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AMERIKA. KINIJAI NENUSILEIDO
-SAKO PATARĖJAS H. KISSINGER

WASHINGTONAS. — Bostono “Globė” neišlaikė paslapties 
ir paskelbė, kad trekiadienį buvusiame valdžios “patikimu šal
tinių” paaiškinime korespondentams apie vizitą Kinijoje, paaiš
kinimus davė ir pavardės neskelbti prašė pats prezidento pata
rėjas Henry Kissinger/ Jis atidengė vyriausybės planus, kurie 
numato po dvieju ar trijų savaičių paskelbti apie Amerikos-Kinijos 
susitarimą, liečiantį trečią valstybę, kurioje bus palaikomi diplo
matiniai abiejų šalių kontaktai. Kissingeris pabrėžęs, kad Pekine 
Amerika Kinijai nenusileido jokiame klausime.

MUSULMONAI NELINKĘ PRIPAŽINTI
NAUJOS BENGALIJOS VALSTYBĖS

Beirutas. — Libano laikraštis paskelbė žinią, kad Irakas pla
nuoja balandžio mėnesį pasirašyti draugiškumo ir savitarpio pa
galbos sutartį su Sovietų Sąjunga. Kartu laikraštis “Al Nahar” 
skelbia, kad šį užsimojimą piktai smerkia Libija, kuri Įspėjusi 
Iraką, kad sutartis su sovietais eina prieš Arabų Lygos susita
rimą. Libija primena Irakui, kad šis buvo sudaręs sutartį 
Bagdado Paktą ir su imperialistinėmis valstybėmis. Jei Irakas 
nesilaikys Arabų Lygos nuostatų, tai geriausiai visai tą lygą pa
naikinti, sako Libija.

Kaip žinoma, daug metų Ame
rikos diplomatai susitikdavo su 
Kinijos diplomatais Varšuvoje. 
Iš tų kontaktų nieko neišėjo. Da
bar planuojamas kontaktas bus 
naudojamas Įvairių sporto ir kul
tūros delegacijų vizitų organi
zavimui, vizų išdavimui ir ki
tiems konsulariniams patarnavi
mams. Jau žinoma, kad šis ne- 

x oficialus diplomatinis ryšys ne
bus Jungtinėse Tautose. Spėlio
jama, kad tas ryšių centras bus 
Ottawoje, Kanadoj. Šitą nuomo
nę sutvirtino žinia, kad Kinijos 
naujas ambasadorius Kanadai 
bus Yar Kuang, kuris buvo am
basadorium Varšuvoje. Jis ne 
kartą yra dalyvavęs kinų susi
tikimuose su amerikiečiais. Jis 
buvo Pekine, kada buvo planuo
jamas prez. Nixono vizitas Kini
joje. Kanadoje jis pareigas pra
dės eiti kovo 9 d.

Amerikos-Kinijos susitarimas 
dėl Taivano daugiausia paken- 

' kė Formozos. gyventojų nepri- 
klausomybės jįdėjimui. Iš ■1 to 
milijomi Taivano gyventojų 
85% yra taivaniečiai ir tik 15% 
sudaro iš Kinijos žemyno su 
Chiang Kai Sheku kariuomene 
atvykę kinai. Taivaniečiai sva
jojo apie nepriklausomą valsty
bę, nepriklausančia nei Chiang 
Kai Shekui nei komunistams. Jų 
svajonės šiuo Amerikos-Kinijos 
susitarimu yra sunaikintos. Ko
munikate prezidentas Nixonas 
pripažįsta, kad Taivanas yra Ki
nijos dalis, jos provincija. Tą 
patį tvirtina nacionalistai ir ko
munistai.

Ar dovanoti bausme 
dezertyrams

WASHINGTONAS. — Sena
to teisingumo reikalų komitetas, 
vadovaujamas sen. Edward Ken
nedy, veda apklausinėjimus apie 
amnestiją pabėgusiems iš kari
nės tarnybos. Daug kas siūlo 
dovanoti bausmes Vietnamo ka
ro priešininkams, dezertyrams 
ir vengusiems karinės tarnybos, 
nes dabar visi amerikiečiai, net 
ir pati vyriausybė esanti nuomo
nės, kad tas karas buvo klaida.

Pentagono atstovas gen. Leo 
Benade pasisakė prieš amnes
tiją, nurodydamas, kad kai ku
rie kareiviai, išgirdę apie amnes
tiją, pasitrauks iš kariuomenės, 
žinodami, kad jie nebus baudžia
mi. šiuo metu yra apie 30,000 
dezertyrų iš karinių dalinių. Tam 
skaičiuje yra 2,323 dezertyrai, 
kurie pabėgo į Kanadą ar Šve
diją. šalia jų tūkstančiai jaunų 
vyrų išvažiavo į užsienį, kad ne
būtų šaukiami į karinę tarnybą.

Amerikos Legijonas ypatingai 
priešinasi bet kokioms dezerty
rų amnestijoms. Karštą kalbą 
komitete pasakė ir vieno Viet
name žuvusio jaunuolio tėvas, 
nurodydamas, kad tūkstančiai 
jaunų amerikiečių kovojo ir žu
vo, atlikdami savo pareigas. Tų 
žuvusių didžiausias paniekinimas 
būtų, jei bailiai ir dezertyrai 
būtų išteisinti.

15 VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Meras 
John Lindsay pareiškė, kad šv. 
Patriko dieną jis dalyvaus mies
to parade su juodu raikščiu ant 
rankovės, pagerbdamas šiaurinėj 
Airijoj žuvusius airius katalikus.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
užsienio reikalų ministeris pa
reiškė, kad jis patenkintas pre
zidento Nixono ir Kinijos pareiš
kimu, nes jis rodąs, kad Ameri
ka nepamiršo P. Vietnamo ir 
nedarė jokių nuolaidų komunis
tams.

ATĖNAI. — Kipro preziden
tas Makarios pažadėjęs Graiki
jos valdžiai perduoti savo pirk
tus iš Čekoslovakijos ginklus 
Jungtinių Tautų taikos kariuo
menės globai. Spaudimą arki
vyskupui Makarios padarė ir 
graikų sentikių vyskupai, net 
pagrasinę jį išmesti iš sinodo, 
jei jis neklausys graikų-vyriau
sybės.

NEW YORKAS. — Policija 
Čia suėmė tris asmenis, kurie iš 
Jamaikos įvežė apie 25 tonas 
marijuanos.

NEW YORKAS. — Ameri
kos uostų darbininkų unija pa
skelbė 24 vai. boikotą škotiškai 
degtinei, darbininkams Įsakyta 
per tą laikotarpį neiškrauti vis
kio iš laivų. Tai yra protestas 
prieš britų politiką šiaurinėj Ai
rijoj.

WASHINGTONAS. — Baltie
ji Rūmai paskelbė, kad Kinijos 
vyriausybė pakvietė abu senato 
partijų vadus atvykti į Kiniją: 
demokratų vadą sen. Mansfiel- 
dą ir— respublikonų sen. Hugh 
Scott.

♦ Netoli Marselio prancūzų 
policija sulaikė žvejų laivą. Jo 
dugne, išlietame betonu, buvo 
rasti heroino pilni maišai, Įmū
ryti betone. Ieškojimas užtru
ko kelias dienas, tačiau rasta 937 
svarai gryno heroino, kurio vertė 
rinkoje — 250 mil. dol.

Maroke nauja 
konstitucija

RABATAS___Maroko gyven
tojai trečiadienį balsavo dėl nau
jos konstitucijos projekto, ku
rio nuostatai šiek tiek apriboja 
absoliučias karaliaus galias. 
Opozicijos partijos, daugiausia 
kairiųjų įsitikinimų, šį referen
dumą boikotavo. Konstituciją 
priėmus parlamento rinkimai 
įvyks už trijų mėnesių.

Karinis Maroko teismas nu
baudė 73 karininkus ir karei
vius už dalyvavimą liepos mėn. 
sukilime prįeš karalių. Bausmės 
siekia nuo vienų metų kalėjimo 
iki gyvos galvos. Vienas karinin
kas nuteistas sušaudyti. Dešimt 
aukštų karininkų buvo sušaudyti 
tuoj po sukilimo. Suimtų po su
kilimo buvo virš 1,000. Jie visi 
buvo teisme išteisinti. Tame su
kilime pernai žuvo apie 100 žmo
nių.

Uragvajaus lietuviai Montevideo mieste paminėjo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukak
ti, o vėliau nuėjo į miesto centrą ir padėjo vainiką prie gen. Artigaso, Uragvajaus valstybės įstei
gėjo, paminklo. Paveiksle matome Lietuvos atstovą A. Grišoną, ponią Liuciją Grišonienę ir jau

ny lietuviy būrelį, su vėliavomis atėjusį didvyrio pagerbti.
Foto Trajano Pereiros

SOVIETU SPAUDA ŠVELNIAU RAŠO 
APIE NEPAKLUSNIĄJĄ RUMUNIJĄ

MASKVA. — Užsienio korespondentai pastebėjo žymų atši
limą Sov. Sąjungos-Rumunijos santykiuose. Sovietų spauda šią 
savaitę plačiai aprašė naujo Rumunijos ambasadoriaus Georghe 
Badrus priėmimą pas prezidentą Nikalojų Podgorną. “Pravda” 
vasario 8 d. gražiai kalbėjo apie Rumunijos ekonominį pajėgumą 
ir augimą, kuris esąs didžiausias Rytų Europos Valstybių tarpe. 
Varšuvos Pakto valstybių pasitarime visai nebuvo minėta Kini
ja, prieš kurios kritiką Rumunija visada protestuoja. “Sovietskaja 
Rosija” neseniai gražiai aprašė Sovietų Sąjungos-Rumunijos pre
kybos ryšius^ - .. „..- j------ -

’ Sovietų spauda vis pabrėžia 
reikalą visoms “socialistinėms 
valstybėms koordinuoti savo po
litinius ir ekonominius ėjimus 
ir sovietai jau nebesispiria orga
nizuoti Varšuvos pakto karinius 
manevrus Rumunijos žemėje. 
Rumunija šiuo klausimu laiko
si tvirtai, pabrėždama kiekvie
na proga, kad svetimas kariuo
menes reikėtų atitraukti iš kitu 
valstybių. Rumunai neslepia, 
kad kariuomenes atitraukti tu
rėtų ne tik “imperialistiniai” 
kraštai, bet ir “socialistiniai”.

Dar nežinia, kaip sovietai pa
žiūrės į Rumunijos raštą Euro
pos Rinkos valstybėms. Rumu
nijos užsienio prekybos minis
teris Burtica parašė rinkos mi- 
nisterių tarybos pirmininkui 
Gaston Thorn, Liuksemburgo už
sienio reikalų ministeriui, pra
šymą įrašyti Rumuniją į sąrašą 
tų valstybių, kurioms bus leis
ta eksportuoti savo gaminius be 
muitų į Europos Rinkos valsty
bes. Tokią privilegiją Europos 
Rinka taiko tik neišsivysčiusiom, 
atsilikusioms šalims. Ar Rumu
nijos prašymas bus patenkintas, 
dar nežinoma, tačiau jau pats pa
reiškimas sukėlė daug komenta
rų. Komunistinės šalys iki šiol 
surišdavo rinką su Nato orga
nizacija ir laikė ją ne tiek eko
nominiu, kiek politiniu vienetu, 
nukreiptu prieš Sovietų Sąjungą 
ir jos satelitus.

MIAMI. — Floridoje buvo pa
sirašyta pirma darbo sutartis 
tarp žemės ūkio darbininkų ir 
didelės Coca-Cola bendrovės, ku
ri turi Floridoje apelsinų plan
tacijas, kur auginami “Minute 
Maid” sunkai vaisiai. Pastovūs 
plantacijų darbininkai gaus iki 
3.70 dol. per valandą, gaus 9 ap
mokėtas švenčių dienas, atosto
gas ir sveikatos draudimą. Sezo
niniai darbininkai, kurie išdirbs 
iki 100 dienų, gaus pusę to. Ki
ti ūkininkai ir sodų savininkai 
nepatenkinti Coca-Colos sutarti
mi.

Mirė pulkininkas 
Vladas Braziulis

Pulk. Vladas Braziulis
CLEVELANDAS, Ohio. — 

Vakar ryte savo namuose nuo 
širdies smūgio mirė pulk. Vladas 
Braziulis - Braziulevičius. Velio
niui sunegalavus, 4:30 vai. ryto 
į namus atvyko gydytojas. Įšvir- 
kštęs tokiais atvejais vartojamų 
vaistų, gydytojas rengėsi atvyk
ti 8 vai. ryto ir ligonį išvežti į 
vietos ligoninę. Ligonis mirė 
prieš aštuonias. žinią telefonu 
iš Cleveland© pranešė Jonas Nas- 
vytis, velionies žentas, vedęs 
Braziulio dukrą Reginą.

Pulk. Vlado Braziulio laidotu
vės įvyks pirmadienį, švento 
Jurgio bažnyčioje atlikus pa
maldas. Velionis bus pašarvotas 
Jacubs (Jokubauskienės) koply
čioje, esančioje 185-toje gatvė
je.

Velionis paliko žmoną Veroni
ką Gaučiutę Braziulienę, namie 
prižiūrėjusią ligonį; dukrą Eleną 
Stepaitienę, su šeima gyvenan
čią Toronto mieste; dukrą Lai
mą Gerasiūnienę, su šeima gy
venančią St. Monica, Cal., mies
te; ir dukrą Reginą Nasvytienę,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

Sovietų vertėjas Jungtinė
se Tautose Michail Belov, kuris 
pasiprašė Amerikoje politinės 
globos, buvo imigracijos Įstai
gos ir valstybės departamento 
atiduotas į jo žmonos globą. De
partamento psichiatras. pripaži
nęs, kad Belov — psichiniai ne
sveikas. Jis bus sugrąžintas į 
Sovietų Sąjungą, kur jis bus gy
domas.

