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SENATORIŲ SPAUDIMAS SEN FULBRIGHfHI
INDIJOS TAMILŲ PROVINCIJA, KAIP
BENGALAI, SIEKIA - AUTONOMIJOS

MADRAS. — Kinijos vyriausybė, pasmerkdama Indijos karą 
su Pakistanu ir Indijos paramą bengalams, norintiems atsiskirti 
nuo Pakistano, skelbė, kad Indija savo veiksmais “iššauks slibinus 
iš jų urvų” ir pati gailėsis Pakistano valstybės sudraskymo. Da
bar yra ženklų, kad Kinijos pranašystės pildosi. Pačiame Indijos 
valstybės pietiniame gale, žemyno smaigalyje yra keturios indų 
provincijos: Tamil Nadu, Andhra, Mysore ir Kerala. Tos keturios 
provincijos dar vadinamos bendru vardu Dravida Nadu. čia gan 
stipri yra Tamil Nadu — dravidian organizacija, kurios metiniame 
suvažiavime atstovai priėmė rezoliuciją, reikalaujančią plačios 
autonomijos.

DAUGUMA SENATORIŲ PRITARIA 
RADIO FREE EUROPE PROGRAMOMS

WASHINGTONAS. — Ketvirtadienį virš 50 senatorių pri
dėjo savo parašus prie rezoliucijos, kurią pasiūlė sen. Charles Percy 
sen. Hubert Humphrey, ir kurios tikslas yra paspausti užsienio 
reikalų komiteto pirm. sen. Fulbrightą, kad jis pagaliau liautųsi 
Trukdęs paskirti lėšas Radio Liberty ir Radio Free Europe 
radijo stotims Europoje. Jei kongresas nepaskirs naujų lėšų, tos 
stotys turės užsidaryti per dvi savaites. Per metus toms stotims 
išleidžiama 36 mil. dol. Atstovų Rūmai yra paskyrę lėšas iki 1973 
birželio 30 d. -Senate užsienio reikalų komitetas atsisako derėtis 
konferencijoje su Atstovų Rūmais.

Kaip Pakistanas valdė benga
lus, nors pakistaniečiai kalbėjo 
urdu kalba, o bengalai — benga
lų kalba, taip ir Indijoje Dravi
da Nadu kalba ne hindų, bet ta- 
milų kalba, žmonių čia yra 40 
milijonų.

Minėtame Tarailų partijos su
važiavime rezoliucija reikalau
ja autonomijos. Indija galėtų 
tvarkyti tik gynybos, užsienio 
reikalų, .ryšių ir valiutos reika
lus. Visi kiti reikalai būtų spren
džiami vietinių tamilų Įstaigų. 
Suvažiavime kabėjo didelis pla
katas, kuriame šalia vienas ki
to stovėjo Bengalijos premjeras 
Rahmanas ir Tamil Nadu pro
vincijos premjeras Muthuvel Ku- 
runanidhi. Tamilų kalba plakato 
Įrašas, reikalauja didesnės au
tonomijos tamilų žmonėms.

šiose provincijose vyriau j an
ti dravidian partiją.Indijps par
lamente turi 25 atstovus. Jie rė- 
mėikišiolkongreso partiją, va
dovaujamą Indiros Gandhi. Ta
mil Nadu provincijoje savival
dybės seime kongreso partija tu
ri irgi savo 8 narius. Jie labiau
siai priešinasi naujiems dravi
dian ■ partijos reikalavimams. 
Plieno ir sunkiosios pramonės 
ministeris Indijos kabinete yra 
tamilų kilmės. Jis irgi pasmer
kė autonomijos reikalavimus.

Panašiai, kaip Jugoslavijoje 
Kroatija, taip ir Indijoje Tamil 
Nadu politikai skundžiasi, kad 
jų uždirbtos lėšos išdalinamos 
visoje Indijoje ir neneša jokių 
vaisių vietiniams žmonėms. Cen
trinė valdžia skriaudžianti tami- 
lus, neduodanti reikalingų pra
monei leidimų ir pasiimanti di
džiąją dalĮ tamilų uždarbių.

Kai kurie tamilų vadai suva
žiavime aiškiai pagrasino Indi
jos vyriausybei, kad, negavę au
tonomijos, tamilai sukels pana
šią padėti, kokia buvo Bengali
joje. Tada Pakistanas galės 
juoktis iš Indijos.

Panaikino žiaurius 
tardymo metodus

LONDONAS. — Britanijos 
premjeras Heat paskelbė, kad 
šiaurės Airijos saugumo Įstai
goms buvo uždrausti iki šiol var
toti griežti tardymo metodai. Po
litiniais nusikaltimais Įtariami 
airiai buvo laikomi vienukėse su 
ant galvos užmautu juodu mai
šu. Jų celėse nuolat.buvo sklei
džiamas cypiantis elektroninis 
garsas, kuris neleisdavo kali
niams miegoti. Kas antras pa
tiekalas susidėdavo tik iš duonos 
ir vandens. Kai kurie tardomie
ji būdavo verčiami valandomis 
stovėti praskėstomis kojomis, 
toliau nuo sienos, svorį prilai
kant rankomis, atremtomis Į 
sieną.

Premjeras, pranešdamas apie 
šių metodų panaikinimą, nuro
dė, kad Įtariamieji teroristai to
liau bus tardomi, tačiau be mi
nėtų kankinimų. Tokie tardy-

Amerika pripažins 
bengalų valtybę

MASKVA. — Bengalija, ku
rios premjeras Rahmanas lan
kosi Maskvoje, pasirašė su so
vietais sutartį. Bengalija įsa- 
yo žemės ūkio produktus siųs Į 
Sovietų Sąjungą, o iš jos gaus 
45 mil. dol. vertės paramos," ku
ri Kremliaus buvo numatyta 
duoti Pakistanui. Sovietai padės 
bengalams ieškoti dujų ir žibalo 
versmių, duos elektros gaminių 
fabriką, radijo Įrengimų.

Bengalijos premjeras Mask
voje viešai pareiškė, kad ben
galams reikia maisto, vaistų, su
sisiekimo priemonių. Gyvento
jams trūksta butų, trūksta til
tų. Premjeras, nuvykęs pas 
Brežnevą, dėkojo jam už para
mą bengalams karo prieš Pa- 
Jdstaną metu, ų V r

Valstybės departamento val
dininkai sako, kad Amerika svar
sto Bengalijos pripažinimą, ta
čiau praeis keturios-šešios sa
vaitės iki jis bus paskelbtas. 
Amerika palauks, kol iš Benga
lijos bus atitraukta visa Indi
jos kariuomenė. Amerika tačiau 
jau siunčia per Jungtinių Tautų 
agentūrą 21 mil. dol. vertės kvie
čių ir ryžių bengalų gyvento
jams. Dar 27 mil. dol. vertės 
javų ir medvilnės bus siunčiama 
Pakistanui.

Iki šiol Bengaliją jau pripaži
no 47 valstybės. Iš didžiųjų val
stybių tik Amerika ir Kinija dar 
nepareiškė pripažinimo. Skelbia
ma, kad Indijos kariuomenė iš 
Bengalijos bus išvežta iki ko
vo 12 d., tada Daccoje apsilan
kys pirmą kartą Indijos prem
jerė Indira Gandhi.

MADRIDAS. — Ispanijos ir 
Britanijos užsienio reikalų mi- 
nisterių susitikimas dėl Gibral
taro nedavė jokių vaisių. Brita
nija atsisako kalbėti apie Gi
braltaro atidavimą Ispanijai, 
nes patys gyventojai norį toliau 
likti britų valdomi.

♦ Čikagoje teisėjas įsakė su
imti Muhammad Ali, garsų bok
sininką, nes jis nepaklausė teis* 
mo ir. nesumokėjo alimentų sa
vo pirmai žmonai Sonji Clay. 
Boksininkas skolingas jai 44,000 
dol.

♦ Ispanijoje dėl studentų ne
ramumų buvo uždaryti Bilbao, 
Valencijos, Seville universitetai. 
Madride suimta šimtai studentų.

mo būdai davę gerų vaisių. Bri
tų kariuomenė išaiškino 700 ai
rių slaptos armijos narių, paty
rė detalių apie jos organizaciją 
ir veiklos būdus, buvo išaiškinti 
ginklų sandėliai ir jų pristaty
mo keliai, patirtos pavardės žmo
nių, kurie atsakingi už 85 sprog
dinimus ir užpuolimus, šiuo me
tu kalėjimuose ir specialiose 
stovyklose laikomi 695 įtariamie
ji.

P. Vietnamo kalniečiu, montagnardy, kaimelyje amerikietis kareivis Howard Aison, iš mediku 
komandos, apžiūri gražiai dekoruotą kalniečiu lanką, naudojamą medžioklei

GUB. GEORGE WALLACE FLORIDOJE 
PRALENKIA VISUS KONKURENTUS

Kodėl Wallace ŠĮ kartą — demokratas
ST. PETERSBURG. — Artėjant Floridos pirminiams rinki

mams, Įvairios viešosios opinijos tirimų bendrovės apklausinėj a 
gyventojus apie jų pažiūras Į turimus kandidatus.'Paskutinis toks 
demokratų apklausinėjimas Įvyko paskutinę vasario mėn. sa
vaitę. JĮ atliko neutrali vartotojų rinkos tyrinėjimų Įmonė, kuri 
vėliau atliks panašų darbą respublikonų partijai. Paskelbti re
zultatai rodo,'kad iš demokratų partijos kandidatų Floridoje dau
giausia vertinama Alabamos gubernatoriaus George Wallace kan- 

-didati^^Ą^ž ji pasisak£<25.1% visų-paHaustų^flemokratų. To
liau seka sen. H. Humphrey su 12.86%, sen. Muskie su 12.76%, 
sen. Henry Jackson su 8.47. Meras Lindsay iš New Yorko gavo 
7.67%, sen. George McGovern — 4.31%, negrė atstovė Shirley 
Chisholm — 3.37%. Kiti kandidatai-gavo po mažiau nuošimčių.

Neseniai “New. York Times” 
laikraštis paklausė Alabamos 
gubernatorių Wallace, kodėl jis 
kandidatuoja, kaip demokratų 
partijos narys.. Gubernatoriaus 
atsakymą tas laikraštis išspau- 
dino savo puslapiuose.

Gub. Wallace nurodė, kad ank
sčiau demokratų partija būda
vo paprastų žmonių nuotaikų 
reiškėją. Mažieji piliečiai buvo 
partijos širdis, jos stiprybė ir 
jos gyvybė. Tačiau jau daug 
metų partija tapo, vadinamo
sios, inteligentijos partija, sako 
Wallace. Kada anksčiau ji buvo 
liaudies partija, dabar ji prara
do ryšį su darbininkais ir su biz
nio žmonėmis. Ji tapo partija, 
kurią kontroliuoja intelektuali
niai snobai.

Toliau Wallace sakosi kandi
datuojąs kaip demokratas, nes 
amerikiečiams reikia kandidato, 
kuris suprastų paprastų žmonių 
galvojimą, kuriems nereikia kan
didato, kurį pastato didžiojo biz
nio interesai ar politinės galios 
brokeriai, šie rinkimai suteikia 
progą paprastiems piliečiams 
pradėti iš pat apačios judėjimą, 
kuris sugrąžintų demokratų par
tiją Į jų rankas.

Kodėl demokratų partija? — 
klausia Wallace. Visą savo vie
šą gyvenimą, tarnaudamas vi
sose trijose,vyriausybės šakose, 
aš buvau demokratu, — atsako 
pats Wallace. Aš buvau išrink
tas į legislatūrą, išrinktas teisė
ju ir du kart — gubernatorium, 
kaip demokratas. Mano mirusi 
žmona Lurleen, irgi buvo išrink
ta gubernatorium demokratų są
raše. Mano tėvas buvo demokra
tas, pirmininkas savo apskrities 
valdybos. Mano senelis buvo de
mokratas teisėjas. Mano bro
lis yra demokratas teisėjas, —- 
kalbėjo gubernatorius Wallace.

Baigiamas jis priduria, kad jo

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦ Vakar senate vėl buvo klau

sinėjamas kandidatas valstybės 
prokuroro vietą Kleindienst. Ko
mitetas pareiškė, kad Į apklausi
nėjimą bus pakviestas ir pasi
traukęs prokuroras Mitchell.

+ Vasario mėn. Amerikoje 
buvo 5.7% bedarbių. Ypač daug 
bedarbių yra jaunimo tarpe — 
net 18.8*%.

♦ Vakar SirijosTzraelio pa
sienyje Įvyko ilgai trukęs arti
lerijos apsišaudymas. Sirija 
pradėjo šaudymą ir Izraelio vy
riausybės atstovas pareiškė, kad 
kariuomenė neturės kitos išeities 
kaip tik pulti Siriją.

♦ Argentinoje pasibaigė ge
neralinis dviejų dienų streikas. 
Vyriausybė nustatė ribas, iki 
kurių gali kilti duonos, pieno, 
sviesto ir žuvies kainos.

♦ Britanijos spaudoje pilna 
piktų straipsnių, dėl Turkijoje 
paskelbto teismo sprendimo, ku
ris 14 metų anglui davė šešis me
tus, tris mėn. kalėjimo už haši
šo pardavinėjimą. Berniuko 
mieste žmonės jau surinko virš 
10,000 dol., kuriais bus sumokė-- 
ta turkų teismo reikalaujama 
bauda.

