivių skaičių

PUSAN. — nettf Kūrėjos" ma
rinų “Mėlynojo Slibino” brigada 
sugrįžo iš Pietų Vietnamo na
mo. P. Vietname liko apie 38,- 
000 korėjiečių kareivių, tarnau
jančių dviejose pėstininkų divi
zijose. Marinų, kurie pasižymė
jo Vietname prieš komunistus, 
ten daugiau nebeliko.

Amerikos karinė vadovybė 
irgi paskelbė, kad iš Vietnamo 
buvo išvežta 4,940 vyrų iš 11- 
tos šarvuočių brigados. Vietna
me dabar lieka tik 120,000 ame
rikiečių, tačiau tikrų kovos da- 
linhi lieka tik apie 10,000.

♦ šiaurės Airijoj teroristai 
nušovė du protestantų milicijos 
narius.

Viduriniųjų Ryty žemėlapis su apačioje parodyta Aswano užtvanka. 
Netoli jos Egiptas jrengia naują aviacijos bazą, kurios uždavinys bus 
ginti užtvankos Įrengimus nuo Izraeli© lėktuvų puolimo. Tamsiau 
parodytas (viriuje) Sinajaus pusiasalis ir kitos izraelitų okupuotos 

arabų žemėn.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

Izraelio karo lėktuvai ap
šaudė kelias vietoves Sirijoje. 
Po kiek laiko Sirijos aviacija at' 
skrido ir bombardavo Golano 
aukštumose' pastatytus naujus 
izraelitų vienkiemius. Izraelis 
patvirtino, kad sirai puolė, ta
čiau jokių nuostolių Izraelis ne
turėjęs.

Senatas 89-5 balsais priėmė 
švietimo lėšų įstatymą, prieš tai 
atmesdamas kelis pasiūlymus, 
kurie būtų apriboję mokinių ve
žiojimą rasinės integracijos tik
slais. . ..

Gynybos sekr. Laird pa
reiškė viltį, kad iki 1973 m. bir
želio mėn. Amerikos karinome' 
nė bus sudaryta vien iš savano
rių.

+ Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad prezidento patarėjas Kissin
ger vėl netrukus važiuos į Azi
ją. Neatmetama galimybė, kad 
jis vėl lankysis Pekine.

Atstovų Rūmų demokratų 
vadas Carl Albert pareiškė ne
pasitenkinimą, kad į Kiniją pa
kviesti tik senato vadai, ap
lenkiant Atstovu Rūmus.

♦Atstovų Rūmai priėmė 
triukšmo kontrolės Įstatymą, pa
skirdami kovai prieš triukšmą' 
26 mik dol.

politinis peronistų ginklas. ■-

Kongrese kaltina 
britų valdžią

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų pako
mitetis pradėjo apklausinėjimą 
apie Įvykius šiaurinėj Airijoj. 
Airių draugai siekia kongrese 
pravesti rezoliuciją, kuri paveik
tų Britanijos vyriausybę.

Pirmas apklausinėjime kalbė
jo sen. Edward Kennedy. Jis 
griežtai kritikavo britų premje
rą Heath, kuris pareiškęs, kad 
sujungti šiaurinę Airiją su Airi
jos respublika būtų tiek pat lo7 
giška, kiek sujungti Ispaniją su 
Portugalija. Kennedy pareiškė, 
kad toks kalbėjimas įžeidžia mi
lijonus airių, ispanų ir portuga
lų. Britanijos premjeras paro
dęs savo istorijos nepažinimą ir 
logikos stoką.

Tuos debatus Atstovų Rūmuo
se seka ir iš š. Airijos atvykę 
airių veikėjai. Kongreso rezo
liucijos numato reikalauti, kad 
britai sustabdytų nekaltų žmo
nių suiminėjimus, atitrauktų sa
vo kareivius ir eventualiai leis
tų airiams susijungti su Airi
jos respublika.

Amerikos spauda 
apie Lietuvą

Amsterdamo miesto, New Yor- 
ko valst., dienraštis “Amsterdam 
Recorder” vasario 16 d. paskelbė 
vedamąjį apie lietuvių Įvertina
mą laisvę. Vedamajame trum
pai paminėti Lietuvos istorijos 
bruožai, nurodoma į sovietų oku
paciją, primenama, kad lietuviai 
šiame krašte, JAV-bėse, esą ypa
tingai lojalūs, sunkiai dirbą ir 
teisingai galvoją piliečiai. Esą, 
Amerikos lietuviai galėtų šio 
krašto gyventojus “daug ko pa
mokyti”. Straipsni® ’ - ’ :<imas 
šiais žodžiais: -b T mtuva
yra ne tik simbolis laisvės trokš
tančios žmonijos—jis mums pri
mena, kad žmonija jos dar ne
turi, nes ji nėra visiškai laisva, 
jei nėra laisvas bent vienas jos 
narių”.

“Schenectady Gazzette”, New 
Yorko valstijoje leidžiamas dien
raštis š. m. vasario 3 d. Įdėjo 
platų Edvardo V. Baranausko 
laišką “Lietuviai siekia laisvės”. 
Autorius nušvietė Lietuvos pra
eitį ir išryškino lietuvių kovas 
dėl laisvės bei patirtus nuosto
lius. Esą, Baranausko žodžiais, 
laisvė žymiai daugiau reiškianti 
tiems, kurie dėl jos turėję daug 
aukų. E. Baranauskas spaudą 
straipsniais aprūpina ne pirmi 
metai. (E)

♦ Iš Cape Kennedy į erdves 
buvo paleistas žvalgybos sateli
tas, jau trečias naujoje serijoje, 
kur satelitai stebi Sov. Sąjungos 
ir Kinijos raketų bandymus.

♦ Pakistanas paskyrė naują 
ambasadorių Amerikai — sulto' 
ną Mohammed Khan, buvusį am
basadorių Kinijai.

Darbininkai ir namų šeiminin
kės pyksta, kad nuo sausio 1-mos 
dienos kainos Argentinoje paki
lo 20%, tuo panaikindamos visą 
laimėjimą iš sausio mėn. val
džios paskelbtų 15% algų pa
didinimų. Argentinos darbininko 
perkamoji galia ne padidėjo, bet 
sumažėjo.'

Darbininkų federacijoje yra 
nemažas skaičius peronistų, ku
rie karinę vyriausybę tyčia ap
sunkina savo reikalavimais. Uni
jų vadai pareiškė, kad tol, kol 
Argentina bus valdoma kariuo
menės, darbininkų perkamoji 
galia nesustiprės ir infliacijos 
problemos nebus išspręstos. Ge
nerolas Lanusse pažadėjo atei
nančiais metais sugrįžti Į de
mokratinę, parlamentarinę siste
mą. Peronistai tikisi tada lai
mėti Argentinos valdžią, nes jie 
yra stipriausia Argentinos po
litinė grupė.

Libanas saugos 
Izraelio siena

BEIRUTAS. — Libano vy
riausybė pasiuntė savo kariuo
menę prie Izraelio sienos. Liba
nas nesirengia pulti Izraelio, bet 
tik prižiūrėti, kad jo nepuldinė
tų palestiniečiai arabai iš Libano 
žemėje esančių stovyklų. Pagal 
1969 m. sutartį su palestinie
čiais, Libanas leido jiems gy
venti pietryčių Libane, kur suei
na Sirijos, Libano ir Izraelio 
sienos. Palestiniečiai puldinėja 
Izraelio teritoriją, o Izraelis už 
tai puola ir naikina Libano kai
mus.

Kada Jordanas ėmė spausti sa
vo teritorijoje gyvenančius pa
lestiniečius arabus, jų daug iš
bėgo Į Siriją ir Libaną, kur jų 
yra apie 3,000. Libano valdžia 
nutarė stropiau kontroliuoti par
tizanų veiksmus, nes ji bijo, kad 
tie veiksmai gali priversti Izrae
li okupuoti Libano pietinę dali.

“Jis turi Įtraukti 
Lietuvos klausimą”
“Jis turi Įtraukti ir Lietuvos 

klausimą” — tokios antraštės 
vedamąjį vasario 16 d. paskelbė 
“Schenecctady” Gazette” dien
raštis. laikraštis nurodė, kad 
JAV prezidentui s. m. gegužės 
mėn. lankantis Maskvoje. jis tu
rėtų iškelti, pasikalbėjimuose su 
sovietų vadais, ir Baltijos kraš
tu nepriklausomybės klausimą.

Nixonas. pavyzdžiui, galėtų 
pažymėti, kad Sovietų Sąjunga, 
Lietuvai suteikdama tikrąją lais
ve, nieko nenustotų, be to, juk 
aišku, kad Lietuva bei kitos Bal
tijos valstybės — I^atvija ir Es
tija — niekuomet nesudarytų jo
kios grėsmės galiūnui— Sovie
tų valstybei. Dienraštis, primi
nęs Lietuvos okupaciją, dar pa
brėžė, kad prezidentui Nišonui 
svarstant su sovietais Pietryčių 
Azijos ir Rytų Vokietijos klau
simus, jis turėtų darbotvarkėn 
Įtraukti ir Lietuvos klausimą.



Spalvingasis Colorado (7)

P. STRAVINSKAS

Davęs kiek žinių apie Denve
rio miesto įkūrimą, noriu da
bar labai bendrais bruožais pa
rašyti dar ir apie to miesto įdo
mybes. Tų įdomybių Denveris 
turi labai daug, kad jų visų net 
ir apybraižomis bus neįmanoma 
čia, laikraštiniame straipsnyje 
aprašyt Todėl Denveriui cha
rakterizuoti užteks užuominomis 
atkreipti skaitytojo dėmesį bent 
į jų dalį, ypač į tas, kurias man 
asmeniškai teko, gyvenant Den
verį, pažinti ir su kuriomis, man
ding, ir kiti turėtų pirma eile, 
susipažinti, atsilankę Denveryje.

Piliečių Aikštė
Piliečių Aikštė pavadinu čia 

amerikonų vadinamą Civic Cen
ter. Ją labai gražią turi ir Den
veris. Tai puikiai miestų pla
navimo specialistų suprojektuo
ta ir pagal planą visokiais me
džiais, dekoraciniais krūmais ap
sodinta, vasarą gi daugeliu įvai
riaspalvių gėlių klombomis pa
gražinta, visa eilė istorinių ir 
kitokių paminklų interesinga 
padaryta, net Graikų Teatrą su 
gracinga romėniška arka “su- 
tarptautinta” denveriečių ir jų 
svečių poilsio ir atsigaivinimo 
vieta pačiame miesto centre. Čia 
pridedu ir jos foto nuotrauką, 
kuri kalba pati už save.

Valstybės kapitelius
Viename tos Piliečių Aikštės 

gale, arti prie mūsų esančiame, 
kaip matome, kiek ant kalvelės 
yra klasinės architektūros pa
statas, apsodintas medžiais. Tai 
Colorado Valstybės Kapitelius, 
kuri rasite kone ant visų Colo
rado suvenyrų — ir paveiksluose, 
ir medžio drožiniuose, ir kera
mikoje ir Denveri bei visą Co
lorado primenančiuose stiklo dir

JAV pinigų kalykla Denveryje.

6245 So. WESTERN AVE.

PER ANNUM'Q PER ANNUMPER ANNUM

UP TO 
§20,000.