Teismas pripažino kaltu 
angliakasių veikėjo Yablonskio 
žudiką ir priteisė jam mirties 
bausmę.

Vyriausybės mokslininkai 
paskelbė, kad buvo išbandyta 
dirbtinė širdis, kuri sėkmingai 
veikusi iki dviejų dienų 75-kiuose 
veršiukuose. Dar svarbiau, ta 
širdis veikianti varoma bran
duolinės energijos. Pagaminti ir 
širdies dirgintuvai, irgi branduo
linės energijos, kurie padeda nu
silpusioms širdims veikti.

Indija pasiūlė Pakistanui 
derėtis dėl taikos sutarties, ku
ri užbaigtų visus nesusiprati
mus. Indija siūlo išvežti iš Ben
galijos visus kareivius.

+ Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad Kinijos premjeras pakvietė 
į Kiniją atvykti abi prezidento 
dukteris: Patricia Cox ir jos vy
rą Edward ir Julia bei David Ei- 
senhowerius.

> šiaurinėj Airijoj vis dau" 
giau pasitaiko smurto veiksmų 
prieš katalikus. Manoma, kad 
keršto veiksmus pradėjo kuri 
nors protestantų grupė.

Lenkas kandidatas 
i JT pirmininkus 
NEW YORKAS. — Ateinan

čiai Jungtinių Tautų Generalinei 
Asamblėjai, greičiausiai, pirmi
ninkaus lenkas. Lenkija paskel
bė, kad ji išstato kandidatu į pir
mininkus savo užsienio reikalų 
viceministerį Stanislaw Trep- 
czynski. Naujas asamblėja pra
sidės rugsėjo mėn.

Tradiciniu .JT susitarimu šiais 
metais asamblėjos pirmininkas 
turi būti renkamas iš Rytų Eu
ropos valstybių, pernai buvo Azi
jos atstovas. Komunistinės val
stybės jau susitarė savo tarpe, 
kad pirmininką paskirti yra ei
lė Lenkijai.

su šeima gyvenančią Clevelan- 
de, O. Paliko, aišku, daugelį anū
kų.

Kinijos dovana 
sukėlė varžybas

WASHINGTONAS. — Prezi
dentui grįžus iš Kinijos ir visuo
menei sužinojus, kad Kinija pa
dovanojo Amerikai du “panda” 
meškinus, tarp atskirų miestų 
ir politikų prasidėjo kova dėl tų 
meškinų: kuriame mieste jie gy
vens ?

Bronx zoologijos sodas rašo 
prezidentui, kad jis turėjo ke
turis panda meškinus, jų pasku
tinė — “Susie” — nugaišo 1951 
m. Sodas turi visus pandoms rei
kalingus įrengimus: patogų ur
vą, vandens plaukiojimui ir lais
tymo sistemą.

San Diego zoologijos sodas 
siūlosi globoti pandas. Jis pri
mena prezidentui, kad Kalifor
nija yra jo valstija, čia yra “va
saros baltieji rūmai”, čia bus ir 
respublikonų partijos konvenci
ja.- ' --'K -

Brookfieldo, Illinois sodas aiš
kina, kad jis pirmas turėjęs pan
da meškinus, jų' paskutinis nu
gaišęs irgi Brookfielde 1953 m., 
dviem metais vėliau negu Bronx 
sodo panda. Brookfielde esą vi
si reikalingi pandoms Įrengimai.

Denverio meras rašo preziden
tui, kad jo miesto sodas geriau
siai pandoms tinka, nes yra 5,000 
pėdų virš jūros paviršiaus, kli
matas esąs visai kaip ipandii 
gimtinėje — pietinės Kinijos 
Szechuano provincijos kalnuo
tuose miškuose.

St. Louis zoologijos sodas taip 
labai nori gauti pandas, kad jo 
direktorius pasiuntė laišką tie
siog Kinijos vyriausybei per vie
ną reporterį, buvusį Kinijoje su 
prezidentu Nixonu.

Daugiausia vilčių gauti pan
das turi Washingtono sodas, ku
rio direktoriūs skris ; ’ :.iiją 
nuveždamas mr '-.-) ; ir
pats parveš Kinijos du\.. tus 
meškinus. Mažai žinoma, kaip 
tie meškinai gyvena. Jie yra 
Amerikos rakūnų giminaičiai. 
Kinijoje nelaisvėje yra 12 pan
dų. Tik Londonas, Maskva ir A. 
Korėjos zoologijos sodas jų tu
ri. Kai kurie zoologai jau siū
lo pandas laikyti atskirose vie
tose, nes pandų porelė^ nesugy
venančios.

Socialdemokratai 
nesijungs Į uniją

ROMA. — Italijos darbo uni
jos yra susiorganizavusios į tris 
federacijas: komunistų genera
linę federaciją, katalikų darbi
ninkų sindikatų federaciją ir 
socialdemokratų darbo unijų fe
deraciją. šių metų pradžioje bu
vo paskelbti planai sujungti tas 
tris darbininkų grupes į .vie
ną. Dabar paskelbta, kad social
demokratai apsigalvojo ir į vie
ną organizaciją nutarė nesi- 
jungti, nes toks susijungimas 
padėsiąs “kairės ir dešinės eks-

Irako planuojama sutartis su 
sovietais smerkiama Sirijoje ir 
Irane, su kuriuo Irakas seniai 
neturi gerų santykių. Iranas bi
jo, kad per Iraką sovietai įkels 
koją į žibalu turtingą Persijos 
Įlanką. Sirija nekenčia Irako re
žimo, nes jį sudaro Baath socia
listų grupė, priešišką sirų baath 
partijos atskalai.

Saudi Arabijoje posėdžiauja 
31 musulmonų valstybės užsie
nio reikalų ministerial. šioje 
konferencijoje daug laiko užėmė 
debatai apie kovą prieš sioniz
mą, tačiau nemažai kliuvo ir ko
munizmui. Saudi Arabijos už
sienio reikalų ministeris Omai* 
Saqquaf, kuris konferencijai pir
mininkauja, pareiškė, kad sio
nizmas ir komunizmas turi prieš 
musulmonų pasaulį apgaulingus 
planus.

Įdomu, musulmonų valstybės 
nepripažįsta naujos Bengalijos 
valstybės, nors jos gyventojų 
dauguma — irgi musulmonai LL 
blja’~pasiūlė' konferencijoje re
zoliuciją, išreiškiančią paramą 
Pakistanui. Bengalija galinti 
gauti tik plačią autonomija Pa
kistano valstybės ribose.

Musulmonų konferencija nu
tarė įsteigti centrinį banką ir 
žinių agentūra, kurios centras 
būsiąs Libane, Beirute. Lėšas 
bankui ir agentūrai parūpins 
Saudi Arabija ir kitos žibalo ša
lys.

Jordano ministeris šioje kon
ferencijoje ragino visus musul
monus išvystyti spaudimą, kad 
Izraelis nepakeistų Jeruzalės 
miesto charakterio. Dabar pa
saulyje viešpataująs tylos są
mokslas, o Izraelis nekreipiąs jo
kio dėmesio i Jungtinių Tautų 
reikalavimus palikti Jeruzalę to
kią, kokia ji buvo prieš 6 dienų 
karą.

Žemės reforma 
Pakistane

RAWALPINDI. — Pakistano 
prezidentas paskelbė naują že
mės reformą, kuri panaikins fe
odalizmo likučius ir atims že
mes iš didžiųjų dvarininkų. Ry
šium su šiuo Įstatymu, paskell)- 
tu dekreto forma, penktadienis 
yra paskelbtas šventa ditena.

Šį prezidento Bhutto dekretą 
kairieji kritikuoja, nes jis esąs 
nepakankamai griežtas. Konser
vatoriai puola jį. kaip kenkiantį 
valstybės interesams. Ateityje 
privačiose rankose galės būti ne 
daugiau kaip 150 akrų žemės, 
jei ji yra melioruota (anksčiau 
buvo 500 akrų) ir — iki 1,000 
akrų, jei žemė nemelioruota. 
Pats prezidentas turi apie 66,000 
akrų žemes Sindo provincijoje. 
Įstatymas palies ir jį.

tremistams”. kaip sakoma jų 
pareiškime.

Italijoje darbininkų tarpe vis 
didesnę įtaką įsigija mažiausia 
iš visų naujų fašistų “nacio
nalistų darbininkų unija”.
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šakojo apie padėtį okupuotoje 
Lietuvoje ir visas apiuokybes, 
kaip jis buvo išmestas ii teigė
jų ir net nebuvo jam „duota pen
sija, nes nepriklausė komparti
jai ir sprendimą padarė ne tokį, 
kokio partija rjeikalayo.
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Pirmyn choro mergaitės repetuoja kankano šokį besirengiant operetei “Linksmoji Našlė”,* kuri

Broliai Stanioniai — kairėje Juozas Stanionis, dešinėje 
Frank Stanionis.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lake apskr, skyriaus' valdybos 
pastangomis, iškilmingai pami
nėta 54-ji Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktis.

Minėjimas pradėtas vasario 
16 d., iškeliant tautinę lietuvių 
vėliavą prie East Chicagos mies
to pastato. Dalyvių susirinko 
gerai per pusšimtį. Dalyvavo 
Vytauto posto garbės sargyba1 

, su savo vėliava. Dienos reikšmę 
trumpu žodžiu priminė skyr. 
pirm. A. Vinickas ir pasveikino 

i burmistras Robert Pastrick. Po 
vėliavos pakėlimo didesnioji da
lyvių dalis, kartu su svečiais su
sirinko į restoraną pusryčiams, 
kurių metu taip pat pasakyta 
kalbų ir palinkėta ištvermės sie-

1 kiant Lietuvai laisvės.
A. Degučio rūpesčiu, per res

publikonų partiją, buvo gautas 
leidimas vasario 16 d. iškelti 
tautinę vėliavą prie gubernatū- 
ros rūmų, Indianapolyje. Kadan
gi Indianapolyje lietuvių yra la
bai mažai ir neturima su jais ry
šio, tad prie vėliavos iškėlimo 
buvo suorganizuota lietuvių gru
pė, kuri 5 mašinomis nuvyko ir 

, dalyvavo prie vėliavos pakėlimo. 
Grupei vadovavo vietos skyriaus 
sekretorius Petras Indreika, o 
Indianapolyje prisijungė iš Chi
cagos atvykę J. Jasaitis ir V. No
reika. Nors turėta iš ryšininkų
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- Į piūčio 16 d. Kupiškio vis., Krei- į į Chicagą, aplankyti savo brolį
į venių kaime, kur dabartiniu praną Teko su kclis kar_

tus susitikti. Jis smulkiai nupa-

i C

liūdna telegrama, kad 1972 m. bet ir iš ten buvo pašalintas ir 
vasario 12 d. Panevėžio ligoni
nėje mirė teis. Juozas Stanionis.

Jis bus o gimęs 1896 m. rug- įrjnis mėnesiams leidimą atvyk-

EAST CHICAGO, IND.
Paminėta Lietuvos Nepriklausomybės sukaktis 

užtikrinimas, kad viskas sutvar- Į 
kyta ir visi leidimai gauti, bet 
nuvykus rasta kitokia padėtis. 
Pasirodo, ryšininkai nebuvo su- 
mezgę reikiamų ryšių su guber- 
natūra, o gubernatoriui išvykus, 
niekas nežinojo apie leidimą vė
liavai iškelti. Po ilgesnių pasi
kalbėjimų, pavyko pagauti gu
bernatorių Detroite ir tik ga
vus iš jo nurodymus, vėliava 
buvo iškelta. Tuo pačiu įsaky-| | 
mu prie lietuvių delegacijos buvo 
priskirti du gubernatūros val
dininkai, kurie mūsų delegaciją 
priėmė, dalyvavo prie vėliavos 
pakėlimo ir rūpinosi jos užėmi-' 

Vakare mūsų grupė lai
mingai grįžo namo.
• Per Hammondo radiją 8 vai. 
ryto buvo suorganizuotas pasi
kalbėjimas Lietuvos laisvinimo 
klausimais. Prekybininkas Ir-j 
vin Lewin nemokamai perleido Į 
savo ;
viams.

Pabuvojęs nepilnus tris mė
nesius, grįžo j tėviškę. Susiraši
nėjo su broliu ir vienu teisinin
kų Chicagoje.

Kreivenių kaiųie liko jo žnip- 
na Elena, o^ Chicagoje brolis 
Pranas, ilgametis Lietuvių So
cialdemokratų 4-tęs kuopos pir
mininkas ir Chicagos Lietuvių 
Tarybos narys. Velionis buvo 
labai -draugiško ir malonaus 
būdo.
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Linksmąją Našlę
Franz Lehar 3 veiksmų operetę stato Chicagos 
Lietuvių Pirmyn Choras šeštadieni, kovo 4 d., 
8 vai. vakaro ir sekmadienį, kovo 5 d. 3 vai. po 
pietų Marijos Aukštesniosios mokyklos salėje.

Bilietus galima gauti prie kasos šeštadieni 
nuo 5 iki 8 vai. vak., o sekmadienį nuo 12-tos iki 
3 vai. po pietų.

radijo pusvalandį lietu-

be Irvin Lewino lietuviai jaunuo-'. ., 
liai — studentai: Saulė Girdžiū-
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Pasikalbėjime dalyvavo

naitė, Gintaras Aukštuolis ir 
Saulius Valeika. Klausimų for
ma buvo paliesta Lietuvos pra
eitis, nepriklausomas gyvenimas 
ir dabartinis — rusų okupuo
tas. Pažymėti laisvės trokštan- 
tieji lietuviai: Simas Kudirka, 
Simokaičiai ir Bražinskai. Iškel
tas lietuvių įnašas į Amerikos

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių 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 draugja, 48 

jos.