Valstybės departamento 
pasekretorius Marshall Green, 
atvykęs į Tautinę Kiniją, pareiš
kė, kad Amerika laikysis visų 
įsipareigojimų ir sutarčių. Vizi
tas Pekine nesumažino Amerikos 
pasiryžimo ginti Taivaną. Jis 
pridėjo, kad vyriausybė skati
na Amerikos kapitalo investavi
mus Taivane. Stebėtojų many
mu, Amerikos pasiuntinys nie
ko geresnio Taivano žmonės ir 
negalėjo pridėti.

nuomone, joks kitas kandida
tas negali atnešti partijai lai
mėjimą šiais metais, kaip tik jis.

Mirė Augustinas 
Gricius - Pivoša

VILNIUS. — Okupuotoje Lie
tuvoje pirmadieni mirė žurna
listas, rašytojas Augustinas Gri
cius. Jis pradėjo Lietuvos spau
doje bendradarbiauti nuo pat 
jaunystės, dar 1925 m. išleisda
mas feljetonų rinkinį “činčibe- 
riš”. Plačiai pagarsėjęs visoje 
Lietuvoje Pivošos slapyvardžiu, 
jis išleido satyrinių ; apsakymų 
rhikinius: “Pamokslai ' idėjos 
broliams”, “Vyrai, nesijuokit”, 
“Žvilgsnis Į gyvenimą pro mir
ties kilpą” ir kt.

Augustinas Griciuš'gimė 1899 
m. šipylių km. Gruzdžių vis., 
Šiaulių apskr. Mokėsi Tautos te
atro vaidybos studijoj, humani
tarinių mokslų fakultete. Dirbo 
Eltoje, “Lietuvos Aide”. Pirmo
sios bolševikų okupacijos metu 
buvo išvežtas i Sibirą, po Stalino 
mirties grįžo Į Lietuvą, kur vėl 
dirbo žurnalisto darbą, parašė 
kelis teatro veikalus, spausdino 
feljetonus.

Pekine galvojama
- Kinija laimėjo

PEKINAS. — Visose pasaulio 
sostinėse yra studijuojamas 
Amerikos ir Kinijos pasitarimų 
gale paskelbtas komunikatas. 
Kinijos valdžia aiškiai nori su
daryti savo valstybės piliečių 
tarpe Įspūdį, kad Kinijos diplo
matija laimėjo iš Amerikos svar
bių nuolaidų. Tą įspūdį didina 
iškilmingas premjero Chou En 
Lai sutikimas Pekino aerodrome, 
kur jis grįžo iš Šanchajaus, at
sisveikinęs su Amerikos delega
cija.

Kinijos komunistų partijos 
dienraštis visą pirmą puslapį pa
skyrė premjero Chou sugrįžimui. 
Pekino televizija pakartojo Mao 
Tse Tungo ir prezidento Nixono 
susitikimo vaizdus ir tuoj po to 
parodė Pekino aerodrome S iš
sirinkusią minią, sutinkančią 
premjerą Chou, lyg didžiausią 
herojų. Pekino gyventojai įsi
tikinę, kaip rašo “Globe and 
Mail” laikraštis Toronte, kad 
Kinija laimėjo iš prezidento Ni
xono didelių nuolaidų, pati nie
ko neduodama.

ši nuotaika aiškinama tuo, kad 
Kinija bijojo, kad Amerika rems 
“dvi Kini jas”. Pripažindamas, 
kad Taivanas yra Kinijos dalis, 
prezidentas Nixonas nuraminęs 
Kinijos vadus, nes “taikus Tai-

Tarp respublikonų 
Nixonas gauna 83%
NEW YORKAS. — Gallupo 

viešosios opinijos tyrinėjimo in
stitutas paskelbė, ką galvoja 
respublikonų partijos balsuoto
jai apie savo tris kandidatus. 
Paklausti, ką reikėtų nominuo
ti Į prezidento vietą, 83 nuošim
čiai pasisakė už prezidentą Ni- 
xoną. Kiti 6% siūlė kongres- 
maną Paul McCloskey iš Kalifor
nijos ir 5% pasirinko kongres- 
maną John Ashbrook iš Ohio.

šie abu respublikonų politi
kai išeina prieš prezidentą Nixo- 
ną pirminiuose rinkimuose New 
Hampshire ir Floridos valstijo
se. Atstovas McCloskey yra dau
giausia remiamas jaunų balsuo
tojų, studentų ir nusistačiusių 
prieš Vietnamo karą. Jis yra pa- 
reiškęs, kad jei jis gaus New 
Hampshire rinkimuose-daugiau 
kaip 20% balsų, tai jis dalyvaus 
ir kituose pirminiuose rinkimuo
se. Tarp universiteto studentų, 
kaip patyrė Gallupas, McCloskey 
gavo 46% balsų, kada Nixonas 
gavo 34%.

Trečias kandidatas — John 
Ashbrook bando patraukti Į sa
vo pusę visus konservatyviuo
sius, dešiniuosius respublikonus, 
kuriems nepatinka prezidento 
“tiltų statymas” su komunisti
ne Kinija, nepatinka gynybos 
lėšų mažinimas ir šalpos įsta
tymo projektas.

Konkurencija 
japonų tekstilei

TOKIJO. — Japonijoje kilo 
nauja tekstilės problema, kuri 
pastato japonų įmones i nanašią 
padėtį, kokią Ame’-” • tilės 
bendrovės perg„'. c:: o dėl i ipo- 
nų prekių. Vis daugiau į «a po
ni jū įvežama medžiagų iš šalių, 
kur darbininkų atlyginimai yra 
žemesni, negu Japonijoje: iš Tai
vano, Pietų Korėjos, Hong Kon
go ir Singapūro.

Specialią problemą sudaro 'z- 
raelio eksportuojamos kojinis 
ir “pantyhose”. Izraelitai, bū
dami neblogesni pirkliai už japo
nus, pardavinėja savo gaminius 
visai nauju būdu. Panašiai, kaip 
Amerikoje kartais prasidedąs 
“laiškų grandinių” rašymas, 
viena japonė pažada parduoti ko
jines dešimčiai savo draugių, ku
rių kiekviena irgi parduoda de
šimčiai. šitokia grandinė gau
na didelius papiginimus iš Izrae
lio eksporterių. Grandinę pra
dėjusi moteris gauna atlygini
mą. žydai gali daug pigiau sa
vo gaminius parduoti, nes jiems 
nereikia didelių įstaigų nei tar
nautojų. Viskas eina paštu.

vano klausimo išsprendimas”, 
Pekino vadų nuomone, galįs būti 
tik Pekino naudai.

* Senatoriai tikisi, kad senato 
daugumos rezoliucija, kurią pa
rėmė ir 6 Fulbrighto komiteto 
nariai iš 16, įtikins Fulbrightą 
nesipriešinti radijo stočių lėšų 
paskyrimui. Sen. Fulbrightas 
tačiau pareiškė, kad toje sena
to rezoliucijoje jis Įžiūrįs “ran
kos sukimą” ir todėl priešinsis 
toms lėšoms.

Tos stotys yra Įsteigtos prieš 
20 metų. Jų lėšos anksčiau bu
vo skiriamos iš slaptų ČIA fon
dų, tačiau dabar kongrese nutar
ta, kad stočių veikimą prižiūrės 
Valstybės departamentas. Ka
dangi Senato ir Atstovų Rūmų 
nutarimai, liečia tų stočių fi
nansavimą, buvo nevienodi, Ful
brightas tikisi, kad stotys pri
truks lėšų ir turės nutilti.

Iš Sovietų Sąjungos pabėgęs 
rusas rašytojas Anatol Kuznie- 
cov “Times” laikraštyje rašo, 
kad sen. Fulbrightas padeda so- 
.yietų ^slaptai milicijai Įgyven
dintu visas ^svajones. JvElicija 
daug .minėtu siekė suvažyti tų ^ 
stočių klausymą. Bangos buvo 
trukdomos specialiai įsteigtų sto
čių. Kas nepavyko sovietų žval
gybai, dabar gali pavykti Ful- 
brightui.

“Time” žurnalas nurodo, kad 
nustatyta, jog laisvųjų Vaka
rų Europos stočių Lenkijoje 
klauso 78% žmonių, Vengrijoje 
— 81%, Rumunijoje — 77%. 
Tų stočių stiprios transliacijos 
gerai girdimos paprastų transi- 
storinių aparatų pagelba. Tran
sliacijas trukdo tik Čekoslovaki
ja ir Bulgarija.

Reikėtų visiems lietuviams ra
šyti laiškus savo senatoriams, 
pačiam sen. Fulbrightūi ir pre
zidentui, kad jie nenutrauktų žo
džių, kurių ilgisi už geležinės už
dangos užtverti žmonės. Ne Ful
brightas, bet prezidentas nusta
to Amerikos užsienio politiką. 
Mažos valstijos senatorėliui tu
rėtų būti apkarpyti jo raudoni 
sparneliai.

— Ryšium su Italijoje, Bo- 
lognos mieste rengiama kasme
tine vaikiškų knygų paroda, šiai 
parodai Palangoje ruošiasi lie
tuviai grafikai: I. Katinienė, A. 
Skliutauskaitė, A. Surgailienė ir 
P. Repšys. (E)

MASKVA.—Bengalijos prem
jeras Mujibar Rahman lankosi 
Maskvoje, kur jis bando gauti 
sovietų ekonominę paramą sa
vo karo nuvargintam kraštui.

OTTAWA. Kuboje į Ka
nados ambasadą įsibrovė du gin
kluoti vyrai ir pareikalavo poli
tinės globos. Kanadiečiai įtikino 
tuos vyrus, kad jie padėtų gink
lus ir išeitų lauk. Jie paklausė 
ir tuoj buvo suimti Kubos mili
cijos. Vienas tų vyrų buvęs de
zertyras iš Kubos kariuomenės.

BONA. — žurnalistai dirban
tieji Radio Free Europe stotyse 
išsiuntė vieną delegatą į Wa
sh inedoną prašyti kongreso, kad 
stotis nebūtų uždaryta. Delega
tu parinktas Evdo Evdokimov, 
stoties žurnalistų draugijos pir
mininkas.



MARLA HIGH SCHOOlj AUDITORIUM,
->Ul-h-t- - ,-»--(■> —4^a«MMte 11 mi in *► '^QttlU J»fcSG»*^ —■■ »■ , jiaifiįfr

6700 So. CALIFORNIA AVENUE, CHICAGO, ILL.
PREMJERA, kovo 18 d., šeštadienį'7 vaL vak. ANTRAS SPEKTAKLIS, kovę 19 (L, sekjnądiejij, 2:30 vai. po 
į .< ' pietų. Punktualiai. ■'" ' '. ’

NAUJI ŠOKIAI. NAUJI RŪBAI ’ Vadovas LIUDAS SAGYS

BILIETAI: $7, $5.50 ir $4parteryje;
$6, $4 ir $2 balkone.
gaunami Marginiuose, 2511 W. 69th 
St., Chicago Ill. 6Q629, tel. (812) 
PR 8-4585. ' "

Į kovo 19 d. spektaklį bilietai jaunimui $3, $2 ir $1.
Koncertą rengia Lietuvių Fondas 

veiklos dešimtmečiui paminėti

TIK SU PINIGU BLOGAI...
Tėvelis rašo sūnui laišką:
— Kaip mokslas ein’?
— Gerai.
Sūneliui yra viskas aišku, 
Tik $u pinigu blogai.

(E studentų dainos)

Praeitų metu Naujienose 
buvo išspausdintas toks skel 
biiiias: “Aš Jonas Dūšia 
Schultz, prašąu viso pasau
lio žmones, kad atidarytu-;

. mėtė lietuviškas mokyklas 
šiame pasaulyje ir galėtumėt 
pradėti daryti sau gera, bū
tumėt turtingi ir sveiki”.

Jeigu būtų mano valia, aš tą 
skelbimą laikyčiau tų metų ge
riausiu propagavimo raštu. Jo 
autorius yra paprastas žmogus 
su auksine širdimi, labai ge
rais norais ir gražiausiais lin
kėjimais visiems.

Okupacijos metais Lietuvos 
švietimo vadovas Germanas 
svajojo ir darė pastangas, kad 
Lietuvos žmonės būtų šviesiau 
si visame pasaulyje. Deja, jo 
svajonės ir pastangos atsimu
šė j okupantą: universitetai 
buvo uždaryti, o jis pats mirė 
vokiečių kacetuose iškankin
tas. Gal dėl to pačio tikslo ant-

rasis okupantas nuskandino 
dr. Kazlauską Neries verpetuo-
se?

Mūsų išeivijos jaunimas 
skaičiais ir pažangumu moks
luose jau yra vienas iš švie
siausių visame pasaulyje. Ste
bėdami įvairių universitetų 
dekanų garbės studentų sąra
šus bei kvietimus į garbės 
korporacijas ar duodamas sti
pendijas, atsižvelgiant i pa
žangumą moksle, mes rasime 
nemažą nuošimtį lietuviškų 
pavardžių. Net patys mažieji, 
atitraukdami savo laiką nuo 
žaidimų dalyvaujant lituanis
tikos mokyklose, daug kur mo 
kytojų yra statomi pavyzdžiais 
moksle ir gerame elgesyje. 
Dažnas savo studijas vaini
kuoja aukščiausio pagyrimo 
— Magna cum Įaudė — diplo
mais,

Jie neužmiršo, kad univer
sitetų uždavinys yra išlaikyti

Kas tik turi gera skonį,
Viskg perka pas Lieoonį!LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNiTURf CENTER, INC.

praeities tradicijas, numatyti 
ateities situacijas ir paruošti 
studentus spręsti dabarties 
problemas. To paties gyveni
mas reikalauja iš visuomenės 
veikėjų. Mūsų studentija, ne
skaitant keletos bendradar
biautoji) ir tiltų statytojų klap
čiukų dėl asmeniškos įtakos 
jiems, paliko nesužalota ir svei 
ką.