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J:

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.

Chicago Savings
__ and Loan Association

hicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

HOURS: Men. 12 P. M. h» 8 A M., Tu*s. 9 to ♦, Thur*. A Fri. 9 to 8, Sot. 9 to 12:30

biniuose. Tas kapitelius yra iš 
pilko granito. Vidus blizga mar-' 
moru. Kupolas dengtas Colora
do kalnų gryno aukso plokštė
mis. Viduje daug architektūri
nių pagražinimų, irgi nesigai
lint aukso. Jame telpa aukš
čiausieji valstybės organai, jų 
įstaigos, jų tarpe7ir Aukščiau
sias Teismas. Puikios, didingos 
Senato ir Atstovų Rūmų salės. 
Graži ir Aukšč. Teismo salė. La
bai gera teisinė biblioteka (ant
rame aukšte). Lauke matomi 
aplink jį medžiai yra brangūs, 
atvežti iš kitur. Jų net 50. Du 
jų yra atvežti ir čia pasodinti iš 
Abraham Lincoln gyventosios 
sodybos, jam prisiminti ir pa
gerbti. Kapitelių aplanko vasarą 
tūkstančiai vizitininkų kasdien. 
Pavargsta jo gidai, kas valandą 
bevedžiodami po jį jo lankyto
jų grupes ir beaiškindami jiems 
jo įdomybes.

Miesto ir Apygardos Rūmai
Šie Rūmai, matomi priešin

game Pil. Aikštės gale, visai 
prieš Kapitelių, suprojektuoti 
net 35 žymiųjų Denverio archi
tektų. Jie tyčia suprojektuoti 
neaukšti, kad neužstotų Kapite
liui Rocky kalnų gražaus vaiz
do. Juose telpa savivaldybės įs
taigos’ir žemesnieji teismai. Jie 
yra irgi iš granito, tiktai bal
to. Viduje irgi marmoras. Jų 
bokšte yra varpai, skambiną ry
te savo toli gaudžiančiais tonais 
maldą: “Viešpatie, būk šią visą 
dieną mano Vadovu, kad, Tau 
saugant, nepaslystų mano ko
jos”... Kaip gražu, kaip Įdomu!

Kiti viešieji pastatai
Aplink Piliečių Aikštę yra ir 

eilėj kitų viešųjų pastatų, kaip 
va: Colorado valstybės Istorijos

Denverio miesto centre yra Colorado valstijos kapitelis. 
Už valstijos įstatymu leidimo įstaigos matosi miesto savi

valdybės pastatai.

Muziejus, Viešoji Biblioteka, Me
no Muziejus, Universiteto Teisių 
Fakulteto Rūmai, visas kom
pleksas valstybines įstaigas tal
pinančių namų, Colorado viziti
ninkų Biuras ir dar visai arti 
Kapitelio, labai graži, grynai go- 
tinio stiliaus Denverio Kat. Ka
tedra. Visi jie Įdomūs ir verti 
apžiūrėti, o kaikurie, kaip mu
ziejai, bibliotekų namai, verti 
net ir iš vidaus jais, jų tūriniu 
pasidžiau'gti, pasigrožėti. Tai 
vis įdomybės.

JAV Pinigų kalykla
Ten pat, tiktai savivaldybės 

rūmų užstoti (tik per gatvę nuo 
jų) yra gražios architektūros 
namas, tiesa, ne originalus, o Flo- 

I rencijos “Medici Bank” kopija,

iš pilko granito — tai JAV pini
gų kalykla. Ten 400 vyrų die
ną naktį kala Amerikos pinigus, 
monetas. Jie nukala net 72 % vi
sų JAV monetų. Kalykla atdara 
ir Denverio vizitininkams. Jie ir 
lanko ją palyginti gausiai. Per 
metus per ją pereina jų net 250,- 
000. Leidžiama visiems tą pini
gų “fabriką” stebėti iš antro 
aukšto, per nedūžtamū stiklą. 
Tik griežtai draudžiama ten fo
tografuoti. Bijomasi, kad nepa
sikartotų 1922 metų “istorija”, 
kada gerai organizuota plėšikų 
gauja (3 vyrai ir 2 moterys), iš 
anksto iki smulkmenų susipaži
nę su kalykla, ją užpuolė ir pa
grobė monetų net už 200,000 
dolerių. Vienas plėšikas^ mirti
nai pašautas, Įlindęs į svetimą
garažą, mirė, o kiti su pinigais 
pabėgo. Iki šiol neišaiškinti. Da
bar kalyklos apsauga stipri ir 
atsarga, anot mūsų priežodžio 
“gėdos nedaro”-.;^.5--rr.;

Bankai

Denverio centre tiek daug ban
kų, dargi labai didelių, kad jo 
pora gatvių, sakykim, 18 ir dar 
vieną, galima būtų visai pagrįs
tai pavadinti mažojo New Yor- 
ko “Wall Street^.

Viešbučiai
Ir viešbučių Denveryje labai 

daug. Jų mieste yra net 248. 
Daugis jų labai dideli, modernūs, 
liuksusiniai, žinoma, ne visiems 
jie prieinami, nes. vienam asme
niui pernakvoti kaštuoja po ko
kius $30, jei ne daugiau, štai, 
vieno jų — tai Hilton viešbu
čio keli statistiniai duomenys: 
jis yra 22 aukštų (tai dar nie
ko ypatinga); jis turi 884 kam
barių (oho!), 800- tarnautojų, 
turi požemyje garažą, kuriame 
telpa 1,300 automobilių; turi 
daug didelių salių (konvenci
joms, parodoms, koncertams ir 
pan.); jis gali vienu ir tuo pa
čiu metu pateikti pietų (prie 
stalų ( net 2,000 asmenų. Jis pa
statytas 1960 metais ir kaštavęs 
net $26,000,000. Tokių viešbu
čių yra ir daugiau. Kai kurie jų 
adaryti visiems norintiems juos 
apžiūrėti. Specialūs gidai ve
džioja žmones, aprodinėja juos, 
kaip Įdomybes, kaip pvz., gar
susis Brown Palace Hotel. Tai 
irgi Įdomybė, charakterizuojan
ti Denverį, ft -

Grandioziniai namai 
konvencijoms, didiesiems 

žmonių susibūrimams
Tokių namų yra, tegul ir ne

daug, miesto centre, štai, pvz., 
toks yra Denverio konvencijų 
centras, 640 pėdų ilgio ir 240 pė
dų pločio. Jo salė turi net 14,000 
sėdimųjų vietų. Miesto audito
rija yra, tiesa, mažesnė, bet irgi 
turi salę su 7,800 sėdimųjų vie
tų h- dar teatro salę su 2,250 
vietų. Tokių namų Denveriui 
reikia, nes ten dažnai rengiamos 
didžiosios konvencijos, į kurias 
suvažiuoja žmbnės iŠ visos Ame
rikos. Pvz., minėtame Konven-

cijų Centre kasmet tokių buna 
. po daugiau nei 250.

Federalinio įstaigų namai
Federalinė valdžia Denveryje 

i turi tiek daug savo visokių įs- 
i taigų, kad Denveris ne be pa- 
' grindo vadinamas antruoju Wa- 
I shingtonu. Pvz., jo vadinamą 
i “Federal Center” sudaro daugiau 
! nei 30 didžiausių namų, išdėsty- 
■ tų apie vienos kvadratinės my- 
j lios plote. Maždaug toks yra ir 
i jo JAV vad. “Federal Complex”, 
I kurį sudaro irgi daug didelių, 
. gražių, modernių namų, talpi
nančių daugybę JAV federalinių 
įstaigų, netgi ir JAV federalinį 
apeliacinį teismą. Denverio sve
čias turėtų pasidomėti ir tais 

I federalinės valdžios namais, 
’ kaip įdomybėmis.

Industrinės bendrovės
Mieste yra ir visokių industri

nių bendrovių centrų, jų tarpe 
ir garsaus Coors bravoro “ben
drovė”, kurią sudaro, rodos, tik 
vienas .žmogus ar viena šeima... 
Ji turi didžiulį “alaus fabriką” 
Goldene, tik 15 mylių nuo Den
verio.

Aš jį lankiau ir apžiūrė
jau su kitais vizitininkais per
nai vasarą. Net ir jo “pastiprin
to” alaus, nepaisydamas dakta
rų draudimo, aš tenai išgėriau, 
nes ten gali gerti to pakartin
to ir sugadinto Rocky kalnų bu
vusio švaraus, skaidraus ir svei
ko vandenėlio dovanai, kiek tik 
nori, kad ir per visą dieną (kiti 
taip ir daro, “vizituodami” bra
vorą kone kasdien nuo ryto iki 
vakaro). Įsivaizduokite, kiek tas 
Mr. Coors gauna pelno iš to sa
vo “biznio”, jei jis, kaip mums 
aiškino jo gidas, kasmet sumo
ka valdžiai pajamų mokesčių 
net 84 milijonus dolerių! Ar ne 
“Įdomybė”? Ir dar kita prie jos 
— tai ta, kad tas multimilijonie
rius, kada gyvenęs neturte, New 
Yorke, atžygiavo pėsčias Į Co
lorado “pasipinigauti”, nes netu
rėjęs pinigų užsimokėti už ge
ležinkelio bilietą. Tą irgi man 
pasakojo vienas goldenietis, jo 
bravoro kaimynas.

\bu can’t 
live on love 

forever.
vsay, you’re young.- You’ve got al 
the lore in the world and you’re doing 
your best to live on it. Retirement? 
That’s far when you’re old, right?

It’s for when you’re old you cm 
afford it.

The kind of retiretnent you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
thedront-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and living off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real- 
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy UX Saw
ings Bonds. It’s an easy way to save.

And now there’s < bonus interest 
rate ou aU U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, % when held to matu
rity of 5 years, X) months (4% the 
first year). That extra %, payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970... 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Now is the time to start saving. 
Money’s a nice thing to have while 
you’re Eving on love forever.

1739 So. Halsted Street Chicago, IIL 60608
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Kitos įdomybes
Denveryje yra dar daug, la

bai daug ir kitų įdomybių, kaip 
pvz., Gamtos Istorijos muziejus, 
nuostabiai didelis, turtingas, 
brangus (kurį lankiau net du 
kartu), Vaško Muziejus, kur 
gali matyti visą “Amerikos is
toriją”, nulipdytą iš vaško (net 
ir mūsų Nixoną, nors ir nelabai 
panašų į save), puikus Botanikos 
sodas (įdomus ir vaikams), ne
blogas Zoologijos sodas, gausy
bė pramoginių parkų, pačiame 
mieste (kaip, pvz., Washingtono 
puikūs parkas ir kt.) arba kiek 
už miesto (kaip garsusis Rocky 
Mountain Park su didžiuliu Am-

I ■ M ■ į

■- J

t. ♦

Denveris, Colorado valstijos sostinė. Jo vietoje maždaug prieš 110. metu 
buvo tik viena trobelė.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos Ūetuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį . ■

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasieti’

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

daug gerų ligoninių 
(net per 50) mieste ir pam, bet 
mano rašinys, vis kiek nukryps
tant Į šalį, išsiplėtė, dėl ko turiu 
baigti.