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina

lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios,'įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
jos. Duucį UVrrVLLLLldlLUVFCU. ---- —
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos * mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šia knygą Įsigyti, prašomi parašyti Aękį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu i r pasiusti:

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

Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima .gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi.-----------
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai

Įrištas, 431 push -----------...-------------------------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pust, įrišta — * 
minkštais viršeliais — _____—--------------------

$3,00,

$6.00

$7.50

$2.00
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— S5J0 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ---------------------------
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., — -—...----- ----- --------- ----------- —
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — -----------
Or. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik --------------------------------------

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

.... $3.00

$1.00 >

S4.00
3
.„ $10.00
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus Laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersoniene

Poezija ar pasakos yra vaikų mėgsUnu ne mažiau kaip žaidimai a>
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
šiems bei jaunimui:

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
MUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš va^kų pasaulio. // I _ 
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda 
mažiesiems 
žus leidinys. S1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams 
te vidaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stase VanagaUe • Petersoniene, LAUME DAUAA6. 17 eileraičių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes levų 2emeje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI 4.IETUVA, poema. 118 psl.. $1,00.

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKĄLAL Liet Mokytojų s-gos premi
juota knyga Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stanėikaitės iliustracijos, 186 jpsl., -kaina 2 dot.

7. Juozas ąvaistas, FAUNUS PtNKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių Jr žygių, iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaiti, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos

NU KĖS, 34 psL su S apsakymėliais iš va^kų pasaulio. Abi gausiai ilius-

Frankien* - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
Didelio formato, 24 psl., gra-Jūratės Eidukaitės iliustruota.

Dail. V. Siman-

Labai gražus leidinys

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail.

Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai

East Chicagos grupė lietuviu $• m. vasario 16 d. buvo nuvykę į indianapolį 

vię pakeliant vėliavą. Pačioje dešinėje delegacijos vadovas P. Indreika, J. 
Jasaitis, svečias iš Chicagos ir kt. 

Nuotrauka V. Noreikos

iškelti tautinę vėliavą prie gubernatoriaus rūmų. Nuotraukoje dalis daly- 

Jasaitis, svečias iš Chicagos ir kt.

sportinį, kultūrinį bei meninį- 
filminį pasaulį.

Akademinė dalis — banketas
Pagrindinis minėjimas įvyko 

East Chicagoje vasario 20 d. 
Prasidėjo 6 vai. vak. šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos salė
je.

Iš ryto buvo atlaikytos pa
maldos keturiose bažnyčiose: 
Gary —. šv. Kazimiero ir šv. An
driejaus, East Chicagoje šv. 
Pranciškaus ir San Pierre, kur 
yra lietuviai kunigai.

Pamaldų metu šv. Pranciš
kaus par. bažnyčioje, East Chi
cagoje, dalyvavo lietuviška tris
palvė. Vytauto posto ir Ameri
kos vėliavos, asistuojamos legio
nierių ir tautiniais rūbais pasi
puošusių lietuvaičių. Choras gra
žiai pagiedojo atitinkamas gies
mes, o solo — N. Aukštuolienė, 
pritariant vargonais muzikui A. 
Giedraičiui. Pamaldos baigtos 
tautos himnu. Mišias lietuviš
kai atnašavo ir patriotinį pa
mokslą pasakė salezietis kun. 
Sabaliauskas. Prie įėjimo į baž
nyčią tautiniais rūbais pasipuo
šusios lietuvaitės kiekvienam da
lyviui prisegė tautinį ženklelį. Iš 
bažnyčios žmonės skirstėsi pa
kelta nuotaika ir jautė, kad yra 
ne eilinis sekmadienis.

Vakare minėjimas buvo tę
siamas salėje, žmonės susirin
ko gausiai ir pripildė parapijos 
salę. Prie garbės stalo matėsi 
be pirm. A. Vinicko, kun. dr. I. 
Urbonas, kun. P. Jakulevičius, 
atstovas R. Madden, burmistrai: 
East Chicagos — R. Pastrick 
ir buv. dr. J. Nicosia ir Ham
mondo — J. Klen, svečias iš 
Chicagos C. Oksas, J. Pečkai
tis, Irvin Lewin ir daug kitų 
miesto pareigūnų.

Minėjimą atidarė Altos skyr. 
ilgametis pirm. Albertas Vinic
kas ir trumpu žodžių priminė šios 
dienos reikšmę.

Įnešamos vėliavos, sugiedami 
himnai ir pagerbiami žuvusieji 
už laisvę. Tolimesnį vadovavi
mą perduoda kleb. kun. dr. I. 
Urbonui iš Gary.
" Mūsų kolonijos žymioji solis
tė -Natalija Aukštuolienė be 
himnų dar padainavo kelias pa
triotines dainas, akompanuojant 
muzikui A. Giedraičiui. Kun. P. 
Jakulevičius sukalbėjo invoka- 
ciją ir susirinkusieji pradėjo už
kandžiauti.

Po vakarienės trumpai kalbė
jo burmistrai: R. Pastrick, J. 
Klen ir buv. dr. J. Nocosia. Lie
tuviškai ir angliškai žodį tarė

meilę. Jo žodžius palydėjo ati- - 
tinkamas montažas, perduotas 
Gary lit mokyklos mokinių: Rū
tos Tavaraitės ir Lindos Ruz- 
gaitės.

Už rodomą palankumą lietu
viams, prekybininkui Irvin Le- 
winui įteikiama dovana — Ame
rikos Tarybos istorija, parašyta 
L. šimučio, buv. ilgamečio Al
tos pirmininko.

Įtarpoje Gary lit. mokyklos 
mokiniai, vadovaujami energin
gos mokytojos K. Pečkaitienės, 
pašoko tris tautinius šokius: 
vestuvių polką, gyvatarą ir len
ciūgėlį. Akordeonu pritarė Ed. 
Ruzgą.

Sveikinimų ir kalbų eilę bai
gė atstovas Ray Afadden, pabrėž-

metu ir gyveno.
Su velioniu man teko susipa

žinti 1926 m. Lietuvos universi
tete, nes buvome drauge vieno
je socialdemokratų studentų 
“Žaizdras” draugijoje. Velionis 
J. Stanionis tada buvo draugi
jos valdyboje su Dz. Budriu ir 
Pr. Ancevičįu. Visi jau išmirę.

Tuo metu kurį laiką dirbo 
Teisingumo ministerijoje, vė
liau advokatavo Kupiškyje prie 
savo tėviškės. Bolševikams oku
pavus Lietuvą,'buvęs jo kaimy
nas, teisingumo ministras Povi- 

jlas Pakarklis jį paskyrė teisėju, 
pradžioje “liaudies teismo” tei
sėju, gi antrosios okupacijos 
metu dirbo Šiauliuose apygar
dos teismo teisėju.

Iš ten buvo atleistas už ištei
sinimą vieno žydo, kaltinamo 
nacionalizuotinų prekių (pink
lų) nuslėpimu. Nors advokatų 
jurkolegija jį gynė, bet iš Rusi
jos atvykusi kažkokia pareigūnė 
— moteris nesutiko jį palikti, 
nes nepasielgė pagal komparti
jos liniją. Leido trumpą laiką

damas laisvės svarbą tautų ir
žmonių gyvenime. Linkėjo ne
pavargti kovoje uz savo tėvynės 
laisvę. Reikia pažymėti, kad at
stovas R. Madden visada randa 
laiko ir dalyvauja mūsų kiekvie
nų metų minėjimuose, pasaky
damas pagrindinę kalbą.

Minėjimas baigiamas rezoliu
cija, kurią pasiūlė P. Aukselis, 
o perskaitė pirm. A, Vinickas, 
susirinkusiems garsiais ploji
mais pritariant.

Rezoliucija pasiųsta preziden- 
tuiR. Nixonui, valst. sekretoriui 
W. Rogers, Indianos abiem se
natoriam ir visiems kongresma- 
nams, o taip pat ir spaudai. At
stovas R. Maddett pažadėjo re
zoliuciją paskelbti Kongrese. 
(Rezoliucija, su gražiu įvadu 
apie Lietuvą, paskelbta 1972 m. 
vasario 22 d. Congresional Re
cord — E 1438).

Minėjimas ba4igtas malda, ku
rią sukalbėjo pirmininkaujantis 
kun. dr. L Urbonas.

Laisvinimo reikalams suauko
ta 670 dol. A. Jurgiškis

Savo naminę vaistų spintelę reikia 

laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody- 
  • * : . ■ i 

lentynas; patikrinti, visus užrašus, 
kot, Kiy MOlwy, T.lliy >V*
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų tr&ksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti- 
S Y . a. a a. '

ti: iiimti visas bo n kutas ir nuplauti 
lentynas; patikrinti, visus užraius, 
kad neįvyktu klaidy, nes vaisty su-

{pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- 
tų vaikams perkamas dovanas — puse knygų, puse Žaislų — lietuviško auk-
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn

NAUJIENOS,
I73W So dAJSTED SI- CH1CAW. »LL 6OfiO8.
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svečias iš Chicagos C. Oksas. Il
gesnę kalbą lietuviškai pasakė 
J. Pečkaitis iš Gary, buv. trem
ty gimnazijos direktorius. Jis 
savo žodyje ragino visus lietu
vius neužmiršti savo tėvynės ir 
savo širdyje ugdyti ir nešti jai

rintj, kokięi vaistu trūksta rr |ues pa-

kėtumui paslrueifs.
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NAUJIEM A 3

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
11 lomas, 1962 m.

Išleido Dr. Kazio Griniaus komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5,00, užsakam paštu reikia

galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą

Gražiais viršeliais. Kaina $5.(10.
Knygą galima

___ _____ ____ _ D
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti". Taip pat 
_ w l'„ " ' . ' JI-į

(neįrištą) už $2.00.-
N A U J IENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago b, III.

gijęs teisių daktaro laipsnį; kad 
nuo 1930 iki 1940.IV.1 buvo Val
stybės Tarybos referentas, o vė
liau iki 1940.VII.22 tos Tarybos 
narys; kad buvęs ministerių ka
binete ir užsienio reikalų mi
nisterijoje teisių patarėjas; kad 
irgi buvęs VDU (Kaune) mo- 

• komoj o personalo narys; kad, 
1944 pasitraukė į Vakarus, gyve
nęs Paryžiuje, buvo Ecole dės 
Hautes Etudes Internationales 
(Paryžiuje)
1948.II.1 Fordhamo univ. (New 
Yorke) profesorius, skaitęs kon
stitucinę ir tarptautinę teisę? 
kad paskelbęs studijinių straip
snių teisės klausimais lietuvių ir 
kitų tautų žurnaluose.

Prie, to,Teas yra parašyta apie 
a. a. Konstantiną Račkauską LE, 
norėčiau dar ir aš pridėti čia apie 
jį savo atsiminimų pluoštą.

lektorius, o nuo

pakomisei), Vyr. Trib. Skyr. 
Pirm. J. Danausko, Valst. Ta
rybos nario J. Vileišio, prof. 
Ant. Tamošaičio ir Valstybės 
Tarybos referento dabar miru- 
sid a. a. Konstantino Račkaus
ko. Dabar visi anos pakomi
sės nariai yra mirę. Iš visos pa
komisės likau jau tik aš vienas...

Mudu su a. a. K. Račkausku 
toje komisijoje buvome jauniau
si; aš 32 metų, o jisai 33-jų.

Iškart pastebėjau, kad jis tu
ri gan aštrų analitinį ir sintetinį 
protą. Tą rodė jo gebėjimas ne 
tik analizuoti, interpretuoti tei
sę. bet ir suvesti į sistemą teisės 
idėjas bei gražiai jas išreikšti 
kuriamąja, profektuojamąja ra
šytine teisės norma.

Jo minusas buvo tik tas, kad
jis neturėjo progos birbti teis
me, būti teisėjo ar kitose tei-

vykdymo pareigose.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS ;
•*. -» ’ v' *. r \ r-'" *■ o- '

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

įdoiui knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sią .dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- j 
tas tremties vietas. Knyg? pasiųsime adresatui, jei pasių- 

lite čekį arba Money Orderį tokiu adresu.

- N A U J 1 E N O S i ' •
1730 bo. Halsted Street, Chicago, unaou susus

Knygą pasiųsime adresatui, jei pa šių-

*

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

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

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois !I
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Todėl jam nebuvo reikiamai aiš
ku, kaip kuriamoji tei$ė, “nuo
statai ir paragrafai”, praktiškai 
pritaikomi realiame gyvenime.

Bet užtat jis buvo labai stip
rus teisės doktrinoje, teorijoje; 
buvo gerai susipažinęs netgi ir 

' su teisės filosofija, su vadovau
jamomis teisės idėjomis, kurių 
nepažįstąs teisininkas negali 
dirbti teisės kodifikacijos dar
bo.

Jis buvo ramaus, sakyčiau, net 
lėto būdo. Diskusijoje niekuo
met nesusijaudins, nepakels bal
so, net ir tada, kai jo oponentas 
dėstys jam diametrališkai prie
šingą mintį.