Ne pirmoji mūsų studenti
jos karta mokosi svetimose mo
kyklose, toli nuo savojo kraš
to. Stebime senųjų studentų 
fotografijas. Dauguma tų stu
dentų sulig krašto papročiais 
ir laiko dvasia augino barzdas, 
neblogesnes kaip carai ar po
pai. Dėvėjo svetimas unifor
mas, bet po jomis išlaikė lie
tuviškas širdis ir jas atiddavė 
Lietuvos laisvei ir savo tautie
čiams. Daug jų per anksti mi
rė džiova, kuri tais laikais stu
dentams, poetams ir rašyto
jams buvo kaip maras. Ta li
ga mirė poetas Pranas Vaičai
tis, dainavęs savo broliams 
varguoliams ir mylėjęs juos. 
Dr. Vincas Kudirka krito nuo 
jos, vis skambindamas varpu 
Lietuvos vaikams. Ta pati li
ga Įveikė Joną Biliūną, ragi
nantį kopti Į laisvės kalną su 
stebuklingos šviesos žiburiu jo 
viršūnėje. Kaip pirmiau, taip 
ir dabar studentas yra kieto 
gyvenimo simboliu daugeliu 
atvejų su piniginiais ir kito
kiais gyvenimo nepritekliais.

Howard Hughes "autobiografijos" apgavystės išėjo į naudą Ninai 
van Pallandt, nežinomai danei dainininkei. Paaiškėjus, kad ji drau
gavo su rašytoju Irving, dabar jai atsivėrė karjeros durys Ameri

kos televizijoje ir naktiniuose klubuose.

JUOZAS BUBELISGRĮŽULO RATAI VIS į ŠIAURĘ SUKA

Tik ką baigėsi prancūzų-prūsų 
karas, kurįo metu Vokietija atė
mė iš Prancūzijos Ehasą ir Lo
taringiją, ir tada vokiečiai pa
kvietė į Berlyną žymų prancū
zų komiką.

Kvietimas buvo baigtas šitaip: 
“Praneškite, ką norite gauti 

už savo pasirodymus”.
— Elzasą ir Lotaringiją, — 

telegrafavo Koklenas.
tUįMKlTE TUOS BIZNIEKU-X 

•J.KLb.G*£SIMASr ’
< i. ; i fc N O S U’

Marquette Pk., 621 1 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaiCRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 gnd Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

mokama dviejy 
mėty certifi- 

ca ta m s. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Artinasi du žymūs įvykiai, 
svarbūs jaunimui, labai svar
būs visiems. Birželio pabaigo
je Chicagoję. įvyksta 2-sis Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas. Liepos pradžioje — Pa 
šaulio Lietuvių Tautinių šokių 
šventė. Abiejuose įvykiuose da 
lyvauja mūsų jaunimas, dau
giausia studentai ir mokslei
viai. Įvairios komisijos suda
rė programas ir planus. Jiems 
įvykdyti reikia pinigų. Įvairio 
se -vietose sudarytos lėšų telki
mo komisijos. Rengėjai ir da
lyviai turėtu būti laisvi nuo 
baimės dėl nepriteklių ir dre
bėjimo dėl cento. Tegul mūsų 
jaunimas, atvykęs iš viso pa
saulio kraštų pamato, kad Ame 
rikoje bei Kanadoje tebegyve
na tradiciniai dosnūs gerieji 
dėdės ir tetos, sesės ir broliai. 
Daug jų — visi.

Jonas A. Šarkas

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

®
 VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 

Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:Q0 dienos. Trečiadieniais už
daryta. BUY U. S. SAVINGS BONDS

JAV LB Tarybos prezidiumas, 
besirengdamas Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 54 m. su
kakties paminėjimui kreipėsi 
bendralaiškiu Nr. 10 į visus LB 
Tarybos narius, kur primenamas 
LB Tarybos nutarimas, priim
tas Philadelphijoje sesijoje Va
sario 16-tąją aukų rinkimo rei
kalu, kad minėjimuose turi bū
ti pagerbtas aukotojo laisvo ap
sisprendimo principas. Tuo pa
čiu reikalu pasisakė ir JAV LB 
Centro v-ba savo posėdyje, įvy
kusiam Philadelphijoje 1972 m. 
sausio 12 d. O kas dėl santykių 
su Altą valdybos vienbalsiai nu
tarta: siekiant laisvinimo darbo 
JAV koordinavimo ‘ ir įtampos 
tarp Altos ir JAV LB pašalini
mo, LB Centro v-ba nutarė kreip
tis į Altos v-bą su pasiūlymu ar
timu laiku sušaukti yTAV LB c. 
v. ir Altos valdybos pokalbi.

Tai įsidėmėtini nutarimai, bet 
tuojau pat kai kurie tos pačios 
valdybos nariai tų nutarimų ne
besilaiko. Tai lyg kokie grįžulo 
ratai vis j šiaurę suką. Jei visų 
CV narių buvo sutarta tartis su 
Altą, tai kodėl š, m. vasario 12. 
d. Philadelphijoje, ,LB CV-bos 
vicepirm. Juozas Gaila, pasinau
dodamas Philadelphijoje Lietu
vių Bendruomenės ąpyl, v-bos 
globojama Bendruomenės Balso 
radijo programa, negražiai už
puolė Altą, duodamas ištraukų 
iš susirinkimo ir priekabingai

Kodėl tie laiškai eina iš Chi-
cagos, o ne iš Philadelphijos, kur 
gyvena pats JAV CV iždininkas
P. Mitalas?.... Ar jau nebepa- 
sitikiama ir naujuoju iždininku? 
Juk Philadelphijoje žinoma, kad 
ankstyvesnis'dabartinės LB CV
iždininkas M. Vaišnys pasitrau
kė iš valdybos ne dėl to, kad ne
galėjo suderinti savo darbo su 
tarnyba įstaigoj e^ bet dėl to, kad 
nesutiko su valdybos pažiūra be
tvarkant finansinius reikalus.

Jeigu LB išsiuntinėjo laiškus, 
raginančius aukoti Vasario 16- 
tąja ir tedavė savo adresą, tai 
ar nebūtų buvę gražiau, jei būtų 
davę ir kitų institucijų (pęz. Al
tos, Vliko) adresus. Tai būtų 
buvę suderinti ir su CV pareikš
tu noru siekti susitarimo su Al
ta. Aukos Vasario 16-tą j a iš 
seno renkamos Lietuvos laisvi
nimo reikalams, tad kodėl gi tą 
dieną ir LB siekia daugiau sa
vo kasą pasipildyti ? LB yra la
bai reikalinga lėšų savo specifi
niai platiems švietimo ir kul-. 
tūros uždaviniams vykdyti, bet: 
metai turi dvylika mėnesių. Ir 
kodėl nepasirinkti sau pačius tin
kamiausius mėnesius savo lėšom 
telkti?

Taigi, — suum cuiąue — lai 
kiekvienas gauna savo.

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsy siuntas. Duo
kite ąwm$ savo siuntinius- Mes viską atliksim jv pristatymui,

ŠVENTĖMS
PAKETAI-DOVANOS

USSSR
SENA PATIKIMA FIRMA , ,

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLUENTŪRAJ
40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE ’

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijem 
tų, mes įiiėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir
Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams 
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phene (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
24(1 FIFTH AVENUE. NEW. YORK, N. Y. 10001

Tarpe 27 įr 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. 
Autobusai — 1, 2, 5 ir 15.
TEL. (212) 725-2449

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue" 

DI 2-2374
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 
' AN 8-8764

CHICAGO, ILL. 60632 
4]02 Archer Ave. 

254-4144
BRAN C H:
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5-7788
CLEVELAND, OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT, MICH. 482W 
6460 Michigan Avenue 
' TA 5-7560

ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos - Campau Avenue 

365-6350
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT1-1757
MIAMI, FLA. 33138 
6405 Biscayne Blvd.

MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E.

Tel.: (612) 738-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 į
101 First Avenue <

OR 4-3930 ' j
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32rid St. ■ ' J
C 7314577 V-...
PITTSBURGH, PA. 15222 s
346 Third Ave. ;

GR 1-3712 i
LOS ANGELES, CALIF. 90026 j

.2841 Sunset Blvd. <
.382-1568 <

SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue I

LO 4-7981
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

’ LY 9-9163 į
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street <

7984347 5
PARMA, OHIO 44134 ]
5432 State Road ’ Į

; 749-3033 į
ROCHESTER, N. Y. 14621 ?
683 Hudson Ave. >

BA 5-5923 į
VINELAND, N. J. 08360 į

Parish Hall $
West Landis Ave. <

(609) 691-8423 j
SEATTLE, WASH. 98103 $
1512 N. 39th St. >

ME 3-1853 į
SOUTH RIVER, N. J. 08882 2
168 Whitehead Ave. ' X

257,2113 į
HARTFORD, CONN. 06103 V
11 Charter Oak Aye. <<

C 249-6255 '• " <

PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNTS

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT PER ANNUM

ANNUM
I SJOOO or mone 

certificates
Į - 5 year min.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
I WEST OF CALIFORNIA AVE.)

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

MII16

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

kliudydamas Altą darbuotojus 
Bostone, Mass., ir Los Angeles, 
Calif. Tuo aišku, nogėta įtikin
ti radijo klausytojus, kad Lie
tuvos laisvinimo reikalams skir
tos aukos būtų nukreiptos ne į 
Altą, bet tik į JAV Lietuvių 
Bendruomenės kasą. Tokia jo 
kalba Vasario 16 išvakarėse lai
kytina negražiu išpuoliu. Po tos 
J. Gailos kalbos kai kas pasipik
tinęs iš viso nebeaukojo Vasa
rio 16-sios proga.

Tat kaipgi suderinti LB CV 
pareigūno elgesį, kai jis pats 
vienbalsiai prisidėjo prie valdy
bos nutarimo sausio 12 d., kad 
reikia kalbėtis su Altą, o vasa
rio 12 d. jau kitaip pasirodė. -

Kad tie “grįžulo tatai vis į 
šiaurę suka”, rodo jr kįti fąk- 
tai. Prieš Vasario 16-sios minė
jimą, pasipila iš Chicagos laiškai, 
raginantieji lietuvių visumenę 
tos šventės proga aukoti laisvi
nimo reikalams, kur kartu pride
damas ir vokas su adresu: Li
thuanian-American “Community 
% Mr. P. Mitalas, 73^2 Oak Ave., 
Philadelphia, Pa. 19126.

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE
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NAUJA “NAUJOJI VILTIS^
- v

DIDŽIAUSIOS VERTES 
SPECIALUS PAKETAIIšspausdinta “Naujoji Viltis”, 

Nr. 3. Tai tautininkų leidžiamas 
poliitkos ir kultūros žurnalas. 
Pirmu straipsniu paminimas me
tinis jubiliejus — suėjo metai, 
kai išleistas žurnalo pirmasis 
numeris. Sakoma: “Mes užsibrė
žėme aiškų tikslą ir tiesti kelia: 
tarnauti lietuvybei, kovoti dėl 
Lietuvos laisvės, kur tik gali
ma ir prasminga, turėti savo vei
dą ir tvirtą, charakterį. Mes 
stengėmės ir toliau stengsimės 
būti lietuviška sąžinė. Mes va
dinome ir vadinsime reiškinius 
ir asmenis jų tikraisiais vardais. 
Jokie apgaulingi dangstymaisi 
čia nieko nepadės. Tiesiu žodžiu 
kreipsimės į ideologinius drau
gus ir priešus”... Toks tai žodis 
pačių leidėjų apie savo “credo” 
— apie savo tikėjimą, ir veiklą.

Straipsniu: “Vatikano politi
kos sutemos” peržvelgiamas Va
tikano flirtas su Maskva. Da
roma išvada, jog komunizmo ir 
religijos sugyvenimas neįmano
mas ir kad iš Vatikano nuolaidų 
pelnosi kcJmunistai: “Nuolaidos

t

I .

Maskvai ir ieškojimas koegzis
tencijos su komunistais jau da
vė savo^irčius vaisius. JAV-se 
daugelis katalikų kunigų ir vie
nuolių jau eina kartu su komu
nistais, dalyvauja jų “taikos de
monstracijose”, sąmoksluose 
prieš vyriausybę, daro krimina
linius prasikaltimus, kaip val
džios dokumentų išvogimas ar 
sunaikinimas’.