Apie Denverio ligonines skai
tytojai gaus dar informacijų vė
liau, kai paskelbsiu savo įdomų 
pasikalbėjimą su Colorado Ben
drinės Ligoninės direktorium 
Carl A. Williams.

SKAITYK PUTS IR PAKAGING

KITUS SKAITYTI

N A u J I ERAS



ALFONSAS NAKAS

Kad LF užbaigtų milijoną
Lietuvių Fondo Detroito va

jaus komitetas vasario 20 d. vėl 
posėdžiavo Lietuvių namuose. 
Vytautui Kutkui pirinininkau- 
jant, buvo pakedenta pustuzinis 
darbotvarkės punktų, vis labai 
svarbių ir aktualių. Dešimtieji 
Lietuvių Fondo metai, kurių lai
ke bus bandyta užbaigti pirmą
jį milijoną, Detroito vajaus ko
mitete randa didelį atgarsį.

Jau kiek anksčiau čia rašyda
mas minėjau, jog Detroito va
jaus komitetas sukaktuviniuose 
metuose yra nutaręs Lietuvių 
Fondą priminti bent dviem atve
jais: vienos meno parodos metu 
ir vieno didelio koncerto proga.

Meno parodos reikalas jau ga
lutinai išsikristalizavo. Minimo 
posėdžio daug laiko buvo skirta 
tos parodos detalėms užbaigti. 
Dabar jau galiu paskelbti, jog 
Jurgio Juodžio dailės paroda, ren
giama LF Detroito'vajaus k-to 
vardu, gegužyje tikrai įvyks. Pa
roda bus atidaryta gegužės 6 d. 
Lietuvių namuose. Ji užtruks 
iki gegužės 14 d. Bus eksponuo
ti 45 paveikslai, nuo 50 dol. iki 
2,000 dol. vertės. Visi, kurie pa.- 
rodos metu įstos į Lietuvių Fon
dą nariais ir norės įsigyti J. 
Juodžio paveikslą, nepaisant ko
kia to paveikslo kaina, gaus 10% 
nuolaidos.

Balandžio 9 d. Detroite, šau- nė, įnešė 100 dol. Mirusių Salio- 
lių pakviesta, koncertuos cleve- mėjos ii* Boleslovo Po! įkaičių at- 
landiškė Grandinėlė. Koncerto- minimui įnešta 100- dol. (šį įnašą

spektaklio rengėjai — Stasio 
Butkaus vardo šauliai — sutiko 
LF vajaus k-to nariams leisti 
ir to renginio, j kuri tikima su
laukti 6-7 šimtų žiūrovų, metu 
platinti LF garsinančius lapelius.

Tuo tarpu dar tebevedamos 
derybos su Dainavos ansambliu, 
kad šis rudęnj čia atvežtų “Sida
brinę dienų.”. Tai būtų pats di
džiausias, žiūrovų skaičiumi gau
siausias, LF Detroito vajaus k-to 
rengiamas pobūvis. Jis praeitų 
Lietuvių Fondo ženkle. Daina
vos kvietimo reikalas posėdyje- 
irgi buvo galutinai išnagrinėtas 
ir nutarta Dainavą tikrai kvies
ti. Tuo tarpu yra laukiamas ga
lutinis Dainavos-atsakymas ir, 
jei jis bus teigiamas, teks pra
dėti rūpintis sale bei paruošia
maisiais darbais.

Nepaisant eilės kitų aukas 
Tenkančių institucijų (šiuo me
tu Detroite kaip tik yra atkuria
ma Dievo Apvaizdos parapija ir 
šimtais, nėt tūkstančiais auko
jama naujoms statyboms), Lie
tuvių Fondas nėra užmirštas. 
Paskutinių kelių savaičių laike 
vieno mirusio visuomenininko 
našlė (prašiusi tuo tarpu viešai 
pavardės neskelbti), paklojo 427 
dol., įnašą padidindama iki ap
valaus 1,000 dol. Mirusio Juozo 
Brazaičio Įamžinimui. Marcelė 
Vaitkūnienė, buvusi Brazaitie- ALIEJUS

TĖVYNĖS LAISVĖ NEMARI
JURGIS JUODIS

Kas tik turi gerą skoni

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

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

Lietuviams^ reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- ■ 

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, j 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomaą. Juose yra 517 psL '

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo | 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- j 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS ! LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios , 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačįnskas, SIAUBINGOS' DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir f 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, j 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaime,, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00, Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

• D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės } Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- ; 
tariaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jw>- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami v i
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą.

suorganizavo Bronius Tatarū- 
pats pirmas Įnešdamas 70 dol.). 
Petro Giedriūno atminimui stu
dentai padarė pradinį 20 dol. 
Įnašą (ankstesniame pranešime 
klaidingai priskirtas 12 dol. Įna
šas buvo ne P. Giedriūno atmi
nimui, bet Viktoro Skundzins- 
ko). Taigi, Detroito LF reika
lai nestovi vietoje. Kai sukak
tuviniu metu laike bus išskirti
nai pasispausta, tai bus ir rezul
tatai geresni.

Nauja LB apylinkės v-ba
Paskutiniu laiku labai retai 

besilankau Į visokių organizaci
jų kad metinius susirinkimus 
ir nebeskelbiu naujai išrenkamų 
valdybų sąstato. Kadangi Jau
nimo metuose LB valdybai ten
ka išskirtinai svarbios pareigos, 
tai paskelbsiu jos sudėti.

Vasario 6 d. metiniam susi
rinkime išrinkta, naujoji Det
roito apylinkės valdyba pasiskir
stė pareigomis sekančiai: pirm. 
Vladas Selenis, vicepirm. ir se
niūnų vadovas Albertas Misiū
nas, sekretorius Martynas Sto
nys, iždininkas Jonas Urbonas, 
kultūriniams reikalams narys 

bei parengimų vadovas Kazys 
Gogelis, švietimo vadovas Jur
gis šembergas ir jaunimo reika
lų vadovas Roberts Selenis. 
Paskutinysis, pats jauniausias 
ir pats veikliausias, gavo dau
giausia balsų.

Nors amžiaus atveju, išsky
rus du, valdyba nėra jauna, bet 
reikia viltis, kad ji Jaunimo me
tų pareigas mokės atlikti. Jau 
pačioje darbo pradžioje valdybos 
laukia labai svarbus darbas. Tai 
atstovų į Jaunimo kongresą iš
rinkimas. Iki šiol buvo laukta 
žinių, kiek gi atstovų duos Ro- 
chesterio apylinkė (mat, per pa
skutinius LB tarybos rinkimus 
Rochesteris su Detroitu buvo 
suporuoti, kaip viena rinkimi
ne apygarda ir taip iki šiol pasi
liko. šiai apygardai galima rink
ti Į Jaunimo kongresą 7 atsto
vus. Dabar gauta žinia, jog Ro-

chesteris sutinka siųsti tik 2 
atstovus, tad Detroite bus išrink
ti penki. Tatai turi būti kuo sku
biau padaryta ir naujoji val
dyba mano atstovus išrinkti per 
pora savaičių.

Parengimų kalendorių ir to
liau palieka vesti VI. Selenis, ku
rio telef. nr. yra 293-4611.

Sen. R. P. Griffin prisiminė 
Vasario Šešioliktąją

JAV sen, Robert P. Grif
fin (R.) man prisiuntė savo kal
bos, pasakytos JAV kongrese 
Vasario šešioliktosios proga, tek
stą. Nepaisant poros (gal sekre
torės padarytų?) ' klaidų, nes 
pradžioje rašoma “on the 4th 
anniversary”, o kitoje vietoje 
“It is the 53rd anniversary of 
Lithuanian Independence”, visa 
kita surašyta teisingai. Trijų 
ketvirčių puslapio kalba nesto
koja patoso (“the heroic people 
of that nation...”) ir linkėjimų, 
kad laisvė Lietuvai būtų su
grąžinta.

TIKRAS RAGANIUS 
AUTO PARODOJE

McCormick Place didžiulėje 
salėje, Cermak gatvės gale prie 
ežero, šią savaitę vyksta auto

mobilių paroda, kurioje iš
statyta daugiau kaip 550 indi
vidualių automobilių, sunkve
žimių, importuotų modelių ir 
kt.

Parodai paįvairinti, vie
nas pagarsėjęs inagikas, dau- 

1 gelio vadinamas garsiojo liū
dini įsikūnijimu, Dante, besi
vadinantis Wizard of Olcjs, 
kasdien po du kartu per dieną 

Į duoda savo “programą” — 
duodasi visaip, kaip kas beiš
mano, suraišiojamas ir sura
ginamas — ir greit išsilaisvi- 
j na. Negana to, jis užhipnoti
zuoja mergaitę Gale McCahill, 
kurios kūnas pasikelia ore, 
taip kad Dante nekliudomai ją 
perleidžia per lanką.

Apie savo sunkų raganiaus 
verslą Dante be kt. pasakojo:

“Pernai automobilių paro
doje aš pergyvenau turbūt sun
kiausią iššaukimą. “Policinin
kai prikaustė mane prie prie
stato, padaryto iš treilerio kab- 

Įlių. Man truko 13 minučių kol 
beišsilaisvinau, bet misidras- 
kiau rankų odą. Tuos treilerio 
kablius jie man atidavė kaip 
suvenirus”.

Dante, 34 metij amžiaus, 
save skaito labiau “štukoriuin” 
nesu magiku, nors jis moka O 7 J
įvairius triukus su kortomis, 
“valgo” ugnį ir iškelia i orą 
užhipnotizuotą mergaitę.

“žmonės mėgsta matyti, kaip 
aš išsigejbsčiu iš pamišėlių mar
škinių, kurie ligoninėse varto
jami smurtingiems proto ligo
niams suvaldyti, pakabintas 
ant degančios virvės 200 pėdų 
aukštyje.”

Dallas, Texas, pernai jis bu
vo surakintas dviem poromis 
grandinių ir kad negalėtų ran
kų pirštų valdyti, jam Į abiejų 
rankų delnus buvo įdėti beis
bolo kamuoliai ir stipriai pri
klijuoti juostomis. Tačiau jam 
pasisekė.

šį šeštadienį 8 vai. vakaro 
Dante bus įdėtas Į specialius 
australiškus odinius diržus su 
pritaisytais kojų pančiais, po
tato ant jo bus užklotas beprot 
namiuose vartojamas suval
domasis blanketas ir tokioje 
padėtyje jis bus uždarytas au
tomobilio “trunke”.

| "Aš turėsiu i-i-ii 
i pakinktų ir iš 
Įlronko’, sako jis. ‘’Tame troii- 
(ke oro ventiliacija veikia tik 
kai. jis važiuoja, šešioms mi
nutėms praėjus aš kvėpavimui 
beturėsiu nuosavų orų... ” 
Dante pasakė, kad 11 minučių 
yra ilgiausias laikas, kiek jis 
gali ištverti kol trunkas bus 
atidarytas.

isvinti ii tų i Dante prty 
mtoniobilio' uis normalus

tokie išxilais\ inimai 
vi. "Jei aš matau 
siu išsilaisvinti, 
ir pasakau.

eili- 
š ir jum 
nesą leng 

kad negalė-
is stačiai taip 

Per 18 metu man

tikrai airis. Viena noriu, kad 
tam laikui atėjus aš nebūčiau 
20 pėdų vandens gilumoje”.

AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas. President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum 55.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

INSURED

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už 86.60.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista^ 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
įritąs knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

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

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

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

Radijo savaitė
Pereitą kartą čia rašydamas 

ir užsiminęs apie ALB radijo 
klubo vadovų dalinamą anketą 
bei pranešimą, jog radijo savai
tės užbaigtuvių pietūs Įvyksta 
Lietuvių namuose vasario 27 d., 
spėliojau, ar tai radijo savaitė 
aplamai, Amerikos mastu, ar 
tik vietinė, lietuvių radijo. Pe
reitą sekmadienį transliacijų be
klausant paaiškėjo, jog tai esa
ma lietuviškos radijo savaitės ir 
jog ji tęsiasi nuo vasario 20 d. 
iki vasario 27 d. Vasario 27 d. už
baigtuvių pietuose bus su publi
ka pasikalbėta Įvairiais radijo 
transliacijas liečiančiais klausi
mais, o taipgi bus surinktos už
pildytos anketos. Labai, gaila, 
kad tą dieną nebuvau Detroite, 
tad negalėjau radijo savaitės už
baigtuvių vaišėse dalyvauti.

Reikia pastebėti, kad abi ra
dijo programos (Lietuvių Bal
sas ir Lietuviškos Melodijos) 
Detroite vaidina didelį vaidme
nį. Lietuvių kolonija, gausi na
riais, bet labai išsisklaidžiusi de
šimčių mylių plotuose, neturin
ti savo laikraščio, be šių radi
jo valandų būtų lietuvišku žo
džiu daug skurdesnė. Ypatin
gai didelį vaidmenį atlieka abi 
radijo valandos dabar, paskuti
nius keletą metų, kai vietoj ro
dyti viena kitai antagonizmą 

vietoj viena kita konkuruoti, ne
retai viena apie kitą dar gerą žo
dį pasako.

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Raginkite savo apylinke 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
tiekti 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. ^75

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai
Apdrausti Iki $20.000.

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

įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įst&igoc pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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NAUJIENŲ rastinė atdara kasdienašskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Kad neatsitiktų, kaip su Formoza
Amerikos lietuviai, pasiklausę radijo komentatorių 

ir pasiskaitę laikraščių, susirūpino ir rusų pavergtos 
Lietuvos likimu. Net oficialus abiejų valstybių komuni
katas neduoda didelių vilčių. Opozicija be jokios atodai
ros tvirtina, kad prezidentas Niksonas pardavė Formo
za, o keli pačios respublikonų partijos nariai sako, kad 
jis nepardavė, bet veltui atidavė. Turint galvoje, kad 
šie metai yra rinkiminiai, tai galima laukti dar stipres
nių kaltinimų.

Prezidentas Niksonas buvo nusivežęs į Kiniją dido
ką būrį gerų patarėjų, bet apie propagandą tie patarėjai 
mažai tenusimanė. Maskvos komunistai yra propagan
dos specialistai, reikia manyti, kad ir kiniečiai mažai nuo 
jų teatsilikę. Pekine beveik nieko nenutarta ir nei vienu 
svarbesniu tarptautiniu klausimu nesusitaria, bet ofi
cialus abiejų valstybių komunikatas labai naudingas ko
munistinei propagandai. Prezidentas Niksonas, paste
bėjęs patarėjų neapdairumą, pats dirbo iki sekmadienio 
aušros, kad išmuštų propagandistinę komunikato dali. 
Kiek jam šis darbas pavyko, tiktai ateitis parodys, kai 
jis pats arba kuris jo patarėjų viešai apie tai prašneks.

Tuo tarpu komunistai naudoja savo propagandai 
pirmuosius nevykusio komunikato Įspūdžius. Preziden
tas Niksonas Į komunikatą Įrašė Amerikos užsienio poli
tikos principą — negrobti svetimų žemių, — o Ču Enlajus, 
jau 20 metų kovodamas prieš tautinę Kinijos vyriausy
bę, reikalauja, kar Formoza būtų atiduota komunistinei 
Kinijos valdžiai, visai neatsiklausiant, ar to nori For- 
mozos gyventojai ar Formozon nuvykę kiniečiai. Net ir 
lietuviškieji komunistai pasinaudojo šiuo nevykusiu ko
munikatu. Jokubka Vakarykščioje Vilnyje šitaip rašo:

“Kaip JAV komunistų partijos sekretorius Gus 
Hali sako, po II Pasaulinio karo kapitalizmas su
kiužo kaip niekad anksčiau. Atėjo laikas imperializ
mui trauktis, nori ar nenori. Jeigu prezidento važi
nėjimai yra traukimasis, tenka tik džiaugtis. Blogi 
reikalai ir mūsų lietuviškiems nacionalistams. Lais
vės komitetui subsidijas nutraukė, Vlikas turi keltis 
i prastesnes patalpas. Europoje antikomunistinėms 
radijo stotims ateina galas. Vieninteliu dalyku na
cionalistai dar vis gali džiaugtis, kad Valstybės de
partamentas nepripažįsta Lietuvos prisijungimo prie 
TSRS. Bet kas gali užtikrinti, kad su “nepripažini
mu” nepasielgs kaip su Taivanu” (Vilnis, 1972 m. 
kovo 1 d., 1 psl.)»
Ką gi prezidentas Niksonas padarė su Formoza (Tai

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams $22.00
pusei metų _____________  $12.00
vienam mėnesiui  $3.00
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pusei metų____________ _ $13.00
vienam mėnesiui$3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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LATVIJOS 17 KOMUNISTU PROTESTO
LAIŠKAS EUROPOS KOMUNISTAMS

“Nuorašus prašome pasiųsti 
Rumunijos, Jugoslavijos, Pran 
cūzijos, Austrijos, Ispanijos 
ir savo nuožiūra kitų partijų 
vadovam, o taip pat asmeniš
kai draugam Aragonui ir Ga- 
raudy Prancūzijoje”.

GERBIAMIEJI DRAUGAI,
Į Jus kreipiasi 17 Latvijos ko

munistų. Rašome Jums dėl to, 
kad nematome kito kelio įtako
ti veiklai bei įvykiam, kurie da
ro didelę žalą komunistiniam są
jūdžiui, marksizmui-leninizmui, 
mūsų tautai ir kitom mažom tau
tom.

Tais klausimais, kuriais čia 
rašome, eilė komunistų pasisa

vanu) ? Jeigu jis jau pardavė tokią didelę salą, tai kiek 
gi jis už ją gavo? Ar prezidentas galėjo parduoti salą, 
kuri nei jam, nei JAV nepriklauso? Jis to negalėtų da
ryti, jeigu ir norėtų. Aiškus daiktas, kad jis to nepada
rė. Keli respublikonų partijos politikai, prezidentą ar
čiau pažĮstantieji, žino, kad parduoti jis negalėjo, bet 
jie vis dėlto tvirtina, kad Formoza jis komunistams ati
davė. Bet prezidentas Niksonas salos ir atiduoti negalė
jo, nes jis tokios teisės neturi. Be to, jis pareiškė, kad 
nepadarytas joks susitarimas, liečiąs kitas valstybes ar 
teritorijas. Tai tvirtina ir sekretorius Rogers. Reikia 
patikėti šių garbingų valstybės vyrų žodžiu. Jie negali 
ir jiems nėra reikalo Formozos parduoti arba kam ati
duoti.

Politinis komentatorius Evans Novak Washingtone 
“patyręs”, kad susitarimas dėl Formozos surištas su 
Vietnamo karu. Amerikos karo jėgos tol bus Formozoje, 
kol nepasibaigs Vietnamo karas. Bet prezidentas aiš
kiai pasakė, kad jis nepadarė jokio susitarimo, liečiančio 
kitas valstybes. Prezidentas ieškojo būdų karui baigti, 
bet tai nereiškia, kad jis turi atimti amerikiečių protek
ciją Formozai. Žinios iš Formozos sako, kad saloje esan
tieji kapitalai jau bėga Į užsienius, o Įtakmgesnieji poli
tikai ieško vizų. Laikraščių karikatūros rodo, kad pir
miausia bėga piniguočiai. Bet mes žinome, kad piniguočiai 
niekad savo žemių negynė. Jie gynė ir tebegina tik savo 
pinigus. Jie ieško saugios vietos sau ir savo pinigams. 
Tokių saugių vietų pasaulyje vis mažiau ir mažiau. Jeigu 
žmonės nuo komunistų bėgs, kaip Formozos. piniguočiai 
bėga, tai kokia prasmė juos ginti? Jeigu kiniečiai būtų 
norėję ir mokėję gintis nuo komunistų, tai prezidentui 
Niksonui nebūtų reikėję tartis su Mao Cetungu.

Prezidentas ieško būdų tarptautinei Įtampai suma
žinti. Jis nenori, kad ta Įtampa nuvestų prie karo. Pre
zidentas tarėsi su ču Enlajum, jis tarsis ir su Brežnevu. 
Tuo tarpu jis nepadarė jokių nuolaidų Kinijos komunis
tams, reikia manyti, kad jis nuolaidų nepadarys ir Mas
kvos komunistams. Jis nepardavė ir neatidavė Formo
zos, reikia manyti, kad jis neatiduos ir Lietuvos. Jo
kubka norėtų, kad Kinijos komunistams būtų leista mė
sinėti Formozoje, kaip jie mėsinėja visą Kiniją. Bet pre
zidentas neleis Kinijos komunistams sauvaliauti Formo
zoje. Reikia turėti vilties, kad jis nepripažins ir Lietuvos 
prijungimo (ne prisijungimo, kaip Jokubka rašo, bet 
prijungimo) prie Sovietų Sąjungos. Ateis laikas sovietų 
imperializmui trauktis iš Lietuvos ir kitų Europos kraš
tų. .Tas laikas artėja greičiau, negu Jokubkos, Gus Hali 
ir kiti sovietų imperializmo šalininkai norėtų.

kė partijos vietinėse organizaci
jose, kreipėsi į Sovietų Sąjungos 
KP CK, bet rezultate — tik re
presijos.

Kad Jūs teisingai mus supras
tumėte, mes turime keletą žo
džių apie save pasakyti. Mes ne 
oportunistai, ne “kairieji” ir ne 
“dešinieji”. Mes komunistai, ir 
dauguma mūsų tokiais tapo jau 
prieš 25-35 metus ir prieš dau
giau metų. Mes norime tik gero 
socializmui, marksizmui-leniniz
mui, žmonijai. Visi mes esame 
čia, Latvijoje, gimę, čia gyve
name ir dauguma mūsų patys 
yra patyrę buržuazinės santvar
kos ydas, į partijos eiles įstojo, 
kai ji buvo pogrindyje, buvo iš- 

t— iš jų vėliau susidarė lietuvių, 
latvių ir estų tautos, — bet nė 
vienam tų užkariautojų tatai ne
pavyko.

Latvija, Lietuva ir Estija ne
priklausomybę įgijo po I pasau
linio karo 1918 metais. Latvijos 
teritoriją sudarė 66,000 kvadra
tinių kilometrų. Toje teritorijo
je tada gyveno du milijonai gy
ventojų, kurių 76% buvo latviai. 
Latvijoje nusistovėjo buržuazi
nės demokratijos santvarka su 
daugiapartine sistema. Vyko 
politinė klasių kova ir priklauso
mai nuo jėgų santykio santvar
ka buvo daugiau ar mažiau de
mokratinė. Profesinės sąjungos 
ir socialdemokratų partija nuo 
1918 iki 1934 veikė legaliai, o 
komunistų partija nuo 1919 iki 
1940 metų — pogrindyj e.