Ant savo oponento niekuomet 
asmeniškai nesupyks, kaip kar
tais atsitinka, besiginčijant ki
tiems teisininkams. »

Jis turėjo kietą valią atlikti 
be priekaištų pasiimtą darbą, ar 
pasiekti savo užsibrėžtą tikslą. 
Jis gi Lietuvoje buvo perkrau
tas darbų naštomis, nes, be dar
bų Valstybės Taryboje, turėjo 
eilę pavedimų kitose įstaigose, 
ypač ministerių Kabinete ir Už
sienio Reikalų Ministerijoje. Ir 
visus pasiimtus darbus jis ge
rai atlikdavo.

Įsigijimas Paryžiaus universi
tete daktarato (tremties sąlygo-

šęs (per 3-jus metus) vienas 
Valstybės Tarybos narys, bet jis 
komisijos buvo atmestas, kaip 
nenusisekęs, dėl ko, neturint ko
difikacijos darbui pagrindo, mū
sų darbas buvo labai sunkus; te
buvo galima tik išmintinga tei
sės recepcija.

Antras nfano nesutikimas su 
a. a. Konstantinu Račkausku 
buvo dėl 1938 metų konstituci
jos, kurios projektas buvo pa
ruoštas jo drauge su St. šilingu.

Esminis mūsų nesutarimas 
buvo dėl tautos, kaip valstybės 
kūrėjo, kartu gi ir kaip “vals
tybės šeimininkės” sąvokos. A. 
a. kolega K. Račkauskas atsto
vavo mintį, kad Lietuvos vals
tybė sukurta tik vienos lietu
vių nacionalinės tautos arba, ki
taip sakant, etninės tautos, ku
riai priklauso tiktai lietuviai. 
Pagal tą pažiūrą, kitų tautų 

žmonės, net ir šimtmečiais gy
venę Lietuvoje, tėra tik “sve
čiai”, gavę lygias teises su lie
tuviais tik iš lietuvių tautinės 
bendruomenės (Nationalgemein- 
schaft) malonės. Aš gi buvau 
ir esu nuomonės, kad valstybinę 
tautą sudaro visi valstybės gy
ventojai; kad ta tauta susidaro 
natūraliai, savaime, dar prieš 
valstybės susidarymą; kad mū
sų valstybė\ atsirado ne vienų

EUPHROSINE MIKUŽIŪTĖ
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2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Pe+er Kazanauskas. President
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Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

moka pelningai! *

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

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

Komitetas

pa-

Phone 847-7747

prašome

oz/o
Per Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10.000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

5%
Per Annum

REGULAR
PASSBOOK
ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista,
150 psl. Kaina $2.50.

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

Istoriniai DLK Vy-Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT.I ‘ \ _ - - - -
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

kitas knygas galima įsigyti atsilankius į-Naujienas arba atšiuntu? če^

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos- valstybes ir jos kaimynų istoriją.Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSJM PASAULĮ.

Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra' 517 psL
Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 

Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra
darbiauto jų ir tiltų statytojų 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

PLYTA Iš AUKŠTO
Žmogui grįžtant iš savo uoš

vės laidotuvių ir praeinant pro 
statomus namus staiga nukrito 
plyta, pataikydama jį į galvą.

“Na kaip gi tu taip greitai ten 
patekai?” — iškošė pro dantis 
žmogus atsivertęs į dangų žiū
rėdamas.

r Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
? . -- ,^7’ - ........... - 1 ~ ------- - ------- arpiniginę perlaidą.

' > m se) nebuvo jam lengvas. Dar 
sunkiau teko jam padirbėti, sie
kiant profesūros New Yorko 
Fordhamo universitete. Gi jis 
turėjo išmokti ir anglų kalbą, 
kurios, dirbdamas Valst. Tary
boje, dar visai nemokėjo.

A. a. Konstantinas Račkaus
kas jau Lietuvoje buvo, didele 
dalimi, prancūzų kultūros Įta
koje susiformavusi asmenybė, 
kaip ir mūsų ano meto žymusis 
teisininkas prof. Mykolas Roe- 
meris, su kuriuo jis, a. a. K. Rač
kauskas, palaikė artimus šeimos 
ryšius (buvo net prof. M. Roe- 
merio sūnaus krikšto tėvas).

Man teko kartais net ir aštro
kai su a. a. kolega Konstantinu 
pasiginčyti Valst. Taryboj tei
sės klausimais.

Liet. Civ. Kod. Red. K-joj mes 
nesutikome, pirmiausia, dėl mū
sų civ. teisės kodifikacijos me
todo. Aš buvau nuomonės, kad 
mums būtų geriausia recepuoti 
(įsisavinti) kurį nors gerą, mo
dernini kitos valstybės civ. ko
deksą; ir aš siūliau pritaikyti 
mūsų gyvenimui Šveicarijos Z. 
G. B. (Civ. Statutą) ir OR (prie
volinę teisę), 6 jis, Valst. Ta
rybos Pirmininko St. šilingo įtai
gotas, buvo už visiškai naujo, 
originalaus, kaip jis sakydavo, 
“lietuviško” kodekso paruošimą. 
To naujo ‘lietuviško” kodekso 
priešprojektą buvo mums paruo

■ - n’ • *'
r z. •"
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Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose.

live on love
forever.

utay, you’re young.- You’ve got aS 
the love in the world and you’re doing L 
your best to Cre oa it. Retirement?' 
That’s for when you’re old, right?

It’s for when you’re old you ca* 
afford it.

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-awayon- 
the-front-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and Gving off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare BOW.

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 U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

.u And now there'* < boons interest 
rate co all U.S. Savings Bonds—-far
E Bonds, 5H% when hdd to matu-

M M ----------*** —• ' -X •**

rity of 5 years, JO months (4% the
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970...

Money's a nice thing to have while

til older Bonds.
Not is the time to start saving.

ėermhe
cmM. beak. lax xaajr W fefiewd 
Vltfl JbaA

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity

Ii ** »» a —** ■ ■ —1 ■ — *------ 'rv-tervn* iua w4H» TV*
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rių elgesys tragiškose dienose.
Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVĘ, 

i 
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., įdėtais viršeliais, kai
nuoja 6 dol. '

Juozas Kapačinskas, 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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu-

rašytojos Pearl Buck kūriniams.

džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk-

paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., S4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje, ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

J ”2 “ ’ . ‘ ‘ \ . ‘ ‘ __ C-,-- —
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės { Lietu-

išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose.

kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00, Yra taip pat

vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. SŽ.OO.
D. Kuraitis, KELIONĘ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

toriaus 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 kulttl- 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

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

čeki ar piniginę perlaidą.

Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju<>-
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Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čekj ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608
arm—b-.-xttuj t w. i -ar'i-sia,„ -.-ar.ywi i. .t»,- rrrr—g "i
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tik lietuvių, , bet" visų valst. te
ritorijos gyventojų valios pa
reiškimu ir tos valstybės suorga
nizavimu.

A. a. K. Račkauskas tą savo 
pažiūrą, kurią aš laikau nesude
rinamą su demokratiniais prin
cipais (netgi ir su Pagrindinių 
žmogaus Teisių Deklaracija) 
yra išdėstęs' ir savo studijoje 
apie Lietuvos valstybės konsti
tucijas. Dėl to aš šiame laikraš
tyje (Naujienose) griežtai pa
sisakiau prieš tą jo koncepciją. 
Žinau, kad a. a. kolegai Kons
tantinui tas mano pasisakymas 
prieš jo koncepciją nepatiko, bet, 
atrodo, jis ant manęs dėl to ne
supyko.

Ir aš nepykau ant jo, kad jis 
bandė padaryti Lietuvos valsty
bę “nacionališkesnę”, kaip yra 
galima pagal pagrindines teisės 
ir moralės idėjas. Jis tą darė 
savo įsitikinimu, savo gera va
lia, savo patriotiniais jausmais. 
Dėl to negalima ant žmogaus 
pykti.

Lietuvą ir lietuvių tautą jis 
mylėjo iš visos savo širdies.

Dėl to gi jis, peržengęs 65 
metų amžiaus ribą, kurią per
žengę žmonės jau nebegali tu
rėti vilties dar “ilgai pagyven
ti”, atsiminė jau besiartinantį 
savo gyvenimo saulėlydį ir pa
skirstė savo tegul ir ne fiziniu 
darbu, bet vistiek nelengvu pro
to darbu uždirbtus pinigus, sa
vo santaupas kilniems savo tau
tos reikalams. Apie tai jau bu
vo pranešta mūsų spaudoje.

Ir dabar a. a. Konstantinas 
Račkauskas atsiskyrė iš mūsų 
gyvųjų pasaulio, iš savo tau- | 
tos, iš lietuvių, kaip Šviesi as
menybė, iš kurios mes daug ko i 
galėtume pasimokyti.

Ik

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU RANK OR WORK

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS naujienose

Raginkite savo apylinkę 
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, padėtbs priei 
_ X___• _ T__  v «• — .10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė

nesio pirmom

%

%

UNI VER

!I

U

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

—--------- -
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, lit 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metah TeL 421-3070

Įstaigoc pietuose Hemas automobiliams pastatyti
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1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1^6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
rn Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6j00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams______ ___________  $22.00
pusei mėtį__  $12.00
trims mėnesiams  $7.00 
vienam mėnesiui „„ $3.00

Kitose JAV vietose:
metams$20.00
pusei metu $11.00 Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Organizuoja šventes vergams išnaudoti
Šiomis dienomis iš Vilniaus atvežta Tiesa kalba apie 

naujos sukaktuvinės šventės organizavimą ne vien “ta
rybinėje” Lietuvoje, bet ir visoje Rusijoje. Praeitais me
tais botagu žmonėms išnaudoti buvo Brežnevo 7 valandų 
kalba Maskvoje buvusiame komunistų partijos narių su
važiavime. Dėl tos kalbos visi Lietuvos gyventojai turėjo 
dar kartą susiveržti diržus, sparčiau padirbėti, o apie 
metų vidurį net ir lenktyniauti. Ne tiktai kolchozo ver
gas, bet ir mažiausios dirbtuvėlės darbininkas turėjo 
lenktyniauti, kad penkių metų paruoštus planus baigtų j 
keturis metus.

Dabar oficialiai paskelbta, kad šių metų pabaigoje 
bus minimas Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos 
įsteigimas. Tarybų Sąjunga, pagal pranešimą, Lenino 
buvo įsteigta 1922 metų gruodžio 30 dieną, todėl šių me
tų pabaigoje bus minima tokio “svarbaus dalyko” 50 me
tų sukaktis. Tos sukakties svarbai aprašyti paskirta net 
pusantro Tiesos puslapio. Ten kalbama apie politinę, so
cialinę ir visokią kitokią tos 50 metų sukakties reikšmę. 
Ji paskelbta “didele mūsų daugianacionalinės liaudies 
švente”. Rašinyje kalbama apie “laisvų tautų vienybę”, 
apie “draugystės santykius” ir ^didžiausią socializmo 
iškovojimą”. Aprašomų “laimėjimų svarbą” baigia šito
kiu dideliu tvirtinimu:

“Didžiausias nuopelnas, kuriant daugianaciona
linę socialistinę valstybę, priklauso partijos ir liau
dies vadui Vladimirui Leninui”. (Tiesa, 1972 m. vas. 
22cL, Ipsl.). . ,v.
Kad Leninas labai daug prisidėjo visuomeniniam ir 

teisiniam Rusijos gyvenimui išardyti, kad jis sunaikino 
besikuriančios demokratijos pagrindus, kad jis suorga
nizavo pačią galingiausią policinę valstybę pasaulyje, tai 
teisybė, bet kad Leninas 1922 metų gruodžio mėnesį būtų 
prisidėjęs prie formalaus Tarybų Socialistinių Respubli
kų Sąjungos įsteigimo yra didelis melas. Melagingi yra 
ir visi propagandistiniai tvirtinimai apie “socializmo iš
kovojimus”, “laisvų tautų vienybę” ir kitus propagan- 
distinius niekus. Ne viena rusų pavergta tauta laisvu 
noru neįstojo i Sovietų Sąjungą. Neįstojo į ją, Gruzija, 
neįstojo į ją ir nepriklausoma Lietuva. Kaip Gruzija pir
ma sovietų ginklu buvo užkariauta, taip ir Lietuva, įsi
veržus sovietų tankams, buvo priversta nusilenkti ir pa
siduoti karo jėgai.

Leninas negalėjo būti “Tarybų Sąjungos” formalus 
steigėjas, nes 1922 metų pabaigoje jam visai kiti reikalai 
rūpėjo. 1922 metų gegužės mėnesį Leniną ištiko paraly

trims mėnesiams  $6.00
vienam mėnesiui   $2.00

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metu  $12.00 
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
metams___ _____ _ $23. (X
pusei mėtį$13.0( 
vienam mėnesiui$3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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(Tęiinys)
Kadrų politiką ir partinių or

ganizacijų eilių augimą nusta
to partijos rajonų komitetų or
ganizacinių skyrių darbuotojai 
ir pirminių partinių organizaci
jų sekretoriai. Bet kaip tiktai 
tarp jų kuo mažiausiai latvių: 
tuose skyriuose kiekviename ra
jono komitete tik po vieną lat
vį, o iš pirminių partinių orga
nizacijų sekretorių latvių tik 
17%.

Tokia nepagrįsto nepasitikė
jimo pažiūra į latvius darbinin
kus, valstiečius ir darbo inteli
gentiją ir tokia partinių kadrų 
sudėtis privedė prie to, kad tarp 
Rygos miesto komunistų latvių 
iš viso 18%.