Vatikano mėgiama su komu
nistais koegzistencija atnešusi 
žalos lietuviams ir lietuvių prieš- 
komunistiniam pasipriešinimui. 
Žalėtoji kankinių koplyčia Vati
kane virto “Mater Misericor- 
diae”. Esą, tos klaidingos Va
tikano politikos, kuri žurnale va
dinama moraliniu požiūriu labai 
žema, paveikti vienuolių leidžia
mi “Aidai” ir “Laiškai Lietu
viams” praskydo, vengia tarti 
griežtesnį tiesos žodį prieš komu
nistus ir rusus, stengiasi įsiūly
ti šiokį ai kitokį bendradarbia

vimą.
Gana ilgas yra Dr. Broniaus 

Nemicko straipsnis (tęsinys) —

Can*on, Ohio, konstruktorius Frank Breckbill p’esinyje parodo savo konstrukcijos sniegui valy
ti mašiną, kuri vienu metu ’gali pripildyti du sunkvežimius. Dvigubi sraigtai susemia sniegą 

30 kartu greičiau už Senus sniego mašinų modelius.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

FrankZogas, President

O

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

INSURED

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0S32 

PHONE: 254-4470

“Rusijos - Kinijos kivirčas”. Jį 
perskaityti yra nemažai vargo, 
spaudos darbe labai sumaišyti 
puslapiai.

Atlietuvintas Silvestraitis
Vertingas yra Vlado Mingė- 

los straipsnis — “Lietuvos žur
nalistų S-gos istorijos bruožai”. 
Tęsinys bus ir kitame numery
je. Tiek kiek dabar išspausdin
ta, galima sakyti, jog gerai doku
mentuota, gerai straipsnis pa
ruoštas, bet yra ir nevertingo 
elgesio.

Minėdamas Mečislovą Davainį 
Silvestravičių V. Mingėla jį per
krikštijo į Silvestraitį. M. Da
vainis Silvestravičius minimas 
Liet. Enciklopedijos keliuose to
muose, bet toji pat enciklopedi
ja 36-me tome rašydama apie 
kitus Silvestravičius pasišovė 
jų pavardę sulietuvinti ar atlie
tuvinti į Silvestraičius. Atrodo, 
kad enciklopedijos parodytu 
“ura” patriotizmu pasekė ir Vla
das Mingėla.

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Silvestravičių perkrikštijimas 
i Silvestraičius susilaukė seno
sios kartos visuomenininko Ka
zimiero Mažono protesto, prieš 
kuri laiką spaudoje paskelbto ir 
nukreipto enciklopedijos redak
toriaus adresu.

Silvestravičiai gyveno epocho
je, kurioje nebuvo raginimų pa-

UP TO

PAOKtNG

PER ANNUMPER ANNUM Q PER ANNUM

•t-

Chicago Savings
and Loan Association

YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

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

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

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekj ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

i vardės keisti, kaip kad nepri- 
, klausomos Lietuvos gyvenimo 
i pabaigoje lietuviai buvo skati

nami sulietuvinti arba atlietuvin
ti savo pavardes ir atsisakyti 
nelietuviškųjų. Gražu, kad daug

■ kas paklausė ir nors bent iš pa
vardės sulietuvėjo, tačiau var
gu gražu, kad keičiamos jau mi
rusių žmonių pavardės.

Pavardė yra asmens nuosa
vybė, Ją keisti ar nekeisti pats 
savininkas apsisprendžia. Juk 

1 nei V. Mingėla nežino, kaip Sil
vestravičiai’'būtų savo pavar
dę pakeitę, jei jiems toks noras 
būtų atėjęs. Ar jie būtų no
rėję Silvestraičiais ar kitaip va
dintis, tai klausimas į kurį nie
kas negali šiandien atsakyti. 
Mingėla rašo Basanavičius, o ne 
Basanaitis; Mickevičius, o ne 
Mickus ar Mickaitis. Kodėl vie
niems paliekamos jų vartotos pa
vardės, o užsimota Silvestravi
čių nauja pavarde apdovanoti? 
Atsakymą tematau vieną — rim
tame rašte nerimtai pasielgta.

Apie “Vanago plunksną” 
ir “Vanago snapą”

Juozo Bachuno (Bačiūno) gy
venimo kelin ir veiklon žvelgia 
Juozas Jurevičius, straipsniu 
“Juozas Bačiūnas — didysis 
Amerikos lietuvis”. Liečiama

■ jaunystė, veikla spaudoje, visuo
meninis darbas, įskaitant Liet. 
Bendruomenę, kurią Bachunas 
supratęs kaip nesrovinio ir ne
partinio lietuyiško darbo 
nizaciją. ’ A’

Iškeldamas Bachuno, 
spaudos veterano darbus, 
išspausdino sąrašą monografijų 
ir knygų, kurias Bachunas iš
leidęs, viso 20 pavadinimą. Pir
muoju įrašyta: “Vanago plunks
na”, dainų rinkinys, 1927 m.; 
antruoju — “Vanago snapas”, 
dainų ir dainelių rinkinys, išleis
tas 1928 m. Tačiau tie du lei
dinėliai nėra nei monografijos 
nei tokie, kad būtų galima kny
gomis vadinti. Ir tai nėra, kaip 
žvaigždutės išnaša klaidingai 
aiškina, nei paties J. Bachuno 
parašyti ar jo paruošti leidiniai. 
Iš tikrųjų tai yra Antano Vana
gaičio kūryba, paties autoriaus 
spaudai paruošta, tik Bachuno 
išleista. Tai labai aiškiai ma
tyti iš knygelių metrikų, į kurias 
įskaitytinos ir paties A. Vana
gaičio parašytas įžangėlės.

“Vanago plunksna” yra apie 
814 col. ilgumo ir apie 4 colių 
platumo, 32 puslapių knygelūkš- 
tė. Tokio pat formato ir “Vana
go snapas”. Atrodo, jog tyčia 
toks formatas parinktas, kad 
lengvai tilptų į kišenių. Skirta 
su savim nešiotis ir Vanagaičio 
kūrybą kartoti, jos mokytis ir 
deklamuoti.

A. Vanagaitis apdainuodavo 
Amerikos ir lietuvių gyvenimą 
tiek išeivijoje esančiųjų, tiek 
Lietuvoje likusiųjų. “Vanago 
plunksnoje” jis dar labai daug, 
ypač neigiamai, prisimena Kau
ną, iš kurio į Ameriką atvažia
vo. Be daugybės kitų panašių 
yra posmas:
“Matot, Kaunas tai sostinė 
Laikina, taip jį vadina.
Gatvė, mūrai, trotuarai — 
Seno miesto memuarai.
Bokštai pilys ir muziejai, 
Tartum Romoj Koliseum... 
Tik ten šiukšlės, purvas, smarvė, 
Kaip sodžiuje pas karves”.

“Vanago snape” taip pat labai 
daug priposmuota apie Lietu
vą. Ir ji pagal Vanagaitį:

pa-

orga-

kaip

“Lietuvo — tai “skurdo rojus”. 
Kol dar basas ten artojas, 
Kol dar kelias — vien purvynė, 
Kol asla minta iš molio, 
Toj šaly dar labai toli 
Tie takai ka čia šiandiena 
Taip ganėdina kiekvieną”...

J. Jurevičius rašo, jog be
minėtųjų 20 monografijų ir kny
gų J. Bachunas taip pat yra pa
rengęs ir išleidęs nemažai smul
kių leidinėlių... Taigi, galima 
drįsti pasakyti, jog ir “Vanago 
plunksna” su “Snapu” tetinka 
tik į bevardį smulkių leidinėlių 
paminėjimą, o ne į knygų ir mo
nografijų sąrašą.

A. Vanagaičio dainos, kitų 
žmonių net talaluškomis vadi
namos, anais laikais, panašiai 
kaip ir Kosto Stikliaus A. Liepu- 
ko slapyvardžiu spausdinti prieš 
kunigus ir davatkas nukreipti 
posmavimai (Kirpikai ir pana
šūs), mažamokslėje išeivijoje 
buvo populiarios. Vieni pirko A. 
Liepuko “kūrybą”, o kiti gau
dė J. Bachuno išleistas A. Vana
gaičio knygeliūkštes ir iš jų mo
kėsi deklamacijų, dainų ir juo
kų.

Dabar tos knygeliūkštes tik is
torinės senienos. Jas tarp rim
tų knygų bei monografijų ri
kiuoti yra žymus J. Jurevičiaus 
riktas, arba'— gal jis rašo apie 
spaudos leidinius, kurių nematė 
ir neskaitė. Kajetonas

(Bus daugiau)

ST. PETERSBURG, FLA
Užgavėnių blynų balius

Užgavėnių blynų balius Įvy
ko vasario 15 d. Lietuvių klube. 
Jo surengimu rūpinosi N. Na
vickienė, o jai talkino K. Temple 
ir E. Daknienė. Stalams papuoš
ti. K. Temple atgabeno daug žy
dinčių gėlių.

Balius buvo labai sėkmingas. 
Tokio didelio pasisekimo nesi
tikėjo net rengėjos, o juo labiau 
blynų gamintojos ir kepėjos, 
kurioms teko labai įtemptai vir
tuvėje dirbti, kad galėtų aprū
pinti blynais 230 svečių. Padavė
joms taip pat teko pusėtinai pa
bėgioti, nešant į stalus blynus ir 
kitas gėrybes.

Klubo pirmininkas K! Jurgėla 
pasveikino blynų baliaus daly
vius, pasidžiaugdamas, kad jų 
prisirinko pilna salė, nepaisant 
blogo oro.

K. Temple pasakė monologą 
apie Užgavėnes, pamargindama 
jį humoristinėmis pastanbomis, 
kurios lietė klubo pareigūnus. Iš 
Chicagos atvykusi p-lė Kivenai- 
tė padainavo kelias daineles, pa
ti gitara pritardama.

Laimėjimų buvo daug. Dides
nės dovanos laimėjimams buvo 
gautos iš Sadausko (rankų dar
bo graži stalo lempa), K. Temple 
(foto aparatas), A. Navickienės 
(jos pačios pagamintas tortas), 
J. Mockūnienės (kokteilio blen- 
deris). Iš varžytynių tos dova
nos teko: dr. Jagėlai tortas, Ba
cevičiui — lempa, Jagėlienei — 
foto aparatas ir “kokteilio blen- 
deris” — Avyžiui. Smulkesnės 
dovanos buvo išleistos laimėji
mui.

Viskas apmokėta.
Gavėjui nieko nereikia 

primokėti.

Jie yra geriausi ir vertingiausi 
jūsy giminėms ilgai atminčiai.

10 SKEPETŲ $54.90
5 vilnones skepetos su mažomis 
ar didėlėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų.

(Ju vertė apie 250 rublių) 
ORO PASTŲ — $63.40

5 DIDELI VILNOS SALIKAI
$96.00

54 x 54 coliu dydžio kutais 
aplink, gėleli .Apie 500 rubliu 
vertės).

ORU PASTŲ - $113.00
IMITUOTI KAILINIAI

Užsakykite tuos puikius ir šii
tus kailinius. Fantastiška ver 
tybė. Parinkite Minkos (lygius 
ar dryžuotus), tikrų Persijos 
ar Mouton ėriuku.

(Jų vertė apie 590-600 rubliu).
Pilna kaina tik $103.00.

KOMBINACIJOS SIUNTINYS
DIDELĖS VERTES $169.00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vilna. 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiai paltui. 
3^ yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui. 3 yrd. 100% 
viln. medžiagos žieminei sukne
lei. 2 dvigubo dydžio paklodės, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.

(Jų vertė apie 1.500 rublių)
Yra ir daugiau specialių pa

ketų su vertingais daiktais.
Reikalaukite mūsų naujo 

iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR.
UŽSAKYKITE TIK PER

SKAITYK PATS IR PARAGINGKITUS SKAITYTINAUJIENAS
1

Virtuvėje ir prie stalų įtemp
tai dirbo M. Bozienė, A. Gripe- 
lienė, O. Meškūnienė, J. Nagins- 
kienė, O. Rovaitienė, M. D. Stau- 
plienė, O. Jasiukienė, O. Kindu- 
rienė, A. Naviskienė, P. Slitie- 
nė bei B. ir A. Urbonai (pasta
rieji tvarkė virtuvę). Moterims 
padėjo ir vyrai.

Visą gautą iš blynų baliaus 
pelną moterys nutarė paskirti 
Jaunimo kongreso reikalams. Tai 
gražus ir patriotinis pavyzdys 
padėti mūsų atžalynui, kuris šie- _ 
lojasi lietuvybės išlaikymu.

Blynų pobūvis buvo tikrai nuo
taikingas ir sėkmingas. Be to, 
ir pelnigas. Gryno pelno liko 
?339.95, kurie perduodami Jau
nimo Kongreso rengimo komite
tui. Juozas Jokūbaitis

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530

LABAI SVARBU —
Dėl Jūsų asmenišku paketu:
Jūs galite siųsti savo pačių 

nupirktas prekes per mus. Duo
dame patikimiausią, greičiausią 
ir garantuotą patarnavimą.

Dėl vartotų drabužių:
Mes sutvarkome išsiuntimą 

vartotų drabužių ir asmeniškų 
daiktų BE MUITO atvykusiems 
iš SSSR turistams. Reikalauki
te mūsų Specialaus biuletenio.
Mes turime 23 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klijentų.