Prieš II pasaulinį karą Sovie
tų Sąjunga privertė buržuazinės 
Latvijos vairuotoją Ulmanį pa
sirašyti susitarimą dėl įsileidi
mo į Latvijos teritoriją stambių 
raudonosios armijos įgulų, b 
1940 metais, raudonajai armijai 
padedant, buržuazinė valdžia bu
vo nuversta, Latvija buvo įjung
ta į Sovietų Sąjungą.

Buržuazinės demokratijos san
tvarkos laikotarpiu pažymėtinai 
išsivystė latvių tautos ūkis ir 
kultūra. Latvija, lygiomis su 
Danija ir Olandija, pasaulinėje 
rinkoje prekiavo aukščiausios 
rūšies Sviestu, sūriais, kiauši
niais, mėsa (bekonu), piautine 
miško medžiaga, linais. Buvo 
taip pat ekspertuojami elektro
technikos dirbiniai, optika ir kt. 
pramoninės prekės. Veikė vals
tybinis universitetas su devy
niais fakultetais ir dar keturios 
aukštojo mokslo įstaigos, opera, 
muzikos-dramos ir keletas dra
mos teatrų koncertus atliekan- 
tieji kolektyvai.

Per II pasaulinį karą apie 40,- 
000 gyventojų evakavosi į Ru
sijos gilumą. Raudonosios armi
jos sudėtyje buvo ir dvi latvių 
divizijos. Likusieji gyventojai... 
(pusė eilutės neįskaitoma). Da
lis Latvijos pasilikusių gyven
tojų buvo vokiškųjų fašistų su
naikinta, dalis žuvo, frontuose 
prieš raudonąją armiją, o dalis 
tautos karo pabaigoje emigravo 
į Vakarų šalis (Į Vakarų Vokie
tiją, Švediją, Australiją, JAV ir 
kitur).

Po II pasaulinio karo, prisi
ėmę sau uždavinį dabar jau vi
siems laikam Įsitvirtinti Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos teri
torijose, Sovietų Sąjungos KP 
CK vadovai nustatė kryptį į šių 
teritorijų prievartinį apgyven
dinimą rusais, gudais, ukrainie
čiais. Latvius, lietuvius ir es
tus, kaip kad ir kitas mažas 
tautas, Sovietų Sąjungoje pradė
jo prievarta asimiliuoti, nepai
sant, kad tai atvirai prieštarau
ja marksizmo-leninizmo mokslo 
principam.

Kadangi mes po šiuo raštu ne
galime savo parašų padėti, Jūs 
galite pagalvoti, kad tai, kas pa

.Šifruoti, ilgus metus buvo bur
žuazinės Latvijos kalėjimuose ir 
katorgoje. Kova už sovietinę val
džią, už socialistinę santvarką 
buvo mūsų gyvenimo tikslas ir 
turinys. Mes visi studijavome 
marksizmo-leninizmo pradinin
kų veikalus. Praėjusio pasauli
nio karo metais mes buvome so
vietų armijos eilėse ir partizanų 
daliniuose, kariavome prieš vo
kiškus fašistinius grobikus. Po
kariniais metais mes aktyviai 
dalyvavome savo krašto socializ
mo statyboje. Mes tyra siela pa
darėme viską, kas nuo mūsų pa
reina, Markso-Engelso-Lenino 
mokslui įgyvendinti, bet su skau
smu širdyse įsitikinome, kad su 
kiekvieneriais metais pas mus 
daugiau ir daugiau grubiai iš
kraipomos jų idėjos, kad leniniz
mas pas mus panaudojamas kaip 
skraistė didžiarusiškam šoviniz
mui, kad žodžiai pas mus skiria
si nuo veiksmų. Komplikuojame 
kitų šalių komunistų veikimą. 
Painiojame, užuot padėję.

Pradžioje mes manėme, kad 
šiokie reiškiniai tėra atskirų va
dovų eilinės klaidos, nesuvoki
mas panašios politikos žalos, bet 
su laiku mes įsitikinome, kad di- 
džiarusiškas šovinizmas yra So
vietų Sąjungos KP vadovybės 
apgalvota kryptis, kad mažų 
tautų prievartinė asimiliacija So
vietų Sąjungoje yra vienas iš ar
timiausių ir svarbiausių valsty
binių vidaus uždavinių.

Latvija tokis mažas kraštas, 
kad vargiai ar daugeliui už jos 
sienų yra žinoma jos istorija, 
jos geografinė ir ūkinė charak
teristika. Kad palengvintume 
susiorientuoti tuose dalykuose, 
apie kuriuos toliau bus kalbama, 
labai trumpai papasakosime apie 
savo gimtinę Latviją.

Jau daugiau kaip prieš du tūk
stančius metų Baltijos jūros ry
tiniuose pakraščiuose gyveno 
kuršių* žemgalių, sėlių ir lat
galių gentys. Savo kilme jos 
priklausė indoeuropiečių tautų 
grupei. Kadangi jos gyveno prie 
Jūros įlankų ir laivybinių upių
— Dauguvos, Vyslos, Ventos ir 
kt. *— žiočių, šios vietovės nuo 
seno traukė dėmesį stambesnių
jų vakarinių ir rytinių tautų, vi
sų pirma vokiečių ir rusų.

Kardo ir kryžiaus pagalba juos 
(kuršius, žemgalius, sėlius, lat
galius) jau XHI amžiaus pra
džioje sugniuždė vokiečių kry
žiuočių ordinai. Latvių tautos 
kartų kartos apie 700 metų gy
veno pajungtos vokiškųjų riterių 
ir baronų.

Užgrobti Baltijos jūros pa
kraščiu neužšalančius uostus: 
Ventpilį, Liepoj ų, Rygą, Taliną,
— buvo ir Rusijos carų seniau
sia svajonė. Carui Petrui I šias 
svajones pasisekė įkūnyti. To
kiu būdu mūsų proseneliai pate
ko į carinės Rusijos jungą. At
skirose Latvijos dalyse protar
piais šeimininkavo lenkai ir šve
dai. Visi minėtieji pavergėjai 
bandė asimiliuoti vietines gentis,

sakyta, nėra tiesa, kad mes per- 
dedam atskirus trūkimus, ku
rie darbe neišvengiami.

Ne. Taip nėra. Tegu byloja 
faktai. Pradėkime tais teisin
gais žodžiais, kurie buvo užra
šyti Sovietų Sąjungos KP CK 
1953 birželio 12 prezidiumo nu
tarime. • (Vienintelis panašus 
teisingas nutarimas). Praneš
damas apie šį Sovietų Sąjungos 
KP CK prezidiumo nutarimą, 
Latvijos KP CK I sekretorius 
ir Sovietų Sąjungos KP CK pre
zidiumo narys — kandidatas Ja
nis Kalnberzinš Latvijos KP CK 
plenume 1953 birželio mėnesį

■ pareiškė:
“Sovietų Sąjungos KP CK pre

zidiumas priėmė nutarimą, ku
riame rašoma:

1. Įpareigoti visus partinius 
ir valstybinius organus pagrin
dinai pataisyti padėtį sąjunginė
je respublikose — baigti su so
vietinės tautybių politikos iš
kraipymais;

2. Organizuoti paruošimą, ug
dymą ir platų iškėlimą į vado
vaujantį darbą vietinės tautybės 
žmonių; pakeisti ne vietinės tau
tybės žmonių iškėlimo į kadrus 
praktiką; paleistus nomenkla
tūrinius darbuotojus, nemokan
čius vietinės kalbos, atšaukti So
vietų Sąjungos KP CK žinion;

3. Sąjunginėse respublikose 
raštvedybą vesti gimtąja vieti
ne kalba”.
' Latvijos KP CK I sekreto

rius Kalnberzinš minėtame Lat
vijos KP CK plenume pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungos KP CK 
prezidiumo nutarime atšiauriai, 
bet teisingai Latvijos SSR ad
resu pasakyta. Nutarime rašo
ma, kad Latvijos KP CK ir Mi
nistrų Taryba (suprantama, 
Maskvai spaudžiant) lig šiol 
grubiai pažeidinėjo tautybių po
litikos lenininius principus. Dau
gelis partinių, sovietinių bei ūki
nių vadovų, remdamies melagin
gu budrumu, reikšdami visuo
tinį nepasitikėjimą vietiniam ka
dram, iškėlė į vadovaujančius 
postus daugiausia ne latvių žmo
nes. Jie nemoka latvių kalbos, 
nepažįsta vietos sąlygų. Tokia 
pažiūra į vietinius’kadrus pri
vedė prie to, kad iš Latvijos KP , 
CK bendro darbuotojų skaičiaus 
tik 42% yra latviai, ogi . tarp 
miestų ir rajonų partijos komi
tetų sekretorių latvių yra tik 
47% . Be to, daugelis jų tik lai
komi latviais. Ilgus metus arba 
ir visą gyvenimą jie gyveno Ru
sijoje ir latvių kalbos nemoka.

Kadangi tokia kryptis buvo 
nustatyta iš viršaus, Kalnber
zinš (labai klusnus Maskvai) ta
da teisingai sakė, kad ypatingai 
nepatenkinama tautinių kadrų 
padėtis Rygos miesto partinėje 
organizacijoje. “Gorkomo” apa
rate tarp skyrių vedėjų nėra nė 
vieno latvio. Iš 31 instrukto
riaus tik du latviai.

(Bus daugiau)

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI
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L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE

15
Mūsų dailininko nė pats paukščių trakta

vimas nėra lietuviškos liaudies apybraižos, 
o vėlesniųjų laikų. Vėlesniais laikais atsi
radę barokiniai paukščiai įkandin to paties 
stiliaus šventųjų statybą su mūsų liaudies 
orginalia kūryba neturi būti tapatinami.

Sijos nežinantiems, kad tai Vilniaus 
verbos — nei man nei mano pokalbinin
kams, nepriminė savo prototipo, verbų... 
Nors ir norėjai, bet negalėjai Įsivaizduo
ti, kad čia būtų lietuviškų kaimų sodybų 
vartai, taip plačiai apdainuoti daugeliu 
dainų: “Užkelk vartelius, negirgždės”... 
“Kelsiu vartus iki galo, leisiu žirgui visą 
valią”... “štai užgrojo muzikantai ir at
kelti platūs vartai”.., O kiek visokių va
rio vartų, vartelių!... Nepriminė šios si
jos nė vartų šeimyninių švenčių iškilmių, 
vestuvių metu paruostų, prikabinėtų pa
čių darbo švelnią šviesą liejančių lempų... 
Nepriminė nė lietuviškai, meniškai sukur
tų gonkelių, kuriose sudėta daugybė dai
nų (A. Miškinis). Nepriminė prieklėčių, 

nei lietuviškų šventorių, nei varpinių, nei 
šiaip visokiose iškilmėse sutikti atvyku
sioms svečiams garbės vartų su viršuje iš
keltomis vėliavomis...