Grupių tautybių politikos iš
kraipymą, latvių diskriminavi
mą minėtame Latvijos KP CK 
plenume savo kalboje patvirti
no netgi tokis superpataikūnas 
didžiavalstybinei politikai, kaip 
tuometinis Latvijos KP CK po- 
litbiuro narys, partinės kontro-j 
lės komiteto prie Sovietų Sąjun-'

žius, kuris jį kankino iki mirties. Pirmą paralyžiaus 
smūgį sekė antras ir trečias, kurie nieko gero nežadėjo. 
Buvo sutrauktos pačios geriausios jėgos Lenino sveikatai 
taisyti, bet mažai kas tepadaryta. Nuo 1918 metų spalio 
sukilimo Leninas vadovavo visoms kovoms prieš krašto 
gyventojus, bet nuo 1922 metų balandžio jo jėgos buvo 
pradėjusios silpnėti, jis negalėjo vadovauti valstybei.

Po Lenino įtakingiausiu žmogumi visoje Rusijoje bu
vo tuometinis karo komisaras Leonas Trockis. Trockis 
turėjo komunistų pasitikėjimą, jo būtų klausę tuometi
niai raudonosios armijos vadai. Trockis buvo toks tikras, 
kad po Lenino jam teks Rusijos valdžia, kad šiuo reika
lu jis visai nesirūpjno. Tuo tarpu Zinovjevas, Buchari- 
nas ir Stalinas kitaip galvojo. Jau 1922 metų balandžio 
mėnesį šie trys komunistų partijos centro komiteto na
riai sudarė suokalbį Trockiui prie valdžios neprileisti. 
Rusijos valdovu tikėjosi tapti geras bolševikų partijos 
kalbėtojas Petrograde Zinovjevas ir partijos teoretikas 
Bucharinas. Bet juos visus apgavo’ Stalinas. Leninui su
sirgus, konspiratoriai Staliną paskyrė generaliniu ko
munistų partijos centro komiteto sekretorium, kuris tu
rėjo teisės kištis į visos Rusijos komunistų partijos rei
kalus. Partijos vadovybėn jis sukišo tiktai jam asmeniš
kai ištikimus bolševikus.

Leninas dar šiek tiek atsigavo po smarkių paraly
žiaus smūgių, bet į valstybės valdymą jis negalėjo kištis. 
Stalinas 1922 vasarą ir rudenį tiek įsistiprino partijoj ir 
valstybėje, kad jis pajėgė ne tiktai Trockio prie valdžios 
neprileisti, bet likviduoti Zinovjevą su Bucharinu.

Sovietų imperijos vadai skelbia naują šventę, kad 
galėtų priversti šiais metais kolchozuose ir dirbtuvėlėse 
dirbančius vergus dar labiau išnaudoti, negu išnaudojo 
iki šio meto. Leninas, kiek atsigavęs, parašė partijos 
nariams ne kokią savo nuomonę apie Staliną, bet šis buvo 
tiek apsukrus, kad pajėgė Lenino nuomonę nuslėpti nuo 
partijos narių ir krašto gyventojų.

Leninui skiriamas nuopelnas artėjančioje sukaktyje 
yra melagingas, kaip yra melagingi veik visi svarbieji 
komunistų propagandistų tvirtinimai.

| kakliau ir nuosekliau pradėta - aukštu 
vykdyti apgalvota mažųjų tau
tų prievartinės asimiliacijos pro-

gos KP CK pirmininkas Arvids 
Pdšė. Kalbėdamas apie Sovie-
tų Sąjungos KP CK prezidiumo 
nutarimą, jis pareiškė:

“Nutarimas pateikia laiškias 
ir nedviprasmiškas direktyvas 
visų pirma pagrindinai pataisy
ti padėtį respublikoje, baigti su 
sovietinės tautybių politikos iš
kraipymais... Artimiausiu laiku 
paruošti, išugdyti ir plačiu mas
tu iškelti į vadovaujantį darbą 
latvių kadrus”.

Iš pateiktų pasisakymų ma
tyti, kad tąsyk, 1953' metais 
(vienintelį kartą po Lenino mir
ties) oficialiai buvo pripažinta, 
kad mūsų šalyje buvo (ir tebė
ra) grubiai iškraipoma marksi- 
stinė-leninistinė tautybių poli
tika.

Tačiau ar po to plenumo iš
kraipymas pasibaigė? Ne. Auš- 
ščiau išdėstyta kryptis trumpai 
tegyvavo. Po to, nors minėtas 
prezidiumo nutarimas nebuvo 
panaikintas, visi nubrėžti pro
jektai buvo sustabdyti, viskas 
vėl tęsėsi po senovei. Maža to, 
sąjunginėse respublikose dar at-

grama.
Kokios šios programos pa

grindinės kryptys, kuriais ke
liais ji vykdoma?

Pirmasis pagrindinis uždavi
nys — iš Rusijos, Gudijos ir Uk
rainos į Latviją (ir į kitas Bal
tijos respublikas) perkelti kiek 
galima daugiau rusų, gudų ir 
ukrainiečių nuolatiniam apsigy
venimui.

Kaip šis pirmasis uždavinys 
sprendžiamas ?

Sovietų Sąjungos KP CK ne
pasitiki sąjunginių respubKkų 
kompartijų centro komitetais.

1) Prie Latvijos KP CK, kaip 
kad ir prie kitų sąjunginių res
publikų KP CK, buvo įsteigtas 
Sovietų Sąjungos KP CK orga
nizacinis biuras Latvijai. Šio 
biuro uždavinys buvo prižiūrėti 
Latvijos KP CK veiklą ir visą 
respublikos politiką ir jai vado
vauti. Organizacinio biuro pir
mininku buvo patvirtintas Ša- 
talinas, o vėliau jį pakeitė Ria
zanovas.

2) Latvijos KP CK II sekre
toriaus pareigom Maskvos buvo 
atsiųstas Ivanas Lebedevas, Lat
vijos KP CK kadrų sekretoriaus 
pareigom — Fedor Tyrovas. Šie 
postai ir po šiai dienai išsau
goti ir saugomi atsiųstiem ru
sam. šiuo metu Latvijos KP CK 
II sekretorium dirba iš Lenin
grado atsiųstas rusas Belucha.

3) Organizacinis biuras ir ši
tie mask viniai “archikomisarai” 
respublikos kadrų politiką taip 
organizavo ir tebeorganizuoja, 
kad visus sprendžiamus pos
tus, o visų pirma visų partinių, 
valstybinių bei {ūkinių organų 
kadrų skyrių viršininkų postus 
užimtų atvykėliai rusai, šitie 
žmonės užtikrina privilegijuotas 
sąlygas atvykėliam iš anapus 
respublikos įsiregistruoti mies
tuose, gauti būtą, ir įtaiso juos 
į pelningus darbus.

4) Rusų, gudų ir ukrainiečių 
masiniam važiavimui į respubli
ką užtikrinti Latvijoje pradėjo 
kurdinti įvairius sąjunginius, 
tarprespublikinius ir sritinius 
organus, pradėjo statyti didžiu
les naujas ir didinti esančias pra
monės Įmones, nors to nedikta
vo ūkinis tikslingumas. Tų įmo
nių statybininkus pagal organi
zuotą darbininkų telkimą atve
žė iš anapus respublikos. Žalia
vas atgabeno iš Urale arba Don- 
baso (t. y. iš už 3-4000 km.). 
Specialistus ir darbininkus taip 
pat atgabeno, o produkciją iš res
publikos išgabena. Tokiu tikslu 
buvo pastatytas Rygoj dyzeli
nių lokomotyvų fabrikas, hidro
metrinių prietaisų, turbinų, au
tomatinių elektrinių prietaisų 
fabrikai. Daugpilyje pastatė 
stambią sintetinio pluošto įmo
nę. Iš atgabentų šiai įmonei sta
tybininkų ir darbininkų susikūrė 
stambokas miestelis veik be jo
kio latvio. Ogre pastatė trijų

kombinatą. Ir daug ki
tų.

Literaliai kiekviename rajono 
teisėmis mieste buvo pastatytos 
arba statomos stambios įmonės. 
Statybininkai, specialistai, ga
mybos darbininkai atgabenami, 
o produkcija išgabenama į visą 
Sovietų Sąjungą.

Nors Latvijoj jau buvo pa
kankamai elektrinių, aprūpinan
čių respubliką elektros energi
ja, ir Rusijoj yra daug didelių 
upių, atvežtieji statybininkai ant 
Dauguvos ties Plevinskais pa
statė hidroelektrinę, o statybi
ninkam pastatė ištisą Stučkos 
miestelį ir sudarė respublikoje 
naują rajoną.

5) Nežiūrint to, kad per vi
sus pokarinius metus miško kir
timas viršija miško prieauglį, 
miškai barbariškai naikinti. Ta
tai privedė prie gerokų plotų 
supelkinimo ir vietinei baldų pra
monei žaliavos importo. Pasta
raisiais metais į Latviją gabeno 
ir tebegabena piiškakirčius iš 
Rusijos, Ukrainos (Užkarpatės 
rajonų), taip pat iš Gudijos. Miš- 
kii naikinimas tęsiamas, o atga
bentieji miškakirčiai respubli
koje kurdinami nuolatiniam ap
sigyvenimui.

šiokios politikos išdava ta, kad 
Rygoje kasmet prisiregistruoja 
nuolatiniam apsigyvenimui apie 
25-35,000 žmonių. Bendras gy
ventojų skaičius išaugo du su 
puse karto, o latvių Latvijoje 
liko 1959 metais 62%, o 1970 
metais — 57%, o Rygos mieste 
— 1959 metais 45%, o 1970 me
tais — 40%.

Kur šiokia politika veda, aki
vaizdžiai jodo buv. Karelijos są
junginės respublikos likimas. Jos 
jau nebėra. Ją dėl to likvidavo, 
kad vietiniai gyventojai suda
rė mažiau kaip pusę visų gyven
tojų. Karelija dabar Rusijos 
Federacinės Respublikos sudė
tinė dalis. Tokia pat dalia lau
kia Kazachijos Sąjunginės Res
publikos ir Latvijos.

6) Vietinių gyventojų skan
dinimas atvykstančiųjų rusų, gu
dų ir ukrainiečių masėje taip 
pat vykdomas Latvijos terito
rijoje dislokuojant dideles ka
rines ir pasienines įgulas, statant 
Latvijoje dešimtimis {stambias 
sanatorijas, polisio namus, są
junginės reikšmės turistines ba
zes. Rygos pajūris jau dabar 
paverstas sąjunginės reikšmės 
kurortu ir vietinių gyventojų 
jame beveik jau nėra.

Šiokia politika Latvijoje bu
vo vedama per visus pokarinius 
metus, o per paskutinius 10 m. 
dar sustiprinta. Respublikoj da
bar jau yra visa eilė stambių įmo 
nių, kur tarp darbininkų, tarp 
dirbančių ir vadovaujančių in
žinierių bei technikų latvių be
veik nebėra (“RZZ”, dyzelinių 
lokomotyvų, hidrometrinių prie
taisų ir kt). Taip pat yra tokių 
įmonių, kur dauguma darbinin
kų yra latviai, o visi vadovai 
nemokantieji latvių kalbos. (Po-

povo v. radijo imtuvu gamykla, 
vagonų fabrikas, automatinių 
elektros prietaisų, ’‘Rygos audi
niai” ir kt.).

Yra ištisos žinybos, kuriose 
latvių visai mažai. Pvz. vidaus 
reikalų ministerijos sistemoje 
Rygoje darbuojasi apie 1500 tar
nautojų, o latvių tarp jų — apie 
300.

Daugiau kaip pusė prekybos 
darbuotojų (51%) nemokd lat
vių kalbos, o vadovų sudėtyje 
latvių tik 29%.

Labai mažai latvių statybinin
kuose. Latvių kalbos nemoka 
apie 65% miestų gydymo įstai
gose dirbančių gydytojų. Del tos 
priežasties dažnai įvyksta gru
bios klaidos, nustatant diagno
zę ir skiriant gydymo-priemo
nes. Visa tai kelia vietos gyven
tojų teisėtą nepasitenkinimą.

Sprendžiant pirmąjį, pagrin
dinį uždavinį: didinti respubli
koje ne latvių gyventojų kiekį, 
tuo pat metu sudaromos sąly
gos ir antrajam pagrindiniam 
uždaviniui spręsti; visam Lat-, 
vijos gyvenimui palaipsniui su
rusinti, panaudoti priemonėm 
latviam asimiliuoti.

Tam tikslui naudotos ir tebe
naudojamos šiokios priemonės:

1) patenkinti atvykėlių reika
lavimai padidinti rusų kalbą res
publikine radijo ir televizijos 
laidas. Šiuo metu viena (iš dvie
jų) radijo laidos programa ir 
viena (iš dviejų) televizijos pro
grama pateikiama tik rusų kal
ba, o antrosios programos yra 
mišrios. Tuo būdu apie du treč
daliai respublikinių radijo ir te
levizijos laidų pateikiamos rusų 
kalba. Buvęs Rygos televizijos 
centro vedėjas Elinskis su šio
kiais atvykėlių reikalavimais ne
sutiko. Jį nuėmė nuo darbo.

2) Nežiūrint to, kad Latvijoje 
prieinami visi sąjunginiai laik
raščiai, žurnalai ir knygos, apie 
pusė Latvijos periodinių leidi
nių leidžiama rusų kalba. Latvi
joje trūksta popierio latvių ra
šytojų veikalam, mokyklų vado
vėliam leisti. Bet, to nepaisant, 
čia leidžiami rusų rašytojų vei
kalai ir mokyklų vadovėliai ru
sų kalba.

3) Visų respublikinių, miestų 
ir rajonų organizacijų ir daugu
mos vietinių organizacijų, taip 
pat visų įmonių raštvedyba ve
dama rusų kalba.