BUY U.S.
SAVINGS
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
niekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra

- jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
LYEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERS
1800 So. Halsted St. Chicago, I1L 60608

NA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metab TeL 421-3070

Įstaigai pietuos kiemas automobiliams pastatyti
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Sėja kontūziją lietuvių tarpe
Lietuvių tautos priešas yra išradingas. Kraštą jis 

seniai okupavo ir vietos gyventojus apmalšino. Vienus 
išsiuntė į Sibirą, kitus sukišo Į kalėjimus, o trečius varo 
Į psichiatrines ligonines. Visus pavertė sovietų imperia
lizmo vergais ir išnaudoja kiekvieną jų raumenį. Lietu
voje sudarė tokias sąlygas, kad nė vienas lietuvis negali 
net protesto pareikšti

Iki šio meto okupantas nieko negalėjo padaryti už
sieniuose gyvenantiems lietuviams. Jie protestavo prieš 
Lietuvoje policijos ir karo jėgų vartojamą prievartą, o 
kai lietuviai pramoko vieningai dirbti, tai jų protesto bal
sas pasiekdavo visus pasaulio užkampius. Atsimušdavo 
jis ir į Maskvą. Sovietų valdovams jis buvo labai nemalo
nus. Jie ėmėsi priemonių kontūzijai sėti lietuvių tarpe. 
Okupantui svarbu, kad lietuviai pradėtų nepasitikėti lie
tuviais, kad pradėtų abejoti savo organizacijomis ir net 
pasižymėjusiais veikėjais.

Štai yra būdingas Amerikos lietuvių tarpe sėjamos 
konfūzijos pavyzdys:

“1972 metų Vasario 16-oji Chicagoje, kuri po 
Vilniaus ir Kauno yra trečias iš eilės didumu lietuvių 
miestas, i keturiems tūkstančiams svečių skirtą salę 
tesurinko dvylika šimtų. Vasario 16-ji buvo pradėta 
giesme “Nuliūdo kapais apsiklojus tėvynė”, 0 toliau 
buvo atliktas respublikonų partijos priešrinkiminis 
mitingas.

“Ne, vyrai, einamame tuo keliu. Vasario 16-ji 
yra Lietuvos valstybės diena. 1918 m. šiuo aktu bu
vo atkurta senoji karališkoji Lietuva; tik kita for
ma. Mūsų susirinkimų'salės , šią dieną minint, turi 
būti švarios, iššluotos. Ir mūsų programos taip pat 
turi būti švarios, iššluotos”. (Vienybė, 1972 m. vas. 
18 d, 3psl.).
Šiuose keliuose sakiniuose yra tiesos ir netiesos. 

Tiesa, kad Chicagoje gyvena daug lietuvių, bet netiesa, 
kad Į Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktį te
susirinko tiktai 1,200 žmonių. Kiekvienas čikagietis, mi
nėjimo metu buvęs salėje, žino, kad ji buvo veik pilna. 
Salėje buvo ne 1,200 žmonių, bet 2,700 žmonių. Salėje bu
vo du kartu daugiau, negu kontūziją sėjantis Girnaka
lis Vienybės skaitytojams praneša. Kas Chicagoje nebu
vo ir kas lietuviškų dienraščių neskaito, tai patikės, kad 
minėjiman susirinko tiktai 1,200.

Girnakalis salėje buvo, iš vienos vietos zujo Į kitą, 
kalbindamas minėjimo rengėjus ir minėjiman atvyku
sius lietuvius. Visi žinome, kad rengėjai buvo susirūpinę,

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui. $2.00

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

Užsieniuose:
metams _$23.00
pusei metų _____________ $13.00
vienam mėnesiui $3.50

(Tęsinys)
5) Miestuose ir kaimuose pri

steigta ir vis dar steigiama va
dinamų vieningų mokyklų, vai
kų darželių ir vaikų namų. Prak
tiškai tai reiškia, kad vaikų dar
želiai, vaikų namai ir mokyklos 
rusų mokomąja kalba pasiliko, 
kaip anksčiau buvę o beveik vi
sose minėtose įstaigose ir mo
kyklose latvių mokomąja kal
ba įvestos rusų grupės ir kla
sės. Po to visi užsiėmimai, kaip 
pedagogų tarybos, mokytojų ir 
mokinių susirinkimai, pionierių 
sąskrydžiai ir čia vyksta rusų 
kalba. Išskyrus Kuršžemės, 
Žiemgalos ir Vidžemės kaimo vie
toves, jau visai mažai beliko Lat
vijoje latvių vaikų įstaigų ir 
mokyklų.

6) Visose vidurinėse speciali
uose ir aukštosiose mokymo įs-

nežinojo ar galės pripildyti didelę salę, bet kai pamatė 
dideliais būriais ateinančią publiką, tai džiaugėsi, kad 
ėmėsi drąsaus žingsnio ir pačiame didmiestyje suorga
nizavo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo minėjimą. 
Girnakalis taip pat girdėjo ir kitataučius, vasario 20 die
ną kalbėjusius Chicagos lietuvių suruoštame minėjime, 
ir gyrusius lietuvius, kad jie prisimena savo tėvų žemę ir 
susirenka paminėti tokią svarbią sukaktį. Bet Girnakalis, 
sėdamas kontūziją lietuvių tarpe, daugiau negu per pusę 
sumažina minėjime dalyvavusių žmonių skaičių.

Jis pataria susirinkimų sales iššluoti ir apšvarinti, 
tarytum miesto centre esanti didžioji amfiteatro salė bū
tų buvusi neiššluota arba nešvari. Jam nepatiko minė
jimo programa, jam nepatiko apie okupantą pasakytoji 
teisybė, tai programai apvalyti — jam buvo reikalingas 
salės šlavimo palyginimas. Jis būtų daug laimingesnis, 
jeigu į minėjimą būtų galėjęs užeiti po Ameriką zujantis 
“tarybinės” Lietuvos patikėtinis ir minėjime pasakytos 
mintys būtų jo neerzinusios. Minėjimų programą būtinai 
reikia “iššluoti”, jeigu nori atsisėsti ant bet kokios “kul
tūrinio bendradarbiavimo” kėdės. Gali ne su viskuo su
tikti, ką okupantas padarė ir daro Lietuvoje, bet priva
lai jo neerzinti, teisybės jam nepasakyti. Su juo bendra
darbiaudamas, turi jam nusileisti...

Bet didžiausią kontūziją Girnakalis bandė pasėti va
dinamų Amerikos lietuvių intelektualų tarpe. Jis žino, 
kad karalių, ir diktatorių, gadynė jau seniai praėjo. Jis 
žino, kad ir pačioje Lietuvoje karaliams jau nebegrįžti. 
Jam taip pat turi būti aišku, kad 1918 metais, jokio ka
raliaus Lietuvoje nebuvo ir niekas karališkos Lietuvos 
neatstatė. Lietuvoje buvo įsteigta demokratinė valstybė, 
Lietuvoje buvo pravesti visuotini rinkimai ir išrinktas 
steigiamasis seimas Lietuvos konstitucijai paruošti. Lie
tuvai padėti demokratinės santvarkos pagrindai, pripa
žintos piliečių teisės. Girnakalis nori sumažinti Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo reikšmę, aptėkšdamas ją 
“senos karališkos Lietuvos” dulkėmis.

Bet didžiausią melą Girnakalis pasėjo apie jaunimą. 
Salėje ir minėjimo programoje buvo daug jaunimo. Jie 
garbės sargybas ėjo, dainavo, programą pravedė ir kalbų 
klausė, o Girnakalis tvirtina, kad jaunimas nesirūpina 
nepriklausoma Lietuva. Kongreso atstovai džiaugėsi sa
lėje buvusiu lietuvišku jaunimu, o Girnakalis bando lietu
vius sukonfūzyti. Kuriais sumetimais jis sėtų konfūziją 
lietuvių tarpe?

i gimus (rusiškus) receptus. Tau
tiniai patiekalai yra retenybė.

9) Latvių tauta turi nuosta
bią “Ligo" šventę, kurią šimt
mečiais laisvai šventė, net ir vo
kiškųjų fašistų okupacijos lai
kais. Šiemet “Ligo” vėl nepripa
žinta švente, nors oficialiai ir 
neuždrausta.

10) Dvigubas mastas yra li
teratūriniam palikimui. L. Tols
tojaus, Turgenevo, Dostojevskio, 
Gogolio, Puškino, Lermontovo ir 
kt. rusų rašytojų veikalai leidžia
mi ir laidos kartojamos. Ogi iš 
priešsovietinio laikotarpio lat
vių rašytojų pripažįstami tik 
Rainis, Paegle, Veidenbaumas 
ir iš dalies Aspazija, Blaumana 
ir dar keletas.

11) Rygoje turime šešis ad
ministracinius rajonus, bet nė 
vienas jų nevadinamas vietiniu 
vardu. Jie vadinami Lenino, Ky- 
rovo, Maskvos, Leningrado, Spa
lio, Proletarų vardais.

12) Rygoje yra Lenino, Ky- 
rovo, Sverdlovo, Puškino, Ler
montovo, Gogolio, Gorkio var
dais gatvės. Dargi yra gatvė 
carinio gubernatoriaus Suvoro- 
vo vardu. Tačiau naujus pava
dinimus gavo dargi tokios gat
vės kaip Aspazijos (latvių įžy
miausia poetė) bulvaras ir Kr. 
Valdemaro (nepailstantis latvių 
švietėjas) gatvė.

13) Turime Rygoje ne tik Le
nino memorialinius namus, bet 
dargi Baltijos kraštų užkariau
tojui Rusijos carui Petrui I.

14) Kaip žinoma, latvių šau
liai Spalio revoliucijos metu su
vaidino reikšmingą vaidmenį ir 
Leninas pačiomis kritiškiausio
mis dienomis buvo pavedęs jiems 
Kremliaus ir savo paties apsau
gą. Antrojo pasaulinio karo me
tais raudonosios armijos sudė
tyje herojiškai kovėsi dvi latvių 
divizijos ir specialus aviacijos 
pulkas. O šiuo metu latvių kari
nės formacijos išformuotos ir 
latvių jaunuoliai specialiai nepa
liekami tarnauti net tose rusų 
kariuomenės dalyse, kurios dis
lokuotos Latvijos teritorijoje, o 
išblaškomi po visą Sovietų Są
jungą ir kuo toliau nuo Latvijos.

15) Nė vieno latvių profesi
nio ar saviveiklinio teatro, an
samblio, orkestro ar choro reper
tuaras netvirtinamas, jeigu ja
me nėra rusiškų pjesių ar dainų. 
Bet rusų kolektyvų (Latvijoje) 
repertuaruose latvių pjesių ar 
dainų beveik nepasitaiko.

Būtų galima pratęsti išskai
čiavimą faktų ir reiškinių, kurie 
liudija vieną ir tą patį dalyką, 
kad visa, kas yra tautiška, rau
nama su šaknimis, kad vykdo
ma prievartinė asimiliacija, kad 
nėra tautų, kultūrų, tradicijų 
lygiateisiškumo.

Žinoma, galima paklausti, o 
dėl ko latvių komunistai, latvių 
liaudis tyli? Netylėjo. Buvo ban
dymų šiokiai politikai pasiprie
šinti. Pvz. buvęs Rygos miesto 
partinio komiteto I sekretorius, 
vėliau Latvijos SSR ministrų 
tarybos pirmininko pavaduotojas

I taigose yra grupės rusų moko
mąja kalba.

7) Laikraščiuose per radiją ir 
televiziją, susirinkimuose ir 
knygose, visur ir kasdien pa
mokslaujama draugystė su ru
sais, plačiai propaguojami at
vejai, kai latvė mergina ište
ka už ruso ar latviai vaikinai ve
da ruses.

8) Visa, kas tautiška, visiš
kai pašalinta iš masinio varto
jimo prekių gamybos. Anksčiau 
Latvijoje, kaip kad ir bet kurioj 
kitoj valstybėj, buvo saviti ku
linariniai patiekalai, savų mar
kių saldainiai, šokoladas, cigare
tės. Dabar tik sąjunginės mar
kės : “Beločka”, “Lastočka”, 
“Kara-Kum”, “Kazbek”, “Belo- 
morskikanal” ir kt. Valgyklose, 
kavinėse ir restoranuose patie
kalai gaminami tik pagal sąjun- 

ir Latvijos KP CK biuro narys 
E. Berklav visada ir visur stojo 
prieš tokią neteisingą veiklą. Ir 
jį iki tam tikro laiko rėmė eilė- 
Latvijos KP CK biuro ir respu
blikos vyriausybės narių. Bet 
kai jų nuomonę pradėjo palai
kyti jau Latvijos KP CK biuro 
narių dauguma, tada į respubli
ką atvažiavo patsai drg. Chruš
čiovas, bu v. Sovietų Sąjungos 
KP CK I sekretorius ir atsiun
tė dar tuometinį Sovietų Sąjun
gos KP CK sekretorių Muchrt- 
dynovą. To rezultatas: Berklav 
pašalintas iš ministrų tarybos 
pirmininko pavaduotojų, išmes
tas iš Latvijos KP CK biuro ir 
išsiųstas iŠ respublikos. Ogi už 
šiokios pozicijos (kaip Berklav) 
rėmimą, už tai, kad stojo prieš 
didžiarusišką šovinizmą, mark
sizmo-leninizmo politikos iškrai
pymą, buvo pašalinti iš darbo:

— Latvijos Aukščiousio sovie
to prezidiumo pirmininkas, Lat
vijos KP CK biuro narys K. Ozo- 
linš,

— Respublikinės profsąjungų 
tarybos pirmininkas, Latvijos 
KP CK biuro narys — kandida
tas A. Pinkšis,

— Rygos miesto partinio ko
miteto I sekretorius (po Berk
lav), Latvijos KP CK biuro na
rys Strajume,

— “Ciną” laikraščio atsako
masis redaktorius, Latvijos KP 
CK biuro narys — kandidatas 
Pizans,

— Respublikinio “gosplano” 
pavaduotojas E. Mukins,

— Rygos miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko I pavaduo
tojas V. Kreitus,

— Latvijos KP CK biuro na
rys ir sekretorius Bissenieks,

— Latvijos KP CK antrasis 
sekretorius V. Kruminš,

— Latvijos SSR Mokslų Aka
demijos ekonomikos mokslinio 
tyrimo instituto direktorius P. 
Dzerve,

— Latvijos KP CK narys, kul
tūros ministras V. Kalninš,

— Kultūros ministro pavaduo
tojas P. čerkovskis,

— Sveikatos apsaugos minis
tro pavaduotojas Prombergs,

— Žemės ūkio ministras A. 
Nikonovas,

■— Žemės ūkio ministro pava
duotojas Valis,

— Rygos miesto laikraščio at
sakomasis redaktorius Darbius,

— Latvijos komsomolo CK I 
sekretorius Ruskulis,

— Latvijos komsomolo CK II 
sekretorius Valters,

— Latvijos komsomolo CK 
centrinio organo laikraščio “Pa- 
domju Jaunatne” atsakomasis 
redaktorius Brencis,

— Latvijos SSR ministrų ta
rybos kadrų skyriaus viršinin
kas Zandmanis,

— Latvijos KP CK adminis
tracinių organų skyriaus vedėjas 
J. Kacens,

— Plentų ministras E. Li
beria,

— Latvijos KP CK partinės 

kontrolės komisijos pirmininkas' 
Plesums,

— Ministrų tarybos vyr. re
ferentas E. Erenstreite,

— Latvijos KP Rygos mies
to komiteto narys, Rygos mies
to vykdomojo komiteto liaudies 
švietimo skyriaus vedėjas J. Gi- 
bietis,

— Vidurinių mokyklų direk
toriai M. Vernere, Duškina ir 
daug daug kitų.