Kaip jau minėta, savo forma, didumu, 
margumu priminė indėnų palapinių sijas, 
ne vieno matytas ir matomas tiesiog jų gy
venvietėse ar kinuose. Priminė šiaip ma
tytas kinuose, rodomuose tautų karnava
luose. Pav. filme “Diamonds Are Forever”, 
“Phnom Pehno” karnavale ir k. sijos net 
pastatytos ant tokių plonyčių kotelių, kaip 
mūsiškėje dekoracijoje. Skirtumas tik tas, 
kad mūsiškių sijų (verbų) žibantis margu
mas vietomis skersai apjuostas mūsų tau
tinės vėliavos juostelėmis. Mums atrody
tų, jeigu autorius čia pastatytas sijas laiko 
lietuviškomis, tai ne jas derėjo juosti to
kiomis juostelėmis, bet iš jų viršaus turė
jo būti iškeltos tautinės vėliavos atitinka
mo didumo.

Kad visa ši dekoracija ne mūsų liaudies 
menu kalbėjo, daug kas pajuto. Bet spau
doje pirmasis išsitarė Algirdas Budreckas. 
1971. VII. 20 d. Naujienose jis rašo: “Sce
nos fone kabojo tarytum mūsų liaudies 
meno vitražas. Nepasakyčiau, kad parink
tos spalvos būtų labai lietuviškos: šie or
namentai priminė meksikiečių liaudies 
meną”... “Dirvos” 1971 m. 58 nr. tokią 
pažiūrą Į tą dekoraciją pasakė Bubelis, 

dar pridėdamas: “Tačiau ir tokia naujove 
ir orginalumu visi gėrėjosi”...

Visi, ne visi gėrėjosi. Gėrėtis ar nesi- I 
gėrėt — skonio savybė. Dėl jo ir nesigin
čijama, bet dar patvirtinama, kad “ne 
tas gražu, kas gražu, bet tas, kas kam pa
tinka”. .. Ir mes ir tie gėrėjęsi, neatsižvelg 
darni Į tai, anot Bubelio, kad, užuolaida 
“visais išraitymais priminė kiek Lotynų 
Amerikos meniškąjį skonį” (gal ir Meksi
kos)’’— (citata), galime gėrėtis, nes visų 
tautų liaudies autentiškas menas yra gra
žus, o tautinis skonis tikras ir geras.

Jeigu visos tautos, neskiriant nė meksi
kiečių, savo tautinį skonį turi ir juo gėrisi, 
tai mes, irgi, turėdami savo tautinį skonį, 
norėtume savo tautos liaudies autentišku 
menu gėrėtis, ypač tokioje vietoje.

Nors ir sutinkame, kad toks skrynių 
raštas yra tikras mūsų “klėtinis” menas, 
o verbos — Vilniaus verbos, bet tarp ver
bų ir dainų šventės tikrai nerandame są
ryšio. Jeigu verbomis tiktų dekoruoti šven
tovės vidus ir su jomis dalyvauti tam tik
ros tikybinės šventės pamaldose, kaip bū
tų atrodę, jeigu visuomenė į šių Dainų 
šventę būtų suėjusi su verbomis! ! !

Sutikime, kad ši tokia pagrindinė de
koracija , užuolaida buvo lietuvių liaudies 
meno autentiškas parodomasis toks kūri

nys. Bet ji čia netiko savo paskirtimi ir 
kūrybiniu “realizavimu”. Ji čia tokia ir 
per smulki. O būdama tinklinė, perma
toma, margai išrašinėta, čia pati reika
laujanti fono, negalėjo būti fonu spalvin
gam margam chorui. Jeigu dekoracija 
nuo moterų margo choro skyrė vyrų baltas 
brūkšnys, tai vaikų choras tiesiog susiliejo 
su dekoracija. O dainuojantis suaugusiųjų 
choras, už jo dekoracija, už dekoracijos 
sėdintys, aukštyn kylančiose, kėdėse vai
kai — visa išsitiesę nuo palubės iki grindų 
vienu margu plotu. Tai choras taip reika
lingo, jį išryškinančio fono neturėjo.

Pasak “Lietuvių Dienose” recenzento, 
“Choras susiliejo į vieną bendrą spalvingą 

vaizdą su kabančiu tinklu”... Išryškėję, 
apšviesti tinklo įvaizdžiai kai kam su
švito neapsakomu grožiu ir šiaip kitų 
patraukė dėmėsi, virto veikėjais arba 
choro varžovais. Be to,.dekaracija paskan
dino savo margumyne vėliavų ir viršūnes, 
kyšančias iš už chorų užnugario.

Dekoracija, (bene laimėjusi kai kam su 
chorais varžybas), nors ir nebuvo didinga, 
bet kaip atskiras toks žibantis kūrinys, 
galėtų būti patraukli. O pagal visa ką nė 
nebrangi — 3.000 dol. O ką tai reiškia, 
turintiems išteklių, ir čia skoniui pasile
pinti !

Mes pasiliekame Į liaudies meną ir į vi

su jšventės pagrindinę dekoraciją su savo 
sena pažiūra.

Bendrai, kai liaudies menas demons
truojamas, o ypač tokiu laiku ir tokioje 
šventėje, . vadinamoje pamoka, mokykla 
ir t t, jis turi būti gryno autentiško savo 
liaudies meno dabartinio menininko išryš
kintas pavyzdys. Iš jo mes pramoktume 
savo meną geriau pažinti ir, anot Galau
nės, “nesigrabaliotume apie savo liaudies 
meną, kaip girtas apie tvorą”. (“Lietuvos 
Aidas” 1939. II. 24.)

Šiuo atveju buvo būtinas išryškinantis 
chorą, iškeldamas jį veikėju, fonas su 
vienu kitu didingu stambiu įvaizdžiu iš 
Lietuvos žemėvaizdžio, valstybinės, tauti
nės, tikybines, meninės, visiems bendros 
simbolikos...

Visa, tr pati daina būtų buvusi gilesnės 
ir platesnės prasmės.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
r.i«f.; PRo*j>ect 8-3229 

Rexid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

•Ux. tel. 239-4683

DR. K. G. BALU KAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pvla»Ki Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, sKambinli 374-8012

rolofu PRospoct 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
K

DR. L B. SE1T0N
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTS 58, ELGIN. ILLINOIS

ML PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisac HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir iežtad. tiktai susitarus. C

Ras.: Gi 8-0873

DR. W. E1S1N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kodzie Ave* WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Ofiso tel.:' 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., antrad* ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 

t; 7 vaL popiet Ketvirtad. ir. šešta-.
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses’
VaL pagal, susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

' PROSTATOS CH1RURGUA 
U54 WEST 63rd STREET . 

VaL: antrad. nito 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Oris© telef.: 776-2W0 
Naujas rex. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
ToL: 9254296 ♦

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex. tek: WA 5-309$

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 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumo son is r M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST Tlst STREET 
Ofise telef. • HEmlock 4-2123 
RezK tele... Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA5

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalbi kojom-. 
(Arch Supports) ir t. t

Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63 r d St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

help your <1 
HEART FUNOV 
help your HEART

DAILININKO
V. PETRAVIČIAUS
DARBŲ PARODA 

šeštadienį, fvasario 26 d. 
“Menėje” buvo atidaryta dail. 
Viktoro Petravičiaus grafikos 
ir tapybos darbų paroda, ku
rioje yra 46 kūriniai. Parodą 
rengė Lietuvių Jūros Skautijos 
Korp! Gintaras. Parodą ati
darė trumpu žodžiu Dalia Lu- 
košiūnaitė, q apie dailininką 
ir jo kūrybą šiltai pakalbėjo 
Balys Chomskis. Trumpai vi
siems padėkojo pats dailinin
kas V. Petravičius.

Viktoras A. Petravičius gimė 
Lietuvoje, 1935 m. baigė Kau
no Meno mokyklą ir M. Dabu- 
žinskio grafikos — dekoraci
jos studiją, 1938 m. Paryžiuje 
jis baigė Conservatoire Natio
nal des Arts et Metiers ir Ecole 
Nationale Superiore des Beaux
- Arts, gaudamas abiejų mo
kykit) diplomus. Tarptautinė
je meno ir technikos parodo
je dail. Petravičiaus grafika at 
žymėta aukščiausiu įvertinimu
— Grand Prix.

Iš gausios dail. Petravičiaus 
kūrybinės veiklos paminėtina: 
Paryžiuje studijų metu išleis
tos dvi grafikos knygos: “Gul
bė, karaliaus pati” ir “Marti iš 
jaujos”. Jis iliustravo S. Čiur
lionienės “šventmares’’ ir iš
leido “Lino raižiniai Viktoro 
Petravičiaus”. Savo lino raiži
nius atspausdino taip pat ke-

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

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

----- 2

PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ĖERĖNAS 

2047 W. 67fh PL WAIbrook 5-8063

' MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairi y atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek; FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS'
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A M.

Lietuvių kalbi: kasdien nuo pirma j 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 

i ryto.

Tel: HEmiock 4-2413
7IJ9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL.
* $ — —--------------- -  - -   

- POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

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

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
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 S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI ■ LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Keirys, AUKSINĖ SĖJA Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.1X1.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Stiebs”, vertimas, 42 psl. $2i»0.

14. Balys Rokša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl; $1.06.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rmktint lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $230.
17. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai, 92 psL, $130.
18. Petras Sagotas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00
19. Eugenijos Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psL, $1.06.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

j5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas ksygas, prašome atsilankyti Į Naujienr 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį-

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, III. 6060X

Sovietų fotografija parodo Novosibirsko fabriką, kuriame gaminami 
elektroniniai rekorderiai Kometa MG-209. Grupė motery dirba, o 

prižiūrėtoja vaikščioja aplink. -

tūrių grafikų, kartu su Augium, 
Ratu ir Valium, monografijoje 
“40 Wood Cuts 1946”.

Jau nuo 1931 m. dailininkas 
dalyvavo visose reprezentaci
nėse ir apžvalginėse parodose 
Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 
1944 metų dailininko tapybos 
ir grafikos darbai buvo išsta
tyti parodose Vokietijoje, 
Prancūzijoje, JAV-bėse, Ka- 
nadoje ir kt Įvairūs muziejai 
ir* privačios kolekcijos yra įsi
giję dail. Petravičiaus kūri
nius.

Rekordinė šiluma
Paskutinė vasario mėnesio 

— 29 diena su 65 laipsniais “su 
mušė” visa vienuolika laips
nių ligšiolinius, rekordus. Ligi 
šiol tos dienos 54 laipsnių šilu
mos rekordas tebegaliojo nuo 
1932 metų.

Praeitą antradieni apie 5 v. 
popiet Chicagoje. temperatūra 
siekė 65 laipsnius ir sekančiai 
dienai, trečiadieniui, buvo skel 
biama net 70 laipsnių, tačiau 
iš vakarų greičiau negu tikėta
si šalto oro banga per naktį 
temperatūrą grąžino į šiam 
metų laikui normalią — 35 
•laipsnių ir žemiau.

Milwaukee teršia vandenį
Illirroj aus valdininkai ap

skundė JAV aukščiausiam teis
mui Milwaukee miestą, kurs 
kasdien paleidžia į Michigano 
ežerą po 200 milijonų galionų 
nevalvtu srutu.