4) išskyrus tokius kolektyvus, 
kaip latvių laikraščių ir žurnalų 
redakcijos, latvių teatrai, mo
kyklinės įstaigos ir iš dalies kol
chozai, visi susirinkimai ir pasi
tarimai taip pat vyksta rusų kal
ba. Yra daug kolektyvų, kur ab
soliutinė dauguma yra latviai, 
bet, jei kolektyve yra nors vie
nas rusas, jis reikalauja, kad su
sirinkimas eitų rusų kalba. Ir 
jo reikalavimas tenkinamas. Jei 
to nedaro, kolektyvas kaltinamas 
nacionalizmu.

(Bus daugiau)

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE
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Męs puikiai suprantame, kad meninin

ko pasirinktas kūrinys “yra jo skonio liu
dytojas” ir kad jis, menininkas, už tai 
prieš savo talentą atsakingas” (citata). 
Visa tai gerbdami, norėtume manyti, kad 
menininkas, savo kūriniu kalbėdamas tau
tos vardu, yra atsakingas ir prieš tautą.

IV-sios Dainų šventės pagrindinė de
koracija tokia buvo pirmoji.

IX. IV-SIOS DAINŲ ŠVENTĖS 
DAINŲ REPERTUARAS

Suaugusių choras padainavo 13-ka vie
netų. Iš jų du himnai, 5-kios liaudies dai
nos, 5-ki atskirų asmenų žodžiai ir muzi
ka, 1-nas sudėtingesnis kūrinys “Lietuvos 
šviesos keliu’’ kantata, skirta mokytojams.

Vaikų - jaunuolių choras padainavo 
8-nias dainas. Iš jų tik viena liaudies dai
na. 7-nios atskirų poetų žodžiai ir atskirų 
muzikų muzika, (žodžių autorių pavar
dės neparašytos). Visi septyni kūrinėliai 
idėjinio tautinio turinio, kiti net kovingo, 
melodijos skambios. “Ant ežerėlio rymo
jau” neparašyta, kad tai liaudies dailia, 

vis dėlto savo skambia švelnia melodija 
savaip bangavo. Vaikų choro dainų sudė
tyje ar neturėjo būti nors iki pusės liaudies 
dainų. Dabar daug kas iš mokyklų vado
vybės ir muzikų pabrėžia, kad balsinio 
auklėjimo pradžia ir pagrindas turėtų būti 
savo liaudies melodijos.

Suaugusiųjų choro pats dainų repertu
aras būtų be priekaišto, jeigu būtų ne dai
nų šventės, o tik šiaip kokios paskirties 
(kantata mokytojams) choro koncerto,

Kadangi dainų šventės visada visur yra 
daugiariopai platesnės, gilesnės demon
stracinės prasmės ir tikslo, negu eiliniai 
(sakau eiliniai) koncertai, ir jos, dainų 
šventės, vyksta dideliuose plotuose, net 
aikštėse, tai nuoiieklu, logiška, kad be
veik visi klausovai, rašiusieji ir nerašiu
sieji, pasigedo daugiau iškilmingesnių, 
ryžtingesnių, stipresnių, didingiau skam
bančių, pataikančių į jausmus, juos užde
gančių dainų, odžių. Pav. dabarčiai būtų 
derėję parinktas koks posmas iš “Jau Sla
vai sukilo...” “Užtrauksim naują giesmę” 
... Iš “Kur bėga Šešupė” tinkamesni pos
mai... Su kokiu žavesiu ir ašaromis iš
klauso, stovėdami pamaldose, “Apsaugok 
Aukščiausias” ir panašias kitas... O viso
se buvusiose mūsų dainų šventėse tokias 
dainas — giesmes visuomenė priimdavo 
susikaupusi, įdėmiai, už jas “entuziastiš
kais”, smagiais plojimais dėkodama...

Kadangi dainų šventės rengiamos ne 
muzikos specialistams, ne kokių naujų 
muzikos pakraipų, šakų žinovams... bet 
plačiajai visuomenei, tai Į jos norus rei
kėtų atsižvelgti vertinant iškilmingas dai
nas iš kūrybinės meninės pusės, argi būti
nai jos nekūrybinės, ar negali būti kūry
binėmis? ! ! O pakraipines meninės kūry
bos dainas tedemonstrubja tos rūšies kon
certai . ,

Tačiau dainų šventėse negalėtume atsi
sakyti liaudies dainų, kai kam per lėtų, 
nuobodžiu. Liaudies dainos dainų šven
tėse kaip tik parodo tautos kūrybos aukštį, 
laimi dėmesį ir širdį savo tyrojo giliojo 
meno ir grožio paprastumu, grynumu, 
klasiškumu. Laimi dėmesį kitataučių, su
prantančių liaudies daiųų vertę ir kaip pa
grindą individualiai kūrybai. Apie tai bus 
pora žodžių vėliau.

Buvo ir dabar tebėra, nepasitenkini
mo, priekaištų, dėl vieno įrašyto žodinio 
teksto: ne dėl jo per menko meniškumo, 
bet dėl dabartinės mūsų čia padėties. Bū
tent, dėl Juozo Mikuckio eilėraščio “Oi to
li, toli”! ! ! Žinome, kad Mikuckis, poe
tas, buvęs priešvalstybinio “elemento” 
sauvališkas kraštutinis tramdytojas, ku
riantis nepriklausomai Lietuvai ir kiek 
vėliau. Bet, matyti, persivertęs ir pradė
jęs eiti su svetimos šalies naujai kylančiu 
gyvenimu. Pabėgusi nuo bolševikų Vokie-

-tijoje, DP stovyklose, jį matė važinėjantį 
su atvykusiais “politrukais” metu garsaus 
siaubingo “skriningo”, pabėgėlių atrinki
mo ir grąžinimo į savo kilmės kraštus. Bet 
jis pats negrįžo. Apie tai buvo (prieš ko
kius metus ar daugiau) papasakota Nau
jienose. Ir niekur neradau ir negirdėjau 
nuneigta. Kad poetas Mikuckis laikęsis 
rusiškos bolševikinės doktrinos ir gyven
damas Baltimorėje, jį pažistantieji balti- 
moriečiai lietuviai žinoję, žinojimo tei
singumą įrodo to asmens (mirus jo žmo
nai) grįžimas į okup. Lietuvą. Ne tiek 
grįžimas, nes grįžimas grįžimui nelygu, 
bet grįžusioj o toks “užsiangažavimas” 
kalbomis ir raštu, koks yra žinomas. Tą 
“angažamentą” mirdamas paliko.

Sužinoję iš pasirodžiusio prieš šventę 
leidinio, kad programoje yra šio autoriaus 
žodžių daina, nekaip pasijutome. Kiti 
pamatę tik šventės metu, leidinį nusipir
kę, buvo, kiek žinau, pritrenkti. Kodėl 
šio autoriaus žodžių daina, ypač šiais me
tais. norint nenorint, “pademonstruota'’ 
Dainų šventės programoje. Juk toli gražu 
nevisų mūsų poetų parašytos ir ne rišu 
muzikų komponuotos dainos sudėtos. Tai 
šioji, čia atsiradusi, tikrai ne dėl trūkumo. 
Argi ji buvo ta. be kurios šventės kūrybi
nis meninis aukštis būtų buvęs žemesnis. 
Argi įdėta to paties muziko komponuota 
kita daina būtų ką pagadinus. Argi kas 

nors šios dainos programoje būtų pasige
dęs? ... Argi būtų buvęs be Mikuckio dai
nos visuomenės skaldymas? / Juk Mikuckis 
čia nebuvo lietuvių visuomenės pusiausvy
rinė pusė ar nors jos reikšminga dalis, o 
tik iš kelių tokio amžiaus ir turėtos nepr. 
Lietuvoje tarnybos vienas atskiras asmuo, 
ne tik susitaikęs su okupacija, bet dargi 
labai patenkintas...

Asmeniškai jaučiant, kam gali nesu
drebėti širdis, besiklausant savo dainų 
šventėje dainos žodžių, sukurtų asmens, 
kuris garbina okupaciją, skausmingiau
sias būdais nužudžiusią, nukankinusią 
paties klausovo gal ne vieną Šeimos narį 
ir daug giminių, pažįstamų (!!!).

Repertuaro sudarytojai negalėjo neži
noti visuomenės pasipriešinimo įdėjimui į 
IlI-sios Dainų šventės repertuarą “raudo
nojo kapitono” dainos. Tą dainą dainuo
jant, visuomenės daugumas elgėsi taip, lyg 
scena būtų tuščia... Jeigu mes vis kartoja
me, kad tautybės išlaikyme ir valstybės 
atstatymo kovoje reikia sekti žydais (tiesa, 
kad dabar jų jaunuomenės yra kitų pa
žiūrų), tai mūsų visuomenė tada elgėsi žy
diškai. (Skaitykite III Dainų šventės re
cenzijas). IV-sios Dainų šventės rengėjų 
tolygaus mosto pakartojimas negalima 
laikyti neapdairumu, nes šventės repertu
aras pradėtas rengti kur kas iš anksto.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS ,
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
pritaiko akinius

2858 W. 63r4 STREET
Ofiso telef.; PRospect 6-3229
Rerid. įelef.; WAlbrook 5-5076

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

Rez. Hi. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula*ki Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 ’

Telef.: PRospect 8-1717

DR S. BIE215
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rėzų 3241 WEST 6Sth PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

Dan Kuraičio kalba Miami lietuviams Nuvykęs į pietų Ameriką, lietuviams aLnešė dar vieną

DR C K. BOBELIS
IR

M. B. B. SEITON .
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954533

Pox Valley Medical Cantor 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON " 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Read.: 388-2233
. - OFISO VALANDOS:

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

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rex.: GI 84873

DR W. EISIN -EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kodao Ave„ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

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

DR. X MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC: 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta-

> dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. i.. .
Trečiadieniais uždaryta.

DR FRANK PULKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

Dan Kuraitis žiemos šalčius 
praleidžia Floridoje. Šių me
tų vasario mėnesį Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo su 
kakties minėjimo metu Miami 
ir jos apylinkių lietuviams jis 
pasakė tokią kalbą::

— Tikras žmonijos gyveni
mo ratas pradėjo suktis tada, 
kai žmogus atsistojo ant dvie
jų kojų ir priešakinėmis kojo
mis, kurias dabar vadiname 
rankomis, pradėjo gaminti, 
kas jam buvo reikalinga. Nuo 
to laiko jis lavino savo rankas 
ir tobulino protą. Protą jis tiek 
ištobulino, kad rankomis jam 
ir dirbti nereikėjo. Rankų 
darbus jam atliko kiti žmonės, 
mažiau protaujantieji.

Protaujantis žmogus pasis
tatė sau gražiausius rūmus ir 
valdė didžiausius plotus. Jis 
susiorganizavo stiprią kariuo
menę ir pasiskelbė valdovu, 
viešpačiu, karalium, diktato-: 
rium. Pavadinimas neturi di
delės svarbos, bet tais laikais 
buvo svarbu, kad diktatorius, 
sėdėdamas rūmuose galėtų 
įsakinėti, o kiti jo įsakymus pil- 
dvtu. Jis siunčia savo kariuo
menę, kad žudytų kito dikta
toriaus nekaltus karius. Tokia 
tvarka buvo šimtmečiais. Ne
kalti žmonės buvo be atvangos 
žudomi.

Gyvenimo ratas pradėjo 
smarkiau suktis tiktai prieš 
500 metų, kai Kolumbas atra
do šį kontinentą ir čia pradė
jo kurtis naujas pasaulis. Ta
da visas gyvenimo tempas pa
greitėjo. .. Nekalti] žmonių 
žudynės taip pat pagreitėjo.

Gyvenimo ratas dar greičiau 
pradėjo suktis šiame šimtme
tyje. šio šimtmečio mums dar 
lieka 28 metai, šiame šimtme
tyje viskas taip pagreitėjo, kad 
net pasiektas Mėnulis, šiame 
šimtmetyje visi išradimai pa

GRAOINSKAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STRtET 

Tel.: PR B-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.

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. 47 SY. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVII Į 

-----— - ; ■ =----------

t °ERKRAUSTYMAI 
į MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA 

R. i E R Ė N A S 
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greitėja, bet ir nekaltų žmonių 
žudynės taip pat pagreitėjo.

Leiskite man pakartoti eilė
raštį, kurį išmokau ir karto
jau 1918 metais, Pirmojo Pa
saulinio Karo metu. Tada aš 
buvau 20 metų jaunuolis, 
šiandien nebeatsimenu nei ei
lėraščio pavadinimo, nei gra
žių žodžių autoriaus. Nebeat
simenu ir visų eilučių,, o gal 
ir žodžių, žinau, kad tada 
man tas eilėraštis buvo labai 
gražus, kiekviena jo eilutė ma
ne jaudino. Man atrodo, kad 
jis skambėjo šitaip:

— Keli metai tiktai praėjo, 
kai karaliai 

Viename mieste suvažiavę 
taip kalbėjo: 

Rusas sakė: — Ką darysime, 
kad žmonija pirmyn žengė, 

Kaip mes juosius numalšinsi
me, 

Mus nuo sostų mesti rengės?
Vokietis tuojau prabilo:
— Reikia karą tuoj pradėt, 
Visur žmonės viršų ima, 
ima kinkos man drebėt.
Ar nežinot, žemėj ima viršų 

cicilikai.
Jau jie sostą griauti rengiasi, 

viešpataus tada mužikai. 
Ant to visi ir sutiko, ką jiems 

vokietis kalbėjo. 
Sostai tvirti pasiliko, kare 

gaisras prasidėjo. 
Ir nužudė milijonus nekaltųjų 

jaunikaičitj 
Upes, girias ir dirvonus užliejo 

krauju našlaičių.
Rytas po ryto, diena po
/ dienos,

Karai vis kartojas.
Kraugeriai tik džiaugias, nes 

kaip jie nori, 
Taip viskas klojas.
Kur dabar yra jų sostai? Jei 

Rusijos caras, Vokietijos kai
zeris arba Austrijos Franz Jo
zefas būtų žinoję, kas su jų 
sostais atsitiks, tai karo jie 
nebūtų pradėję. Jei Hitleris ir 
Mussolini būtų žinoję, kas jų 
valdžioms atsitiks, tai karo ir 
jiedu būtų nepradėję.