Vadovaujantį darbą dabar dir
ba tik kitataučiai ir latviai, ku
rie visą gyvenimą pragyveno Ru
sijoje, į Latviją atvyko tik po 
II pasaulinio karo. Jų daugu
ma nemoka latvių kalbos arba 
blogai moka. Kad taip yra, te
gu byloja faktai.

Latvijos KP CK sekretoriais 
dabar darbuojasi:

CK I sekretorius Voss, Rusi
jos latvis, kaip taisyklė, latvių 
kalba nekalba. CK II sekreto
rius Belucha, Rusijos rusas, lat
vių kalbos visiškai nemoka. CK 
sekretorius propagandos reika
lam Drizulis, Rusijos latvis. Se
kretorius žemės ūkio reikalam 
Verro, Rusijos estas, latvių kal
bos nemoka. CK sekretorius pra
monės reikalam Petersons, Rusi
jos latvis, latvių kalbą labai silp
nai moka.

Ministrų tarybos vadovybė: 
pirmininkas Rubens, Rusijos lat
vis, latvių kalbą labai silpnai 
moka. Pirmininko pavaduoto
jas’ Bondaletov, Rusijos rusas, 
latvių kalbos visiškai nemoka.

Latvijos SSR Aukščiausio so
vieto prezidiumo pirmininkas V. 
Ruben, Rusijos latvis, latvių 
kalbą labai silpnai moka, latvių 
kalba nekalba.

Į vadovavimo darbą, kaip tai
syklė, . iškeliami neprincipingi 
žmonės, žmonės be savo pažiūrų, 
be savo nusistatymo, pataikū
nai, karjeristai, padlaižiai. Prin
cipingiem žmonėm, turintiem sa
vo pažiūras ir jų neslepiantiem, 
kelias uždarytas.

(Bus daugiau)

GERAS PATARIMAS

Vienas draugas skundžiasi ki
tam;

— Prašė prisispyręs tas Jo
nutis paskolinti 50 dolerių. Pa
skolinau be jokio dokumento, 6- 
dabar jis ir akių neberodo.

— Tai tu jam parašyk laišką 
ir paprašyk, kad grąžintu 100 
dolerių. Jis tada atrašys, kad 
tėra skolingas tik 50 dolerių, bet 
tu jau turėsi dokumentą.

GARBINGA ĮSTAIGA
Nusikaltėlis jau kelintą kartą 

atsiduria teisme. Pritrūkęs kan
trybės teisėjas subara jį:

— Ar tau negėda jau kelin
tą kartą čia pasirodyti?

— O ko man turi būti gėda?
— sako nusikaltėlis. — Juk teis
mas yra garbinga įstaiga.

«NAUJI ENGS* KIEKVIENO 
DARBO ŽVOGAUS

DRAUGAS 1R BICTLlTS

L. VAIČIŪNIENE

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE

17
Naujienose jau minėtas Juškėnas dėl 

Mikuckio eilėraščio rašo: “Įtraukimu į 
dainų repertuarą Juozo Mikuckio pasielg
ta ne visai apdairiai. Juozas Mikuckis bu
vo gerbtas, mylėtas ir tikrai jokių skriau
dų iš mūsų negalėjo patirti. Bet štai, grį
žęs Į Lietuvą, jis ilgiausius šmeižtus prieš 
Amerikoje gyvenančius lietuvius, bei jų 
organizacijas rusų ir lietuvių kalba lei
džiamuose laikraščiuose paskelbė”. (Ir pa
tyrusio skriaudų argi toks darbas būtų 
pateisinama?)

Paties Mikuckio. okup. Lietuvoje kaip 
nors jau mirusio, nei smerkiame, nei tei
siname. Bet gyvieji, mums atrodo, ir 
“gerbdami jo pažiūras“, turėtų palaukti, 
bent “ant karštų pėdų“ tokio autoriaus 
negarsinti, bent iš tokių viešų autoritetin
gų vietų, iš kurių eina ir visuomenės pa
vyzdžiai, vieniems sektini, kitiems pasi- 
priešinHni...

X. IV-SIOS DAINŲ ŠVENTĖS 
DIRIGENTAI IR PROGRAMOJE

KŪRINIŲ PASKIRSTYMAS

Pakvietimas dainų šventės dirigentu B. 
Jonušo, kaip tik prieš šventę buvusio okup. 
Lietuvoje, daugeliui nebuvo priimtinas, 
bent šiuo metu. Nepriimtinas ne už tai, 
kad jis ten buvo, bet už toki-jo tenai “už
siangažavimą”.

Buvojimas buvojimui nelygu. Yra bu
vusių, apie kuriuos nei okup. Lietuvos 
spauda, nei “bendradarbiavimo” piršlys 
grįžti neužsimena nė puse žodžio. Yra bu
vusių ir tokių, kurie vos išnešė sveiką kai
li. Prisiminkime nors D. Kuraiti...

Ypač Įdomus paskutinis pavyzdys, gir
dėtas iš lūpų grįžusios moters, kuri paliko 
okupuojamą Lietuvą, būdama jauna mer
gaitė. Jos pavyzdi čia kone pažodžiui at- 
pasakoju.

Jos sargas, rodinėdamas leidžiamas 
matyti vietas, sako: — Matote, drauge, 
kaip Lietuva, būdama sovietų respubli
kų šeimoje, pasikeitė. Kiek naujų pasta
tų... ši atsako: pirmiausia aš jums ne 
draugė, o ponia, Amerikos pilietė... (Po 
nia ji pasakiusi tyčiomis). Taip, Lietuva 
pakeista, bet ne pati pasikeitė. O tie pa
statai, jeigu Lietuva nebūtų buvusi Įjung
ta i Sovietų respublikų šeimą, būtų buvę 
kitokie, negu dabartiniai. Prie jų nebūtų

Į buvę rusiškų parašų...
Kitą dieną jos sargas ją vadino ponia ir 

pasikeitimų į gerąją pusę nenurodinėjo. 
Ji ir toliau buvo mandagiai lydima ir stro

piai stebima. Kaip ji mano, kodėl taip pa
sikeitė jos sargas, kodėl ji kaip nors kitaip 
nebuvo užkabinta, man pasakoti, dėl vi
siems žinomų priežasčių, neleidžia. Apie 
jos lankymąsi iš viso nei “Gimtajame 
Krašte”, nei kitoje, jos matytoje, okup. 
Lietuvos spaudoje iki šiol neradusi užsi
minta nė puse lūpų.

Mūsų dirigentui nepr. Lietuvoje buvu
siam, kuo jis buvo, atrodo, lengviau būtų 
buvę i aukštį pasikeitusią tą meno kūrybą 
kaip nors panašiai, kaip ta moteris, paste
bėti. Arba bent patylėti. Bet jis pasielgė, 
priešingai...

Kad Jonušo pakvietimui i dirigentus ki
lo visuomenės pasipriešinimas dar prieš 
šventę, paliudija tas pats recenzentas, Mi
kuckio Įtraukimą Į programą laikąs neap
dairumu: “Nemažai purkštauta ir dėl to, 
kad vienas dirigentas, nuvykęs Į okupuo
tą Lietuvą, kažką apie Amerikoje gyve
nančius lietuvius neigiamai kalbėjęs ir ra
šęs. O čia kviečiamas dirigentu... ”

O tie “purkštautojai” prieš šio dirigen
to pakvietimą yra tie patys, kurie ir Mikuc
kio dainą šiame repertuare laiko “neap
dairumu“, kaip ir St. Juškėnas. Tų purkš- 
tautojų buvo (ir dabar tebėra) tos pačios 
LB-nės apygardų, apylinkių valdybų na

rių. Buvo ir šiaip patvaresnio rezistenci
nio kelio lietuvių, buvo daug, kaip ir 
straipsnio autorius teigia, “pūrkštautojų” 
atspariausio lietuviškumo tautos vidutinio 
sluoksnio lietuvių. Kažin kodėl pasiprie
šinimas šio recenzento jau vadinamas 
“purkšta vimu”?

Todėl kalbamasis dirigentas ir jo pa
kvietėm ai negalėjo neišgirsti, kad nemaža 
išeivijos lietuvių nepageidauja šiuo metų 
šio dirigento visų išeivijos lietuvių vardu 
šventėje. Jam, nors ir labai kviečiamam, 
būtų buvę labai lengva atsisakyti ir dėl to, 
kad jo pirmoji pagrindinė tarnybinė spe
cialybė buvo pučiamųjų instrumentų or
kestras ir jam dirigavimas, kuo jis puikiai 
pasirodė I-je Tautinių šokių šventėje, di
riguodamas visai programai, o III-je 
(1968) šokėjus išleidžiamuoju maršu, pa
gavusiu ir visą gausią visuomenę.

Jeigu šį kartą jo dirigentų sudėtyje ne
būtų buvę, nė lapė nebūtų sulojus. Ir tai 
nebūtų reiškę, kad jis chorui diriguoti ne
sugeba. Jeigu būtinai reikėjo 8-nių diri
gentų. rengėjai būtų radę kitą.

P. Jonušo čia nedalyvavimas vėl kaip 
tik nebūtų buvęs skaldymas, nes iš visų 
pabėgėlių dirigentų iki dainų šventės tik 
jis vienas okup. Lietuvoje lankęsis ir taip 
pagarsėjęs. Visuomenė savo reagavimu 
kaip tik eina su 7-niais, taigi su visuma.

Jeigu B. Jonušas būtų čia Įsteigęs savo pa
grindinės specialybės vienetą orkestrą, 
(žinoma jo orkestras būtų buvęs ne toks ir 
ne visa tai būtų grojęs, ką okup. Lietuvoje 
groja prievartiniai saviveikliniai), jis bū
tų buyęs (ir likęs) išeivijos istorijoje vie
nas toks, kaip iki šiol vienas Mikulskis, 
rašąs savb auksinę knygą...

♦
Vaikų choro 8-nios dainos paskirstytos 

i du skyrių. Pirmajam — dirigavo St. Sli
žys; antrajam — F. Strolia.

Suaugusiųjų choro dalykai I-me veiks
me paskirstyti į penkis skyrelius pagal di
rigentų skaičių, arija dirigentai pagal sky
relių skaičių. Įžangoje abudu himnu, 
Amėrikos ir Lietuvos, ir Maldą už tėvynę 
diriguoja Vincas Mamaitis. Kituose ketu
riuose skyriuose , išdėstytos tos penkios 
liaudies dainos ir kiekviename po kūrini 
atskirų kompozitorių. Turėtume suprasti, 
jog taip padaryta pagal sudėtingumą ir 
lyginamąjį įspūdi atskirų kūrinių su liau
dies kūryba, ir kad kiekvienas dirigentas 
turėtų po apylygių dalį, šalia liaudies dai
nos, A. Kačanausko skyriuje — “Meno 
daina”, Br. Jonušo — “Pirmyn Į kovą”; V. 
Verikaičio — “Atsisveikinimas su giria”; 
P. Armono — “Jaunystės maršas”...

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BAUŪNAS 
AKIŲ, AUSŲ N05JES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef,; PRospect 84229 
Rezld. tefof.: WAIbrook 5-5076

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

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulawci Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospoct 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: RE public 7-7868

Kenkia Bendruomenei

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
MO Summit St.

ROUTE S8, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisu: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie 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: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL-ryto tik 
susitarus. - ■ - j
Trečiadieniais uždaryta.