“Mes Ulinojuj padarėme vi
sa kas galima vandens terši
mui pašalinti”, pareiškė Illi- 
nojaus atstovas Fred Herzog 
teismui”. Dabar kiekvienoje 
Michigano ežero bangoje slypi 
epidemijos pavojus.” Esą gali
mas daiktas, kad dėl Milwau- 
kees kaltės gali kilti karštligės 
epidemija, kadangi vandeny
je rasta tifoidų bacilų.

Bus pakinkyta 
saulės šviesa

Nebebus reikalingos malkos, 
anglys, žibalas ir dujos

Arizonos universiteto moksli
ninkai tikisi suradę būdą kaip 
pasiekti tą begalinę energijos 
versmę, kuri glūdi saulėje, bet
iki šiol niekam nepasidavė pa
žabodama.

Dr. Aden Meinel ir jo žmona 
■Marjorie, gavę iš kompanijų 
$25,000 subsidiją, baigia statyti 
tokį prietaisą, kurs, esą, susėju
sias ir pakinkysiąs saulės šviesą.

Saulės šviesa bus paverčiama 
šiluma (karščiu), su kuria bus 
galima operuoti nūdienius elek
tros stočių generatorius. Da
bar tokios stotys savo šilumą 
gauna iš anglies arba iš bran
duolių skaldymo, šiluma paver
čia vandenį garu, kurs suka prie 
generatorių pritaisytas turbi
nas.

Pirmasis 2Meinelio išrastojo 
prietaiso modelis laukiamas pa
sirodant jau" j&ijų mėnesių bė
gyje. Visas prietaisas yra dide
lio stalo didumo ir išvaizdos. 
AP pranešime iš San Francisco 
toliau aprašomas to prietaiso 
mechanikams. Prietaiso pa
grinde yra nerūdijančio plieno 
vamzdelis, apdengtas mikrosko
piškai plonu molybdenum, cesium 
ir magnesium filmu, kurs saulės 
spindulius praleidžia, bet nebe
leidžia jų energijai atgal radi- 
juoti. Specialūs lęšiai (lenses) 
tuos saulės spindulius sukoncen
truoja, sukeliant iki 100 laips
nių temperatūrą. Per tą vamzdį 
tekanti dujų ar skysčių srovė tą 
šilumą nuneša energijos stočiai 
panaudoti.

Sykį tokie saulės šviesos spą
stai bus pastatyti, jų gaminamo
ji šiluma ir energija nieko ne- 
bekainus, tvirtina mokslininkai. 
Taip pat svarbu, kad tokie ener
gijos generatoriai bus švarūs ir 
nebus jokio taršos nei radiaci
jos pavojaus. jp

Aspirino svarba
Daktarai randa, kad aspirinas 
kovoja prieš kraujo krešėjimą

T. R. Van Dellen, M. D^ il
gametis popotiarus Chicago Tri
bune “How to Keep Well’ skil
ties rašytojas, straipsnyje “As
pirin Is Possible Blood Got 
Fighter” rašo;

“Aspirinas ir kiti salicilatai 
per dešimtmečius buvo naudoja
mi sumažinimui mažo intensy- j 
vumo skausmų, tokių kaip an-1 
tai susietų su galvos sopėjimu, 
artričiu, neuralgija ir raumenų 
gėlimu. Bet vėliausiais metais 
jis (aspirinas) įgavo nepalan
kų garsą kaip skilvio erzintojas 
ir kaip vaistas, sukeliantis be 
skausmo kraujavimą skilvyje ir 
po oda. Tas kraujavimas yra 
antrinė reakcija, galinti būti 
svarbia pagalbine priemone iš
vengimui krešulių (kraujo su
krešėjimo), kurie iššaukia šir
dies atakas ir smūgį.

Penkių gramų aspirino table
tė galt sutrukdyti prasidedančią

VLADAS RASČIAUSKAS • 
RASK

| GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GtLINYČIA Į 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR S-0833 Ir PR 8-0834 
»V------....................................... r r ■ i.....

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai 

pių papuošimui ir stoninė* 
kapams gėlės.

ROY K PETRO (PUTRAMEMT/f}
5525 So. Harlem Ava. — 344-122C

šeštadienio rytą greituoju lėk
tuvu išskrenda į Aliaską. Ten 
jis, nuvažiavęs į kitą Aliaskos 
galą, planuoja kartu su vietos 
eskimais prasimušti eketę ir pa
sigauti geros žuvies.

Rasčiauskas bus Sitkos, An
chorage, Nome, Kotzebue, Fair
banks ir kituose miestuose. Jis 
nori vietoje ištirti turizmo sąly
gas ir patikrinti, kokie yra Alias
kos viešbučiai. Praeitais metais 
didokas skaičius amerikiečių 
vasaros atostogas leido Aliasko
je, o šiais metais dar didesnis jų 
skaičius planuoja ten važiuoti. 
Vasarą Aliaskos klimatas labai 
malonus, o gamta nepaprastai 
graži.

PiEKITi JAV TAUPYMO BONUS

Po Aliaska Rasčiauskas važi
nės 10 dienų, o sugrįžęs pasida
lins kelionės įspūdžiais.

Rep.

sukrešėjimo fazę arterijose. Tas 
chemikalas sukliudo kraujo pla- 
teletėms susiklijuoti krešuliui 
susiformuoti. Naujas įrodymas 
rodo, kad žmonės, turintieji pra
einančius mažų arba nežymių 
smūgių simptomus, nebūtinai dėl 
to juos turi, kad nepakankamai 
gauna savo smegenims kraujo 
dėl arterijų susiaurėjimo. Tie 
simptomai kyla rezultate mažų 
krešulių, atsipalaidavusių nuo 
ulceruojančių vietų šukietėju- 
siose sprando ar smegenų arteri
jose.

Paprastieji antikoagnlantai 
(vaistai nuo sukrešėjimo) pade
da išvengti, todėl yra logiška 
manyti, kad tą patį gali padary
ti aspirinas ir kiti nuo uždegimo 
vartojami vaistai. jp

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

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I»■ i mIirimmmmwmttmtMitumnninmuiamtmtBimumnnpmmnni nnii»»nmBHa»

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel: JArdi 7-1741-1742

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

$

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED KOI’I.VCK).*

Susirinkimu ir purpngimų 
PRANEŠIMAI

— Brighton Parko Lietuviu Moterą 
Klubo susirinkimas Įvyks ketvirtadie
nį, kovo 2 d. 8:00 vai. vak. Hollywood 
Inn salėje, 2417 W. 43rd SL Narės 
prašomos atsilankyti laiku, nes bus 
renkama komisija ir darbininkės dėl 
Bunco, kuris Įvyks balandžio mėn. 30 
dieną. Po susirinkimo bus vaišės.

E. M. M.

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
narių susirinkimas Įvyks penktadieni, 
kove 3 d. 8:00 vai. vak, Hollywood 
salėje. 2417 W. 43rd St. Visus narius 
ir svečius, norinčius būti klubo na
riais, pra<šom gausiai dalyvauti. Tu
rėsime svarbiu reikalu aptarti dėl 
klubo gerovės. Po susirinkimo ivyks 
draugiškas pobūvis ir vaišės. A. K.

— Lietuviu Motery Piliečiy Lygos 
metinis susirinkimas Įvyks sekmadie
ni. kovo 5 dieną 1 vai. popiet Lietu
viu Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
mažojoj salėje. Narės prašomos atsi
lankyti Laiku, nes yra dagg svarbių 
reikalų aptarti dėl Lygos gerovės. Po 
susirinkimo bus skanių užkandžiu.

E. M. M,
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Laisvojo pasaulio lietuvių IV tautinių šokių šventės komiteto pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas (de
šinėje) ir muz. Alvydas Vasaitis O'Hare aerodrome, laukdami atvykstant iš Kanados, Montrealio jaunimo 
ansamblio vadovo Z. Lapino ir to ansamblio Tėvų komiteto pirmininko Pauliaus Povilaičio, kalbasi Tautinių 

šokių šventės muzikiniais klausimais.

JURGIS JANUŠAITIS

SUSITARTA TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTES MUZIKINIAIS KLAUSIMAIS

Neatskiriama ir labai reikš
minga Tautinių šokių šventės 
dalimi yra tautinių šokių mu
zikinė palyda. Nuo muzikinės 
palydos tinkamumo priklauso 
ir pačios šventės sėkmė, gi 
patiems šokėjams žymiai pa
lengvina gražiai pašokti tau
tinius

Jau 
j e tos 
davo,
tėms labai tiktų iš liaudies in
strumentu sudarvtas orkestras. 
Toks orkestras atitiktu ir inū-

šokius.
ne vienu atveju spaudo- 
srities žinovai užsimin- 
kad tautiniu šokiu šven-C c

sų tautinių šokių švenčių cha
rakteriui.

Taigi planuojant Laisvojo 
pasaulio lietuvių IV tautinių 
šokių šventės darbus, komi
teto pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir kreipė ypa
tingą dėmesį į muzikinę paly
dą^ Tuo reikalu buvo pradėti 
pasitarimai su Montrealio jau
nimo ansamblio “Gintaras” 
vadovu Zigmu Lapinu, kuris 
yra gerai suorganizavęs an
samblio liaudies instrumentų 
rokestrą. Orkestras susideda iš

Al-

so
či r-

HELP WANfEO MALE
Darbininkų Reikia *

HELP WAnY6d ~ MALE 
' Darbininku įteiki*

SPAUSTUVEI REIKALINGAS REAL ESTATE
Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, oJspaudos 

darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti 
mašinas. lengvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati
nis, maloni darbo aplinka.

Darbo dienomis prašome kreiptis į administraciją nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

dėka 6 metus LTV išliko gyva, 
šiuo metu neturi jokių skolų, 
gali verstis iš gaunamų aukų, 
parengimu ir rėmėjų. Jos me
tinė apyvarta yra 21 tūkstan
čiai. „ ->

Bet ateina sunkios dienos 
LTV. Dirbę valdybose, gĄ’ve- 
nimo reikalų spaudžiami, pa
sitraukia, naujieji mažai do
misi. T. šlutas per LTV pro
gramą paskelbė, kad jis nuo 
kovo mėn. pasitraukia iš vedė
jo pareigų. Iš viso, išrinktos 
valdybos dalis išėjo, visas dar
bas gula ant kelių narių, ypač 
ant p. Kašubos pečių. Šių me
tų kovo 12 d. 2 vai. p. p. Jauni
mo Centre bus sprendžiamas 
tolimesnis Lietuvių Televizijo
je likimas :ar uždaryti, ar to
liau tęsti, jei atsiras jėgų ją 
kam perimti ir vykdyti jos dar 
bus. Todėl visi - lietuviai, rė
mėjai, būkite tame susirinki
me, nes jei nebus iš ko išrinkti 
naujos valdybos, tai teks ją 
uždaryti. B ai. Brazdžionis

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747
Pool table assembly line 

W O R KERS 
needed by

ARMAC ENTERPRISES 
Starting wage $2.25 per hour. 
Opportunity for advancement. 

Apply Monday or Tuesday.
3950 So. UNION AVENUE

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

DEPENDABLE
CLEANING WOMAN
GENERAL HOUSEWORK

Every other week. Prefer Thursday. 
Morton Grove. Good wages. 