Maskvoje' buvo 'Įdomūs de
batai tarp Chruščiovo ir Nik- 
sono. Chruščiovas juos pralai
mėjo. Tada jis ranka numojo 
ant Niksono ir tarė: — Jis yra 
tik mažas advokatėlis_

Niksonas labai greitai susi
gaudę ir jam atkirto:

— Jis taip pat yra mažas ad
vokatėlis. ..

O už kiek laiko dar pridėjo:
— ... bet geras...
Niksonas tuo metu buvo tik

tai prezidento Eisenhowerio 
pagalbininkas, (vicepreziden
tas. Tuo tarpu Chruščiovas 
buvo galingos valstybės dikta
torius. Jis jautėsi toks galin
gas,, kad Jungtinių Tautų po
sėdyje daužė kumštimi į stalą 
ir šaukė: — Sovietų Sąjunga 
taip greitai gamins raketas, 
kaip ji gamina dešras. Jūs tu
rėsite jos klausyti...” Kiek 
palaukęs dar pareiškė: — So
vietų Sąjunga palaidos Ameri-

Chruščiovas dar gyvas bū
damas prarado savo valdžią. 
Kelis metus patripsėjęs, jis 
mirė. Maskvos pakraštyje esau 
čiuose kapuose jam yra paskir 
tas mažas kampelis.

Charles de Gaulle žemino Jung mūsų tautos šventąjį — Simą 
tines Amerikos Valstybes, kiek; Kudirką. Jis nevarė propagan- 
tik galėjo. Jis užmiršo, kad dos prieš rusus, jis, norėda-
JAV du kartu išgelbėjo Pran-
cūziją nuo pražūties.

mas pabėgti, šoko nuo laivo.

V. Tumasoms, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Resid. tele.’.. Gibson 8-6195

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

į_, p. Šileikis, o. p.
OKTHOPEDAS-PROTEZISTAS

V Aparatai - Protezai. Med Bap 
dažai. Speciali pagalba ko|em-

' (Arch Supports) ir L L
VaL: .9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63 r d St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

MOVING
Apdr«u*t«» perkr»u»tym«» 

ii įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W«st 34 Placa 
Tel.: FRontier 6-1882 

v __ ■ - 4

help your £> 
HLAflT FUND" 
help your HEART

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, Į 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma Į 
dienio iki penktadienio 11—12' 
vaL ryto. — Šeštadienį ir sek-Į 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
j r.59 So. MAPLEWOOD AVE. 1

CHICAGO. ILL 60629 ■
e ------------------------------ 7

Tuo tarpu tas “advokatėlis” 
yra galingiausios valstybės 
prezidentas.

Kitas Rusijos gudruolis, Mo
lotovas, New Yorkan atvykęs 
ir norėdamas pasišaipyti, pa
reiškė:

— Amerika yra nelaimin
ga, ne.turi draugų...

Jolin Foster Dulles, JAV se
kretorius, ramiai Molotovui 
atsakė:

— Amerikos draugai yra Ru
sijos gyventojai...

Kitas gudragalvis, Prancū
zijos valdovas Charles de Gaul
le, vykdamas į Maskvą pra
moko du žodžius ir išlipęs iš 
lėktuvo juos tarė: — Velikaja 
strana (Didelis kraštas.).

Ką tas “didelis kraštas4’ jam 
davė?

Atvykęs į Kanadą, jis su
šuko: — Free Quebeck!

Charles de Gaulle tol drums 
tė pasaulio ramybę, kol patys 
prancūzai, netekę kantrybės, 
nubalsavo jam daugiau neleis
ti ardyti tarpvalstybinių santy 
kių. Generolas, pasikrimtęs 
metus, mirė.

Dar yra likę du diktatoriai: 
Brežnevas ir Mao Cetungas.

Esu tikras, kad ir jiedu, vi
durnaktį pabudę, galvoja, kas 
bus su jų sostais, nes sienos 
tarp Rusijos ir Kinijos yra la
bai ilgos. Jos tokios ilgos, kaip 
nuo Chicagos iki Miami, 4,500 
mylių, šiandien tas ilgas ru- 
bežius apstatytas kanuolėmis 
ir tankais. Diktatoriai neišs
prendė, kas daryti. Duoti įsa
kymą, kad nekalti jaunuoliai 
vienas kitą pradėtų žudyti, ar 
dar neduoti? Tiems diktato
riams jaunuolių gĄ'vybė visai 
nesvarbi. Bet jie bijo, kad 
nekalti jaunuoliai neatsuktų 
kanuolių prieš diktatorius... 
šiame šimtmetyje gyvenimo 
ratas taip pasisuko, žmonių 
protai tiek nušvito, kad nekal
ti jaunikaičiai, jų motinos ir 
seserys, ir kartu visa žmonija 
rimtai galvoja .sustabdyti žmo 
niij žudynes.

Tie du diktatoriai, panikos 
apimti, nežino, kas daryti. Jie
du kviečia tą “advokatėlį” į 
svečius, kad jis jiems patartų, 
kas daryti, šiandien preziden
tas Niksonas, tas mažas “ad
vokatėlis”, sulaužė visas taisyk 
les. Jis jau ’.buvo ant kalno, 
jis jau nukalė “prisakymus”, 
jis perskaitė tuos “prisaky
mus” laisvojo pasaulio valsty
bių galvoms,; o grįžęs iš Peki
no ir Kremliaus,, perskaitys 
juos visai žmonijai.

Esu tikras,. kad tų “prisa
kymų” svarbiausieji punktai 
bus toki: _

Sustabdyti visame pasaulyje 
žmonių žudynes.

Ne diktatoriams leisti spręs
ti žmonių likimą, bet patiems 
žmonėms.

Visos tautos — didelės ir ma 
žos — turi teisę gyventi taip, 
kaip joms patinka.

Tai svarbiausieji trys punk
tai.

Tada ateis eilė ir mūsų tėvy
nei laisvai pakvėpuoti.

Lietuva, brangi mūsų tėvy
nė, šimtmečius kentėjo nuo 
plėšrių kaimynų. Jai buvo lem 
ta tiktai 22 metus laisvai pa
gyventi. Tada lietuviai turėjo 
gražias sodybas, o jose — gra
žius namelius. I bažnytkai
mius traukdavo keliais ir kele
liais. Eidavo į atlaidus, į tur
gų, o bažnytkaimių aikštėse 
pasikalbėdavo ir pasižmonė
davo.

Šiandien tos sodybos iš lietu 
vių atimtos, b jų nameliai jau 
supuvo, nes okupantas neda
vė šiaudų stogams dengti, ši
tokiu būdu jis juos varė į kol
chozus. Lietuvos ūkelių tiltai 
sugriuvo. o bažnytkaimių ir 
turgaus aikštės krūmais apau
go. . " ' į

Lietuviai sako, kad nekal
tas kraujas šaukiasi į dangų. 
Tai reiškia, kad jis reikalauja 
keršto.

Prie Berlyno gėdos sienos 
jau virš 300 vokiečių žuvo. Jie 
visokiais būdais bėga į laisvę, 
bet ne visiems pasiseka. Vieni 
kasa ilgus tunelius, kurie už-į 
griūva ir kasėjus užverčia. Ki-s 
ti plaukia po vandeniu ir ne
pajėgia perplaukti. Tretieji 
bando perlipti mūro ir spyg
liuotų vielų sieną ir būna nu
šauti. Ketvirtįeji šoka iš trečio 
aukšto, užsimušdami.

Lietuva yra toli nuo “geleži
nės uždangos”. Mūsų broliai 
negali nei tunelių prasikasti, 
nei po vandeniu praplaukti. 
Mūsiškiai bando bėgti kitais 
būdais. Tąs bandymas pabėgti

Jis norėjo pasakyti žmonėms 
apie vergiją Lietuvoje. Visi 
žinome, kad komunistai mul
kina žmoniją jau 55 metai. Jei 
gu šiandien būtų galima pa
kelti “geležinę uždangą”, tai 
anoje pusėje liktų tiktai komu 
nisti] vadai ir generolai be ka
reivių.

Baigdamas savo kalbą, svei
kinu visus, čia susirinkusius, 
už gerą lietuvišką širdį, kad 
kasmet čia susirenkant, atne
šat savo auką pagal išgalę, ir 
paminite mūsų brangios tėvy
nės nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį.

Noriu priminti, kad mes esą 
me laimingiausieji iš visų Lie
tuvos vaikų, šiandien mūsų 
broliai Lietuvoje svajoja ir 
sapnuoja, kodėl mūsų broliai 
amerikiečiai pavasarį jų ne
aplanko, kodėl lietuviškame 
kaime nepasirodo malonus 
amerikiečių veidas, kodėl jie 
neparodo broliškos meilės? 
Kuo jie nusikalto, kad yra at
skirti nuo pasaulio? Juk da
bar ne vergijos laikai! Mes 
juk gyvename dvidešimtame 
laisvės amžiuje!

Dirbkime visi su viltimi, kad 
laisvasis pasaulis laimėtų tą is
torinę kovą. Laisvojo pasau
lio pusėje yra tiesa. Pas mus 
šimtai bėga, aukodami savo 
gyvybes. Į komunistų valdomą 
pasaulį net teismo nuteistieji 
nenori važiuoti. Jiems malo
niau sėdėti Amerikos kalėjime, 
negu gyventi “komunistinia
me” rojuje. Jie žino, kad 
laisvas pasaulis yra kultūrin- 
gesnis, teisingesnis ir žmoniš
kesnis. Mes norime, kad lais
va Lietuva būtų laisvojo pa
saulio pusėje. Ji bus laisva, 
nes žmonija eina į laisvę ir ger 
būvį. Be laisvės žmonės negali 
būti laimingi. Mes padėsime 
gimtinėj likusiems mūsų bro
liams tą laisvę atgauti, — bai
gė savo kalbą Dan Kuraitis.

Pagerbė Mary Beck
Detroite Mary V. Beck yra 

iškili ukrainietė, kuri 20 metu 
išbuvo miesto taryboje ir ke
lis metus tai tarybai pirminin
kavo. 1972 m. vasario 26 d. bu
vo atšvęstas jos 60 metų gim
tadienis.

Pagerbime lietuviams atsto
vavo Elžbieta Paurazienė, DLOC 
vicepirmininkė. Stefa Brizgy- 
tė įteikė Mary V. Beck Viktoro 
Veselkos sukurtą koplytėlę.

“Šilainės” tautinių šokių gru
pė, vadovaujamą Galiuos .Gįcribie- 
nės, atliko programos dalį. Sa
vo žodyje Mary V. Beck pareiš
kė, kad nuo dabar visas savo jė
gas skirs Pavergtų Tautų rei
kalui.

Gauti Sveikinimai iš preziden
to Nixono, Michigano guberna
toriaus, senatorių, kongresmanų 
ir 5 Michigano miestai paskelbė 
specialias Mary V. Beck dienas 
(Detroit, Dearborn, Hamtramck, 
Southfield, Warren).

Saulius šimoliūnas

Svairinkimą ir parengimą 
PRANEŠIMAI

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

Pirjcm JAV TAUPYMO BONUS I

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valando*- 
gražiausios gėlės ir vainikai antu- 

piu papuošimui ir acaotduėa 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/t)
5525 Sc. Harlem Ava. — 586-1226

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84)834 I

MM -IT iimi mum----------- 1 11/

HVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■ ■ ■■■■ .. .......................................................................................  ■ ■
I J

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
M" iii ĮiwnmnmiininiHitHnHw>iinHn»tintinuHiiiiin!tMtnninnHmiiuumiLWtE.PinnurangT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: TAnle 7-1741-1742 
u-e * -* ~ X - W ’’e " W

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos i
Lietuvių

Laidotuvių J
Direktorių j
Associacijos <

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd* 7-340J

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

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

GEORGE F. RUDJIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-llJa-1139

— Liet u vi v Moterų Piliečių Lygos 
metinis susirinkimas Įvyks sekmadie
ni, kovo 5 dieną 1 vai. popiet Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
mažojoj salėje. Narės prašomos atsi
lankyti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti dėl Lygos gerovės. Po 
susirinkimo bus skaniu užkandžiu

E. M. M.

— SLA 134-to$ Motery kuopos na
rių susirinkimas Įvyks penktadieni, 
kovo 3 d.. 6:30 vai. vak. Hollywood; 
salėje. 2417 W. 43rd St. Malonėkite 
dalyvauti — bus SLA Pildomosios Ta
rybos rinkimai, žaidimų pobūvis 
Įvyks sekmadieni, kovo 5 d.. 2:30 vai. 
p. p. Hollywood salėje. Bus daug ver
tingų dovanų ir vaišės. Valdyba

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

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

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, MARCH 3» 1572



Cleveland© Tautiniu šokiu grupės "Grandinėlės" panredymo Čikagoje organizatoriai — Lietuvių Fondo 
komisija: iš kairės: F. Daukus, dr. F. Kaunas, "Grandinėlės" vadovas L. Sagys, S. Džiugas, B. Nainys, 

S. Dziugienė ir LF valdy >os pirm. dr. J. Valaitis.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkg Reikia

HELP WANtED — MALE 
Darbininkg Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS REAL ESTATE
Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos 

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. 
rytu iki 4 vai. pp-pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti lokiu adresu:

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ 1

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Patarimas moterims 
apsisaugoti vėžio

Krūčių vėžys yra didžiausias 
moterį] žudikas, ypač amžiuje 
tarp 35 ir 55 metų, bet daugu
ma (keturios iš penkių) jų būtų 
galima išgelbėti laiku vėžį atra
dus ir laiku pradėjus gydymą, 
pareiškė Dr. Edward Scanlon, 
Northwestern universiteto prof, 
ir Amerikos Vėžio Draugijos 
Illinojaus skyriaus pirmininkas. 
Draugija yra nusistačiusi kovai 
su vėžiu Illinojuje sukelti 
$3,350,000.