Marquette Parko Apylinkės 
L. Bendruomenės visuotinis su 
sirinkimas įvyko š. m- vasario 
25 d. Gimimo šv. Mergelės pa
rapijos salėje, 7 vai. vakaro. 
Susirinkimas buvo labai ne
gausus. Iš daugiau kaip 1500 
apylinkės narių atvyko vos 30 
— 40 asmenų. Valdyba padarė 
savo metinės veiklos praneši
mų, kuris be didelių diskusijų 
buvo priimtas. Iš pranešimų, 
veiklos vaizdas labai menkas, 
gal tik tiek, kad iždininko Vac
lovo Piioplio dėka, buvo susi
rinkta rekordinė suma nario 
mokesčio. Susirinkimo nuotai 
koje jautėsi įtampa, p. K. Barz 
dūkas susirinkimo pirmininkas 
atrodė, kad kai kuriuose klau 
simuose, diskusijų metu, ne
susigaudė ir kandžiai replikuo 
davo buvusiam pirmininkui p. 
J. Jasaičiui. O taip pat kai ku
rie ir iš dalyvių diskusijų me
tu laikėsi nerimtai, iš vietų 
garsiai šaukdami, darė repli
kas į kalbėtojų dėstomas nuo
mones.

Šio susirinkimo . atmosferų 
ypač sutirštino vienas “Akira
čių” atstovas, dr. Remeikis, ir 
p. Nainis, metę kaltinimų bu
vusiai valdybai, kodėl šiais 
metais Vasario 16-sios šventės 
metu nesudarė sųlygų aukas 
rinkti L. Bendruomenei bei ki
toms organizacijoms. Bet ne 
vienas iš jų nė žodžio neprasi
tarė, kad aukos šios šventės

metu būtų renkamos ir laisvi
nimo reikalams. O jei kas drį
so pareikšti kitokias nuomo
nes, nors jos buvo ir logiškai 
pagrįstos, į jas dėmesio mažai 
kreipta. Pirmininkaujantis pa 
statė balsavimui: ar reikia Va 
sario 16 d. proga rinkti aukas 
L. B-nei ir kitoms organizaci
joms? Nubalsuota, kad reikia. 
Nore keli dalyviai balsavo 
prieš tokį nutarimą. Kokia iro
nija, kai iš 1500 esamų apylin
kėje narių susirinkiman atei
na vos 30 — 40 asmenų ir nu
sprendžia, kad laisvinimo au
kas reikia paveržti iš Altos. 
Skaudu, kad šiame L. Bend
ruomenės susirinkime veda
moji mintis sukosi tik apie tai, 
kaip sužlugdyti Altą finansiš
kai. Dar skaudžiau, kad šis su
sirinkimas vyko Vasario 16- 
sios ženkle ir kad jame nekelta 
jokių problemų dėl pavergto
sios Tautos laisvinimo, nekel
ta kaip įtraukti jaunimų į L. 
B-nės eiles, kaip padėti litua
nistinėms mokykloms, kaip 
plačiau paskleisti lietuviškų 
spaudų. Tik vienas iš dalyvių, 
užsipuolė buv. valdybų, kodėl 
seniai nesuruošė jaunimui 
Marquette Parke, Vasario 16- 
sios minėjimo. Girdi, mieste 
buvo, bet tuo jaunimas nepa
tenkintas. Taigi, silpna mūsų 
L. B-nė, kuri tik sielojasi di
džiausia problema, kaip iš 
Altos paveržti Vasario 16-sios 
surinktas aukas. Koresp.

DĖL L. ŠEPEČIO “LIETUVIŲ 
DAILĖ SVETUR”

“Naujienose” per keturias 
laidas (vasario 21, 22, 23 ir 24 
<L d.) buvo spausdinamas il
gas Liongino šepečio “Lietuvių 
dailė svetur” vertinimas. Au
torius, matomai, ne visus JAV 
gyvenančius diplomuotus me
nininkus žino, nes savo raši
nyje apie juos neprisiminė, ar 
nenorėjo prisiminti. Kai kurių 
dailininkų kūrybą ne visai tik
sliai, net tendencingai įvertino. 
Kas liečia mane, noriu pareik
šti, jog p. šepetys prikišdamas 
man pataikavimų neišprusu
siam skoniui ir patriotinio me
no etiketę, klaidingai “įverti
no”. Savo kūryboje aš nieko 
nefabrikuoju ir nepataikauju.
Nepiešiu pakelių kryžių, nei 
gubų, nes čia tokių daiktų nėra.

M. Šileikis

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

. , : 2ĘMA KAINA
R. t E R E N A S 

2047 W. 67 th PI. WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

\ MOVING
Apdraustas perkr.austymas 

ii įvairiy atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

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

Ofisai 2750 West 71 st St.
Tel.: 925-^296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5^3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

======== - ■ . ' =rrrx

SOPHIE BARČUS1!
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš VVOPA, į
1490 kiL Ą. M. i 

į I
Lietuvi v kai be: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-i

I madienj nuo 8:30 iki 9r30 valį 
ryto. t

TeL: HEmlock 4-2413
7'.j? So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO. ILL. S0o29

CENTRAL PARCEL SERVICE 
ŠVENČIA 25-TAS METINES

Tiems, kurie turi giminių Lie
tuvoje, Central Parcel Service, 
220 South State Street, Chicago
je, yra gerai pažįstama firma 
ir žinomas jos adresas. Prade
dant 1947 metais, per tų ben
drovę Amerikos lietuviai išsiun
tė šimtus tūkstančių paketų sa
vo giminėms Lietuvoje. 1972-ji 
yra 25-ti Sukaktuviniai Metai.

Jeigu planuojate Velykoms 
siųsti paketų, geriau .yra siųsti 
dabar. Eikite į centrą, 220 
South State Street arba i skyrių, 
2618 West 63rd Street.

Central Parcel Service pri
ima užsakymus automobiliams 
(Moskwitch, Zhiguli, Zaporo
zhets), motociklams ir įvai
riems elektrikiniams reikme
nims pristatyti Lietuvoje. Jie 
taip pat sudaro įvairius doku
mentus dėl giminių atvykimo 
atostogoms.

Atsimintini telefonų nume
riai: centrinės įstaigos yra 
WA 2-9354 ir skyriaus — 
WA 5-2466. (Sk).

PEACt COSTS MONEY

BUY U S. SAV.NGS 8ONDS

★★★★★★★★★★★★

CLEVELAND. OHIO
Genocido paroda Clevelande
Lietuvių tautos genocido pa

rodos atidarymas įvyksta šešta
dienį, š. m. kovo mėn. 18 d. 4 
vai. p. p. Naujos lietuvių parapi
jos salėje. Į atidarymą yra pa
kviesta daug amerikiečių parei
gūnų bei tautybių atstovų. 
Trumpą atidarymo žodį tars 
Cuyahoga Apskrities kontrolie
rius George Voinovich.

Paroda vyks šeštadieni iki 10 
vai. vak. ir sekmadienį, kovo 19 
d. nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. 
vak.

Visa Clevelando ir apylinkių 
lietuvių visuomenė yra kviečia
ma aplankyti parodą. Tie kurie 
gali, yra prašomi dalyvauti ati
daryme.

Dėl Vasario 16-osios 
minėjimo Clevelande 

* ' r
Rengėjų apskaičiavimu minė

jime dalyvavo tarp 650 ir 700 
asmenų, ne 400 kaip anksčiau ra
šyta. Taip pat pažymėtina, kad 
dalyvavo daug jaunimo, ypatin
gai skaučių ir skautų. Rengėjai 
dėkoja Neringos skaučių tunti- 
ninkei p. N. Kersnauskaitei, ki
tiems skautų padaliniams bei vi
soms kitoms jaunimo organiza
cijoms už skaitlingiĮ dalyvavimą 
minėjime.

Aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams

Aukų rinkliava yra tęsiama, 
ir visi, kurie dar nesuspėjo Įteik
ti savo auką, gali -perduoti ALT 
skyriaus valdybos nariams sek
madienį, kovo 5 d. po sumos pa
maldų prie abiejų lietuvių para
pijų bažnyčių.

Paštu aukas galima siųsti: 
Lithuanian American Council, 
2733 East Overlook Road, Cle
veland, O. 44106. Visus čekius 
prašome rašyti Lithuanian Ame
rican Council vardu, pinigais ne
siusti.

Visos aukos bus perduotos 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
aukotojų sąrašas paskelbtas 
spaudoje.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

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

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

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezld. feieL. Glbson 8-6195

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

~~ p. Šileikis, o. p.
M OKTHOREDAS-PROTEZISTAS 
B* Aparatai - Protezai. Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba kojom' 
* (Arch Supporta) ir t. L

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoapect 6-5084

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
1. J. Augustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2, Jurgis 3ajtru$aitis, ZBMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, eilėraščiai ir raštai. 155 psL $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių npktlnė, 16S 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 05 psl. $1DO.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAL Rinktine lyrika. 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagotas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

J5 psL $L00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poeziją 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienr 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį ordery

N A Ų J 1 E N O S, 
1739 So. Halted SU, Chicago, UL 6060b

EUPHROS1NE M1KU2ICTĖ, 

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

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

Komitetas

Melrose Parkas
Lietuvos neprikausomybės 

minėjimas
Lietuvos valstybingumo 721 

metų ir nepriklausomybės 
atkūrimo 54 metų minėjimas 
Įvyko vasario 26 dieną, kurį 
suorganizavo Bendras Organi
zacijų Komitetas ir programų 
sumaniai pravedė V. Lyons. Į 
prezidiumų pakvietė visuome
nės atstovus: senosios genera
cijos atstovų Petrų Metrikį, ku
ris pasakė gražų žodį apie vie
nybę, naujosios — Antaną Stan
kevičių. jaunimo — Genovaitę 
Paugytę, lituanistinės mokyk
los — Vytautų Stankevičių, 
Astrų Valytę ir svečių paskai
tininkų dr. Antanų Razmų.

Minėjimas buvo pradėtas 
JAV ir Lietuvos himnais. In-
vokaciją atkalbėjo kun. StJ 
kantaras. Dr. A. Razinos pas-

Linksmumo arba liūdesio vajaado*“ 
gražiausiem gėlės ir vainikai amx> 

pių papuc&nmi ir 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/t;
5525 So. H Ava. 536-1220

GUŽAUSKŲ I
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Į BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai; PR &-O833 Ir PR 8-0834 Ii- ..... ...... . - - - - - . *PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

prezidentui perskaitė Petras 
Tautkus. Tarybos aktą, asis
tuojant mergaitėms su vėliavėlė
mis, skaitė Algis šuopis. Kun. 
Kuzinskas papasakojo apie re
liginę padėtį pavergtoje Lie
tuvoje. Miesto burmistras Les 
Spisa sveikino minėjimo daly
vius ir pristatė visų adminis
tracinę vadovybę.

Meninėje dalyje pasirodė vi
si lituanistinės mokyklos moki 
niai, kuriuos prirengė mokyto 
jos A. Repšienė ir O. Rakaus
kienė. Montažas iš Lietuvos is
torijos labai gražiai buvo su
vaidintas. Linda Vaičekaus
kaitė pasigėrėtinai atliko mo
tinos pasakotojos rolę apie Lie 
tuvų, o visi kiti mokiniai sakė 
eilėraščius, dainavo ir šoko 
tautinius šokius. Minėjime da
lyvavo per 150 žmonių ir visi 
prisidėjo auka Altai, kad tęstų 
kovą už Lietuvos laisvę. Į jau
nimo kongresą atstovai išrink
tas Raimundas Lapas. Po to, 
visi buvo pavaišinti kavute ir 
pyragaičiais, kur visi turėjo 
progos pabendrauti ir pasikal
bėti. S. Š.

kaita paliko visiems įspūdi, 
kad Lietuva gal ir greitai bus 
laisva. Melrose Park burmis-j 
tro proklamaciją ir rezoliuciją

Kalnų liūtų šeima pjauna 
Ulinojaus farmerių avis
Iš Quincy, Ill., praneša, kad 

kalnų liūtų šeima Adams aps
krityje ūkininkams išpiovė tu
zinus avių. Liūtų šeima su ma
žų mažiausiai vienu vaiku pa
stebėta bent penkiose apskri
tyse. Ūkininkams reikalau
jant apskrities valdžios parei
gūnai šį savaitgalį ruošia me
džioklę.

Nors kalnų liūtų paprastai 
Illinojuj nėra, tačiau šiuo me
tu įtariama vieną jų šeima 
esant. Kalnų liūtai yra gražūs 
ir vikrūs laukiniai žvėrvs. Ka
dangi jie yra plėšrūs, naikina 
pirmoje eilėje stirnas, prie 
progos ir avis, o kartais ir žmo
nių vaikus, nutarta juos Ulino- 
juį nelaikyti. Juos leidžiama 
medžioti bet kuriuo metų lai
ku.

Adams apskrities laukinių 
gyvulių prievaizda Frank Ro
sendale sako, suaugusių žmo
nių jie niekada nepuola, bet 
jam žinomi trys atsitikimai, 
kur liūtai užpuolė vaikus ir 
juos sudraskė.

Susirinkimų ir p^r^nzimv
PRANEŠIMAI

■ir
— Lietuviu Motery Piliečiy 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.

Chicago* Lietuvių "Kęstučio" 
Pašalpos klubo mėnesinis narių susi
rinkimas Įvyks sekmadieni, kovo 5 d., 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43 St. 
Neužsimokėję nario mokesčio tą ga
lės padaryti po susirinkimo, nes prieš j 
susirinkimą narių mokesčiai nebus 
priimami. Valdyba

EUDEIKIS-
i SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: Y Ards 7-1741*1742 J

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE v
Telęfpnas: LĄfavėtte 34)440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
L ' ■ - . - • .