Some English necessary.
Tel. 965-5518 9 AM til 2 PM

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REIKALINGAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS 2 suaugusių žmonių šeimai. Te- 
lefonuoti rytais iki 2:00 vai. p. p. to

kiu telefonu: HE 4-1174.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

PARDUODANT NAMUS, 
NUOMOJANT BUTUS, 

pašaukit mus 
./ .’ 434-8786 L „ . 

LISKUS R. E. 
2502 W. 69th STREET

& 2 BDRM. APT.
Modem plus tavern. (Bears antenna).
New gas hot water heater, air cond.
Located near 69th & Western Ave.

832,500 — Terms
Call (KUMMER) 434-4300 

McKEY & POAGŪE
3145 W. 63rd STREET <

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

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

Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

I SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT. PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, 111. 60603. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. V A L A N T I N A S< rr— , ,1 ■ l ... r

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Nan jausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tai WA 5-92W

retai girdimų instrumentų, kaip 
beržiniai trimitai, rageliai, bir
bynės, skudučiai, lumzdeliai, 
Įvairių rūšių kanklės ir skra- 
balai.

Principiniai buvo sutarta, 
kad Z. Lapino orkestras šven
tėje dalyvaus ir gros visą eilę 
šokių.

Kitiems šokiams pagal jų 
charakteri, tinka pučiamųjų 
instrumentų orkestras, kuri 
sudaryti ir jam vadovauti ko
miteto pirmininkas pakvietė 
jauną ir talentingą muziką 
vvda Vasaiti. w C C

Reiškia, šioje Tautinių 
kių šventėje girdėsime du
kestrus, — liaudies instrumen
tų — vadov. Z. Lapino ir pučia
mųjų — vadov. muz. A. Vasai- 
čio.

Glaudžiam darbui užtikrinti 
ir visoms programos detalėms 
aptarti komiteto pirm. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas vasario 27 
d. Chicagoje, sukvietė šventės 
muzikinės palydos reikalams 
aptarti komiteto ir orkestrų 
vadovų pasitarimą. Pasitari
mas įvyko 0‘Hare aerodrome. 
Į pasitarimą iš Kanados at
vyko Montrealio jaunimo an
samblio “Gintaras” vadovas 
Zigmas Lapinas ir to ansam
blio Tėvų komiteto pirminin
kas Paulius Povilaitis. Komi
tetui atstovavo: pirmininkas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, muz. 
Alvydas Vasaitis, komiteto na
riai — A. Modestas, V. Radžius 
ir B. Vindašienė. Pasitarimas 
vyko labai nuoširdžioje dva
sioje, problemos buvo spren
džiamos siekiant, kad>šios Tau 
tinių šokių šventės muzikinė 
palyda duotų pačiai šventei 
iškilumo, reikiamo grožio ir 
meniškumo. Pasitarimo daly
viai galutinai sutarė, kokius 
šokius palydės “Gintaro” an
samblio liaudies instrumentu 
orkestras ir kokius pučiamųjų 
instrumentų. Sutartos visos 
detalės ir dėl “Gintaro” ansam
blio atvažiavimo Į šventę, nak
vynių ir finansavimo klausi-, 
mai.

Pažymėtina, kad “Gintaro” 
ansamblio liaudies instrumen
tų orkestrą sudarys 20 jaunų 
orkestrantų.

Abu muzikinės dalies vado
vai — muz. Alvvdas Vasaitis ir 
Zigmas Lapinas šiuo metu in-' 
tensyviai rūpinasi , kad orkes
trai būtų tinkamai paruošti ir 
kad Laisvojo pasaulio lietuvių 
IV tautinių šokių šventėje su
darytų tikrai įspūdingą tauti
nių šokių muzikinę palydą.

— Povilas Dirkis, Brookfield, 
UI., LŽS Chicagos skyriaus pir
mininkas praneša, kad Petras 
Stakauskas nėra skyriaus narys, 
tai jo kandidatūra į skyriaus 
valdybą atkrinta ir jį netenka 
laikyti to skyriaus valdybos na
riu, kaip buvo spaudoje pra
nešta. , *':

— LžS Chicagos skyrius ruo
šia kultūrinę popietę kovo mėn. 
3 d. 7 vai. vak. “L. L.” redakci
joje, 2618 W. 71st St. Joje bus 
paminėta to skyriaus sukaktis ir 
prisiminti 2 istoriniai įvykiai — 
Spaudos draudimo panaikini
mas ir įsteigimas pirmojo dien
raščio Vilniaus , Žinios. Apie 
tai referuos ano laiko gyvas liu
dininkas. Skyriaus valdyba 
kviečia visus spaudos darbuoto
jus su artimaisiais? Po sueigos 
bus kavutė.

— A. A. Antano Gintnerio su
rinkta medžiaga leidiniams apie 
dzūkus, zanavykus ir Lietuvos 
paštininkus yra LžS Chicagos 
sk. sekretoriate, 6811 So. Map
lewood Ave. Tų organizacijų 
valdybos gali ją atsiimti.

90 AKRŲ
Labai gražioje vietoje, visa žemė dir
bama. Nauja daržinė, šilo, klėtis. 10 
kambarių gyvenamas namas su 

dentiekiu, gazo šilima.
FRANK KLEVISHA 

NEW LISBON, WIS. 53950.
Tel. 562-3664

van-

— Chicagos šauliai paminėjo 
Vasario 16-sios 54 metų sukak
tį. Minėjimą surengė Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopa. Kitos 
šaulių kuopos šventėje- nedaly-. 
vavo. Atitaisome netikslumą, 
buvusį. šventės aprašyme.

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ MŪRAS — 6 ir 5 kamba

riai. Medžiu iškaltas beismantas. 
Naujas gazu šildymas. Modernios vo
nios ir virtuvės. Naujas mūro gara
žas, elektros durys. Arti mūsų. — 
$36,500.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35 000

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, - Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai. 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas -— aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,000.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

J. A U G U S T A I T I S ;

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina J1.50 • [

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano << 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- j! 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- J 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. ]! 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį j j 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

J NAUJIENOS ;
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 !

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. g

Lietuvių Televizijoje 
likimas

Niekas netikėjo, kad prieš 
6 m. įsisteigusi Lietuvių Tele
vizija išsilaikys iki šių dienų. 
Uolių rėmėjų, programų vyk
dytojų ir finansų komosijos

BUY U.L 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

EUPHROSINE MIKU2IŪTĖ, 

dabartinė SLA iždininkė, didele 
balsų dauguma buvo nominuo
ta iždininkės pareigoms.

Ji pavyzdingai tvarko SLA iž
do reikalus ir moka pelningai 
prižiūrėti SLA investicijas. Ko
vo mėnesį SLA kuopos atiduos 
savo balsus nominuotiems pa
reigūnams. Visi, kas nori, kad 
SLA iždas būtų pavyzdingai ir 
taupiai tvarkomas, prašome 
kovo mėnesio susirinkimuose 
balsuoti už Euphrosine Miku- 
žiūtę SLA iždininkės pareigoms.

Komitetas

— Dr. Šarūnas Lazdinis, Day- 
, ton, Ohio, dirba inžinierium 

Wright - Peterson oro bazėje. 
Vietos lietuviškų organizacijų 
suruoštame Lietuvos nepriklau
somybės minėjime jis pasakė 
pagrindinę kalbą. Minėjimo da
lyvius sužavėjo savo tautiniais 
šokiais Detroito “Šilainė”, va
dovaujama G. Gobienės.

— Liuda Apynytė, Sydney, 
Australija, išrinkta atstove į 
Jaunimo kongresą. Ji studijuoja 
humanitarinius mokslus, yra 
veikli skautė, spaudos bendra-, 
darbe ir žinoma kaipo puiki lie
tuvių poezijos interpretatorė. 
Taip pat atstove išrinkta Viole
ta Bitinaitė, baigusi humanitari
nius mokslus ir aktyvi Studentų 
sąjungoje.

— Jaunimo peticija yra išver
čiama į įvairias kalbas ir bus iš
siuntinėta parašų rinkimui. Pe
ticijos komisijai vadovauja An
tanas Kizlauskas. Ji bus įteik
ta JT Gen. sekretoriui Jaunimo 
kongreso proga.

— šį ketvirtadienį “Pelkių ži
burėlio Literatūrinėje valandė
lėje aktorė Dalia Juknevičiūtė 
skaitys Liūnės Sutemos naujau
sią poeziją. Kviečiama paklau
syti.

— IV-tosios Tautinių šokių 
šventės Lėšų telkimo komitetas 

J ruošia Banketą balandžio 22 d. 
Beverly Country Club, Chicago- 
je, norint sukelti lėšų šokėjams 
kelionės išlaidom padengti. Ti
kimasi, kad visuomenė tam pri
tars ir gausiai dalyvaus. Sąly
gos į banketą bus paskelbtos vė
liau per spaudą ir radiją.

— Lietuvių Foto Archyvas 
pagamino naują lietuvišką do
kumentinį filmą apie VIII Atei
tininkų Federacijos kongresą 
Čikagoje ir prieškongresinę sto
vyklą Dainavoje. Filmas vadi
nasi “Į Septintąjį Dešimtmetį”. 
Lietuviškoji visuomenė kviečia
ma atsilankyti į filmo premjerą, 
kuri bus kovo mėn. 17 d. Jauni
mo centre.

♦ Tradicinė Čikagos skaučių- 
tų Kaziuko mugė įvyks kovo 
mėn. 5 d. Jos atidarymas įvyks 
10 vai. ryto.

Mugėje bus galima įsigyti Įvai
riausių vertingų išdirbinių, veiks 
bufetai, kavinės, laimės šuliniai J 
ir t. t.' ■' P ■

Kviečiame visą Čikagos visuo
menę gausiai atsilankyti ir pa
remti lietuviu skautu veiklą.

'-%;- (Pr). -

♦ Pirmyn Choro statoma 
Franz Lehąro LinksmojiNašlė 
bus kovo 4 if 5 dienomis, Mari
jos Aukšt. mokyklos auditori
joj. Bilietai Marginiuose ir pas 
bhoro sekr.- A. Jankauskienę, 
6828 So. Artesian, tel. 778-4293 
arba A. Brazis — 598-6193.

' (Pr).

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr^ 
po 3 ntieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500. _ .

8 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šilti gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJĮS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $38.500. ■ ■ ■

GRAŽUS 4 BŪTŲ mūr.. alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000,

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, i 
automobiliu mūro garažas. Marquetto 
Parke. — Tik S88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

LL Tel.: 471-0321

Tik $88.000,

BUILDERSAND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas
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Ftderalinly Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas '
IN C E TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Paračų paliudijimas

Draudimo Infermaeljoa
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpubllc 7-1941 
k—

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.
Y /

TERRA
Bnngenybėt, Laikrodžiai, Dovanoa 

vttcmi progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

— Vytauto Didžiojo šaulių, 
kuopa š. m. kovo 12 d., sekma
dienį, 2 v. p. p. Vyčių salėje, Chi- 
cagoje ruošia Vlado Pūtvio mi
nėjimą. Visi šauliai ir svečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti 
minėjime.

A- & U INSURANCE A REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVB. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange Urtrigoj) 
PigOi aufomebillų drvudlnuL

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 

iair-conditioning į naujus, ir.senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu 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

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-5980

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
MOBVb W. 95 th St.

JĮA M654_

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

tvne-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetai Garbačiauskai, mv.