Illinois Vėžio draugijos prane
šimu šiemet visa j e Amerikoje 
bus diagnozuojama 70,600 nau
jų apsirgimų krūtų vėžiu ir 
32,250 šiais 1972 metais ta liga 
mirs.

Nustatyta, kad viena iš kiek
vienų 7 tą ligą turinčių moterų 
per ilgai delsia su savo sveika-

DEŠIMTMETIS

1972

los patikrinimu, kol liga pasie
kia nebepagydomą stovi.

Tikslu paakstinti moteris sau
goti savo sveikatą, draugija pra
deda dviejų milijonų dolerių 
kampaniją, kad moterys, ypač 
kurių šeimoje yra buvę vėžiu 
susirgimų, dažnai pasitikrintu, 
ar neatsiranda krūtyse koks gu
zas, ir kas pusmetį eiti pas dak
tarą pasitikrinti. Pasitikrinti 
esą patogiausia einant į vonią 
arba imant “dušą”, pataria Dr. 
Scanlon.

užpultojo švilpimą turi švilpda
mi atsiliepti visi kili Whistle
stop organizacijos nariai, sku
bėdami užpultajam i pagalbą ir 
skubiai pranešdami policijai. 
Manoma, kad tuo būdu daugu- 
nra užpuolikų bus galima išgąs
dinti ir nubaidyti.

Whistleslop programa Chi
cagoje pradedama paėmus pa
vyzdį iš panašios organizacijos, 
veikiančios Greenwich Village,

Žmonės švilpynėmis 
ginsis nuo užpuolikų
Chicagos pietrytinės dalies 

Hyde Park - Kenwood gyvento
jai, kurių didžioji dauguma yra 
juodieji, pradėjo jungtis i vad. 
Whistle STOP bendruomene, 
kad saugiau ir efektingiau galė
tų gintis nuo plėšikų ir kitokių 
užpuolikų gatvėse. Kovo 1 die
ną Hyde Park banke jau par
duota pirmieji 3,000 švilpukų, 
kuriuos turės su savim turėti i 
gatvę eidami piliečiai ir užpul
ti plėšikų garsiai sušvilpti. Į

---->
LIETUVIŲ FONDAS

išleido dviejų spalvų (rau
dona ir tamsiai žalia) lipinu- 
kus. Kaina — §1.00 už ketu- 
rius lapus (144 lipinukai). Kas 
norėtų jų Įsigyti sau ar platini
mui — kreiptis Į LF būstinę:

2422 W. Marquette Rd.,
Chicago, Illinois 60629,

Tel.: 312 — 925-6897.

.    mm  t v .mesbez„,iu-, x ,ri—a fc

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
’ - 1 - - - wrywiETtm utį i—rwwww u,

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

8022 W. 69 ST. CHICAGO. ELL. 60636. Tel. WA 5-92OT

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pnsL knyga. Kaina'$1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano ( 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio o» y 
ruoštos studijos §i knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- { 
tolimu Lietuvos praeit}. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdvmo l 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- ) 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą. i I 
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandom!* 1 
Kas negali užeiti J "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki : 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: <

NAUJIENOS '
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 !

Gare pinigus, tuojau knyga pasiusime.
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Vyrų ištikimybė 
žmonoms

Chicagoje praeitą antradienį 
mirė du vyrai — vienas vos die
nai, antras vos kelioms valan
doms praėjus po jų žmonų mi
rimo.

Posen policijos nuovados vir
šininkas John Sarna 61 m. mirė 
širdies smūgiu savo žmoną Ro
se, 60 m., laidojant, o Elmer 
Eggan, 76 m., mirė 5 valandoms 
praėjus po savo žmonos Gertru
des, 77 m., mirties.

Atvažiuoja rockfordieciai. 
Mūsų bendradarbis Žvalgas iš 
Bock fordo praneša: Pirmyn 
choras Chicagoje ir vėl lietu
viams stalo trijų veiksnių ope
retę, žymaus kompozitoriaus 
Franz Leharo kūrini “Links
moji našlė”, kuri neilstantis 
mūsų muzikas Kazys Stepona
vičius su savo Pirmyn choru 
pateiks ši sekmadieni kovo 5 
dieną. Mes Rockfordo lietu
viai, Įvertindami Chicagos Pir
myn choro pastangas, šj sek
madieni dideliu autobusu va
žiuojame pamatyti “Linksmą
ją našlę’’ scenoje ir pasigėrėti 
Pirmyn choro ir žymių lietu
vių solistų darbo vaisiais.

— Petras Moekaitis iš Brid- 
geporto apylinkės gydėsi šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Sveiksta 
namuose dr. Kavaliūno prie
žiūroje.

Pool table assembly line 
W O R K E R S 

needed by
ARMAC ENTERPRISES 

Starting wage $2.25 per hour. 
Opportunity for advancement. 

Apply Monday or Tuesday. 
3950 So. UNION AVENUE

JANITOR 
EXPERIENCED

Full time janitor to buff floors and 
clean offices in Irving Park — Damen 
area. Permanent job. Top pay. Va

cation, Insurance and pension 
benefits.

Tel. 728-1832

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

— Dail. Algirdas Kurauskas 
rūpinsis Pasaulio Lietuvių IV- 
tosios Tautinių šokių šventės 
leidinio. — programos meniniu 
apipavidalinimu.

— Pedagoginis JMuanistikos 
Institutas išleido Putino - My 
kolaičio eilėraščiu i’inkini Rūs 
čios Dienos” su 26 eilėraščiais, 
kurių 13 kadaise nepraėjo pro 
okupantų cenzūrą. Knygos me 
cenatas Vladas Vijeikis. PLI 
taip pat išleido dr. Petro Joni
ko parašytą 33-1 psl. kalboty
ros studiją apie Lietuvių kalbą 
19-to šimtmečio antroje pusė
je. Abi knygos buvo pristaty
tos visuomenei vadovaujant 
instituto direktoriui Domui 
Veličkai.

EXPERIENCED WOMAN WANTED 
General housework. Laundry for 2 
adults. 3 day week, steady. Salary 
open. Good transportation. North 

side. Some English necessary. 
523-3225 Days or 

478-3267 Evenings and weekends.
Ask for Mr. FISHER.

RENTING IN GENERAL, 
Nuomos

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

kiu telefonu: HE 4-1174.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PARDUODANT NAMUS, 
NUOMOJANT BUTUS, 

pašaukit mus 
434-8786 

LISKUS R. E. 
2502 W. 69th STREET

65-TOS IR S. TALMAN apylinkėje 
parduodamas gerą pelną nešantis dvie
jų butų namas. Galima- apžiūrėti su

sitarus telefonu 423-3233.

pavadinti 69-tą gatvę Simo Ku
dirkos vardu. Tuo reikalu jun 
ginys pasiuntė telegramas ati
tinkamoms Įstaigoms ir asme
nims. Pasirašiusių tarpe yra 
J. Bacevičius, L. Dokas ir P. 
Sadauskas.

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 musų. — 
$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. 
12 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai. sausas — aukštas beismantas.

• prie pat Marquette Parko. $44,000.
i 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 bažnvčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 

j 2 auto ėaražas. $29.000.
ŽEMĖS — 30 uėdų su garažu prie

Atidarė galeriją 
Margučio patalpose

Lietuvių Moterų Dailininkių 
draugija įrengė Margučio patal
pose dailės kūrinių galeriją 
(2422 W. Marquette Rd.). Ji čia 
bus ilgesnį laiką. Išstatyti 15-os 
dailininkių tapybos, skulptūros, 
grafikos ir audinių darbai. Jų 
kainos palyginti labai neaukš
tos, lankytojai gali įsigyti ver
tingų meno kūrinių.

— Algis Rukšėnas, United 
Press žinių agentūros kores
pondentas ir autorius knygos 
apie Simą Kudirką “The Inci 
dent an the Vigilant” Įsijungė 
i Jaunimo Kongreso Informa
cijos komisiją, kuriai vado
vauja Juozas Šlajus. Žrn. Jū
ratė Kazickaitė ir Jorūnė Jo- 
nikaitė, Amerikiečių spaudos 
korespondentės, taip pat pa
žadėjo teikti žinias apie Kong
resą ir ta proga apie Lietuvą 
ir jos žmones.
* — Algis Jasaitis, JAV LB CV 
atstovas Jaunimo Kongreso ko- O

SUAUGUSIAI IR RAMIAI PORAI rei
kalingas 4 kambarių butas pirmame 

aukšte. Prašome telefonuoti 
GR 6-2061

♦ Vartotų rūbų išpardavimą 
turės Lietuvos Dukterų Draugi-1 _ „„
ja š. m. kovo 9 d. nuo 8 vai. ?Pat parko. $10,400. 
ryto iki 9 vai. vak. Knights of j ValdlS Real Estate
Columbus salėje, 2306 W. 69th 7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200 
St. Rūbai tinkami siuntiniams į --------------- ;----- --------------------
Lenkija. LDD narės prašomos! APYNAUJIS 2-jų butu ^žus mūr.. 
sunešti atliekamus gerus rūbus 
Į organizacijos namus,- 2735 W. 
71stSt. Tel. 925-3211. (Pr).

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

dentiekiu. gazo šilima.
FRANK KLEVISHA 

R 1. Box 170-A 
NEW LISBON, WIS. 53950.

Tel. 562-3664

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

van-

PARDUODAMA TAVERNA su namu 
Brighton Parko apylinkėje. Galima 

skambinti bet kuriuo laiku 
Telef. 247-0777.

I APYNAUJTS 2-ju butq gražus mūr.. 
1 do 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-ju autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marauette Parke. $21.500 

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum. 
Franz Leharo Linksmoji Našlė langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
, , . . - j. • -vr • autom:''garažas. Marquette Parbus kovo 4 ir o dienomis, Man- įg $36.500^ 
jos Aukšt. mokyklos auditori- GRAŽŪS 4 BUTŲ mūr.. alum, lau- 
• ■ ts-t i • at , 'gal. karštu vandeniu šild. gazu. mojo]. Bilietai Marginiuose ir pas - - —
choro sekr. A. Jankauskienę, 
6828 So. Artesian, tel. 778-4293 
arba A. Brazis — 598-6193.

(Pr).

Pirmyn Choro statoma

Dailininkė Vanda Balukienė (dešinėje) stovi prie savo lietuvei audėjai skir
to tapubos ciklo kūrinio — "Audinio spalvota variacija" (akrilika). Trys to 
ciklo darbai buvo išstatyti Vasario 16 d. parodoje, Čiurlionio galerijoje. 
Kairėje — jauna dail. Raminta Baukytė, išstačius! parodoje du ofortus 

"Be pavadinimo".
Foto V. Noreikos

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

Fedtraliniu Ir valstijos pa|amy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudllimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

dėmios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklvpas. 2-ių butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės. • ■ ;

LAB4T GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūrn garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NURIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

(0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

mitete, pakviestas Kongreso 
leidinio administratorium. 
Jam talkininkauja Romas če- 
sas. Leidinio redaktorė Jūra
tė Jasaitytė pakvietė artimiau
sius bendradarbius rūpintis 
Įvairiais reikalais. Iki šiol pa
žadėjo atlikti konkrečius dar
bus šie talkininkai: Danguo
lė Stončiutė, Vytas Paukštys, 
Ramunė Butikaitė, Daina Da-I 
nilevičiūtč, Loreta Plepytė, 
Rima Skorupskaitė, Jūratė 
Šuopytė ir Gaida Visockytė.

— Lietuvos Dukterų Dr-ja 
savo namus, skirtus laikinai
prisiglausti i nelaimę pateku
siems tautiečiams, pavadino'
Simo Kudirkos vardu. Namų 
adresas: 2735 W. 71 st St., tel. 
925-3211. Draugijos steigėjas 
yra kun. F. Gureckas, dabarti
nės valdybos pirm, yra E. Kie- 
lienė.

— Common Counsel, Chi- 
cagos pietvakarių organizaci
jų junginys, palaiko Marquet
te Parko Lietuvių Namų savi
ninkų organizacijos pastangas

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: REpublic 7-1941

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.k /

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. & L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-«775 , 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigu* automobilių draudimai.

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

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

TEL. - 776-5888
Anketas Garbačlamkat, jiv.

HEATING CONTRACTOR
Ųrengiu naujus ir persta tau senus vi
sų rūsiu namo apšildymo pečius ir 

i air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Jr 
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

A. ABALL ROOFING
ESTABLISHED 60 YEARS AGO 

All types of roofes, chimneys., gutters 
and Tdownpours new installed, repai

red, recoated and painted.
FULLY INSURED.

WORK GUARANTEED
Open all time.

CALL 521-6947 or 935-2660

Z1 -I — I "I—iii-i-" 1

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, |||. 60632. Tek YA 7-5980

M n III-  ................. . ■ ■ r

HOME INSURANCE

Calk Frank Zapollt 
- 3208W W. 95th St.

GA 4-8654

: * *<e and Casvaltv Compary

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuna-ups fr t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327