VIRIAI:

Chicago^
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Associaci jos

-

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-340)

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. Tel.: YAras 7-11 Jo-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET ‘ REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
<nuth Holland, niinoif

5 — NAUJUMO#, £H)£A»O «, »LL.— SATVBDAT, MABCH 4, W73



Chicagos Lietuviu Bendruomenės vaidyba ir švietimo ko nisija siu metu vasario mėn. 27 dieną Jaunimo Centre 
suruošė moksleiviu koncertą. Buvo inscenizuotas '"Žiogas ir skruzde", padainuota daug dainų ir gražiai pašokta.

Paveiksle matome lituanistiniu mokyklų mokytojus ir mokinius minėtoje šventėje.
* Foto Martyno Nagio

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

HELP YfANtED ~ 
Darbininku Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS

Spaustuvėje dirbęs gali
REALESTATE

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Perdavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
PR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS(MOKĖJIMAIS

DEL VJ6Ų INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

PETR.\S KA2ANAUSKAS, Freddenui

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

Leharo Operete
Šiandien “Pirmyn” choras, 

vadovaujamas muziko K. Ste
ponavičiaus, stato seniai lau
kiamą Leharo operetę "‘Links
moji našlė”, kuri buvo stato
ma ir nepriklausomoje Lietu
voje. Operetės autorius Franz 
Lehar buvo vengrų kilmės 
kompozitorius, muzikos moks 
lūs baigęs Prahos konse rvatori
joje. Pradėjęs karjerą orkes
tro smuikininku, vėliau jis ta
po kariuomenės kapelmeiste
riu, o įsikūręs Vienoje nuo 
1902 m. buvo Vienos teatro di
rigentu. Kompozitoriaus dar
bą Leharas pradėjo operine 
muzika. sukurdamas operą 
“Kukušką". Pabandęs lengvos 
nio žanro operetes, jo pirmoji 
buvo “Wiener Frauen”, Le
haras vėliau visai pasinėrė į 
pramoginės, teatrinės muzikos 
žanrą, palikdamas apie 30 
operečių, kurių garsiausia ir 
didžiausią pasisekimą turėju 
si buvo “Linksmoji našlė’’

(l>ie lustiąe Witwc), sukurta va, prof. M. Mackevičius ir dr. 
1905 m. Didelį pasisekimą tu- Z. Danilevičius, Kun. J. Plan- 
rėjo ii* kitos Leharo operetės: kis paskaitė eiliuotą linksmą 
“Ziegeunerliebe”, ’‘Der (haf sveikinimą.
von Luxemburg" ir kt. j Vakaro svečias vyskupas A.

Leharo operetėms, kaip ir Deksnys pasidžiaugė jam su
daryta staigmena ir. papasako
jo apie nuotaikas Europos lie
tuvių tarpe /L P.

Lietuviu spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, 111. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

kitoms Vienos stiliaus opere
tėms, charakteringa yra val
so formos daina, nemaža ven
gru ir slavu melodijų įtaka.

Operetės žanras ir jam bū
dingas lengvumas bei komiš
kumas pradžią gavo iš pran
cūzu “opera comique” . nors 
18 amžiuje kiekviena trumpa 
opera būdavo vadinama ope
rete. Vėliau operetės stilių 
grindė ne tik muzikos praino- 
giškumas ar (turinio lengvu
mas, bet ir dažnai Įterpiamas 
žodinis dialogas ir šokių itar-; 
pa i.

Leharo “Linksmoji našlė“ 
yra tipinga naujosios Vienos 
operetė, iš kurių vėliausiu me
tu išsivystė Įvairūs Amerikos 
“musical play”, musical come 
dy arba, trumpai tariant “mu
sical”, kurie labai populiarūs 
Broadway teatruose. A- P.

Kodėj Čikagos mieste 
nevalomi šaligatviai

Tūlas T. P. kovo 1 dienos Chi
cago Tribune skiltyje “Action 
Express” klausia:

Esu namų savininkas ir ne
su koks tinginys. Aš nukasu 
sniegą nuo savo apartmentinio 
namo šaligatvio, bet tatai da
rau. kad turiu gerą širdį. Kiek 
žinau, Illinojaus aukšč. teis
mas panaikino miesto potvar
ki reikalaujanti, kad nuosavy 
biu savininkai nukastų nuo sa
vo šaligatviu. Ar tai tiesa?

Pool table assembly line 
WORKERS 

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje nuo 9 ryto 
iki 7 vai. vak. Atvežus iš toliau, gaus 

nuolaidą. Darbas garantuotas.
STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

Europos lietuvių 
vyskupas Čikagoje

Vyskupas Antanas Deksnys, 
buvęs St. Louis klebonas, da
bartinis Europos lietuvių vys
kupas tremtyje, trumpai lan
kėsi Čikagoje, kur antradieni 
jo gerbėjai surengė sutikimą 
Beverly Country Club patal
pose. John Evans, kuris pa
dėjo šią vakarienę suorgani
zuoti, pakvietė vakarą praves
ti dr. L. Kriaučeliūną.

Trumpus sveikinimo žodžius 
tarė Liet. gen. konsule J. Dauž- 
vardienė, vyskupas V. Brizgys, 
LRK Bendrijos pirm. K. Klei-

Tš CHICAGOS IR
A P Y L I N K I Ųm-

Daugiau revolverių, 
daugiau žmogžudysčių
Du Chicagos profesoriai laik

raštyje The Nation kreipėsi Į at
sakingus asmenis ir Įstaigas, ska
tindami paskubinti pagriežtin- 
tą ginklų kontrolę.

Chicagos universiteto prof. 
Franklin Zimriung ir Lojolos 
univ. prof. Richard Block rašo, 
kad tarp 1965 ir 1970 metų Chi- 
cagoje šaunamais ginklais nu
žudymų padaugėjo 169 nuošim
čiais.

Visų blogiausia, kaip tyrimas 
parodė, yra tai, kad ginklų Įsi
gijimas nepilnamečiams, yra 
žymiai palengvėjęs.

Čikagiškis kongreso atstovas 
Abner J. Mikva Įteikęs labai tin
kamą Įstatymo projektą, kurį 
priėmus būtų žymiai suvaržyta 
rankinių šaunamų ginklų ga
myba ir prekyba, išskiriant ka
riškius, pareigūnus ir Įstatymais 
tvarkomus šaudymo klubus. 
Bet naujasis general, prokuroras 
Kleindienst esąs priešingas fede- 
raliniam Įstatymui ir siūląs 
ginklų kontrolę palikti paskirų 
valstijų nuožiūrai.

ors kny- 
reika- 

kad namų savinin- 
bet 
tai- 

kor- 
Pot-

gose tebėra potvarkis 
laujantis,
kai nukastų šaligatvius, 
per eilę metų jis nebuvo 
komas, pareiškė miesto 
poracijų patarėjo Įstaigos
vaikių Vykdymo Departamen
to viršininkas Konstantas J. 
Savickas.

JUNIOR MOLDMAKER 
MOLD MAKER APPRENTICE 
Some experience necessary.

Modem equipment. 
Good benefits and overtime. 
PLAZA TOOL & MOLD CO. 

7438 MILWAUKEE AVE.
PHONE 647-8430 

NILES, ILL.

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkių Reikia

Savickas pasakė, kad visoje 
serijoje bylų, pradedant 1878 
metais, teismas nusprendė, jog 
šaligatviams esant miesto nuo
savybe, namų .savininkai ne
gali būti verčiami juos nukasti.

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

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.

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

60-TA IR NARRAGANSETT

' "II I I BIT • I —t

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

1 SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
.    1 U - r. . !■! I 1*1 I I. > H ■

M. A . š I M 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 

kitokį blankai.K. v

4. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775

— Dail. Antano Skupo-Coop- 
er tapybos ir piešinių paroda 
atidaroma šį sekmadienį, kovo 
5 d. 1:00 vai. popiet Beverly 
Art Center, 2153’tW. Ill gatvė 
(3 blokai Į rytus-nuo Western 
Ave.). Dailininkas išstato 23 
aliejaus paveikslus ir 15 pieši
nių. kurių kainos tik po $5.00. 
Ten pat yra ir Vanderpoel Me
morial Art Gallery su gausia 
meno kolekcija, dėjimas nemo
kamas. Prie minėtos galerijos 
durų yra sena iškaba: Morgan 
Park Academy, šią parodą ver
ta pamatyti. Tęsis iki kovo mė
nesio pabaigos. Atdara tik sek
madieni, antradienį ir ketvirta
dienį nuo 1 iki 4 v. p. p.

—Dailininkų Jono Kelečiaus, 
Irenos Mickunienės ir Osvaldo 
Mickuno dailės parodos atida- 
mas Įvyks kovo 11 d. 7 vai. va
karo 
nimo 
kovo

Čiurlionio galerijoje Jau- 
Centre.

19 d.
Paroda tesis iki

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

kiu telefonu: HE 4-1174.

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMB. BUTAS 
su baldais suaugusiems I mam aukšte 

iš kiemo. 6541 So. CAMPBEL.
Tel. WA 5-6616

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

dentiekiu, gazo šilima.
FRANK KLEVISHA 

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

Tel. 562-3664

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDUODAMA TAVERNA su namu 
Brighton Parko apylinkėje. Galima 

skambinti bet kuriuo laiku. 
Telef. 247-0777.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigu® ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T#l. WA 5-920*

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

J. AUGUSTAITIS j
ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA |

154 pusk knyga. Kaina $1.50 ’

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

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. { 
Kas negali užeiti į Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki (< 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: « 

NAUJIENOS I
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 !|

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

J" 11 .............. 1 i—
Fed^ralinių Ir valstijos pa|amy 

mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

TeL 436-7878

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T»L: REpublk 7-1941

SKAITYK "NAUJIENAS’ - 
TOS TEIKIA GERI/USIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, IL!------ SATURDAY. MARCH 4. 1972

— Dail. A. 
darbų paroda
11 d. Marquette Art Gallery, 63 
ir Kedzie gatvių sankryžoje.

— Jaunu Verslininkų gamy
bos paroda ir mugė įvyks ši 
šeštadieni ir sekmadienį Chi
cagos amfiteatre. Lietuvių 
skautų tradicinė Kaziuko mu
gė Įvyksta ši sekmadienį Jau
nimo centre

Petrikonio dailės 
rengiama kovo

— PVT. John W. Velionas iš 
Bridgeporto apylinkės baigė 
marinų jauno kareivio apmo
kymą San Diego, Calif., bazėje.

♦ Dailininko Antano Petriko
nio 25 metų meninio darbo su
kaktuvinė paroda atidaroma 
1972 m. kovo mėn. 18 d. (šešta
dienį) 6 vai. vakaro, jo paties 
galerijoje — Marquette Art Ga
llery (3215 West 63rd St., Chi
cago, Ill. Po parodos atidarymo 
7:30 vai. vak. įvyks dail. A. Pet- 
rikoniui pagerbti vakarienė Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, 
M22 So. Kedzie Ave. Norintieji 
vakarienėje dalyvauti registruo
jasi telef. 436-2112.

Chicagos visuomenė maloniai 
kviečiama parodoje ir vakarie
nėje dalyvauti. (?r)-

♦ Lietuvių Tautiniu Namu 
Penkmetis. LTN penktasis me
tinis narių susirinkimas šaukia
mas 1972 m. kovo 11 d. (šešta
dienį), 5 vai. p. p. savojoj pas
togėj, 6422 So. Kedzie Avenue, 
Chicago]e. Po susirinkimo (7 
vai. vak.) ten pat ruošiami šei
myniški pietūs, kurių programą 
sutiko pravesti Julija Cijūnelie- 
nė. Visi nariai su šeimomis ir 
Chicagos lietuviai, kviečiami su
sirinkime - pietuose dalyvauti. 
Pietums prašoma iš anksto re- 
zervuotis telef. 778-7707 arba 
434-7270. (pr).

Lietuvių Dukterų Draugijos 
Simo Kukirkos namuose budi
ma kasdien, išskyrus sekma
dieni, nuo 10:00 vai. ryto iki 
8:00 vai. vak. AntradienĮ budi 
pirmininkė Emilija Kielienė 
nuo 12:00 vai. dieną iki 8:00 vai. 
vak. Ketvirtadienį budi kun. F. 
Gureckas nuo 10:00 vai. ryto 
iki 8:00 vai. vak. Simo Kudirkos 
namų adresas: 2735 W. 71 St., 
Chicago, Ill. 60629, tel. 925-3211. 
Pirmininkės Emilijos Kielienės 
adresas; 5620 W. 87th St., Bur
bank, Ill. 60459, tel. 422-3535.

(Pr).

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ MŪRAS — 6 ir 5 kamba

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

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

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

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

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventiMarquette Parke. $22.500.

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

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

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr, 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, ga^arĮ Arizona skubantis savininkas įsakė deniu šiluma gazu. , 2-]u autom ga^ 

greitai parduoti savo 5% kambarių pa- zas. Gražioje vietoje prie parko, 
keltą ranch tipo mūrini namą su 3 la-j$4^500- ;jl B __ _ , . , . .
bai dideliais miegamaisiais, didžiule) 6 KAMB. MuR.,,moderni virtuve tr 
virtuve su valgomuoju joje, Holly-’ vonia, alum langai, karstu vandeniu 
wood stiliaus vonios kambariu. Ąžuo- ŠiM. ffazu. Marauette Parke._ S21.o00. 
lines durys ir kabinetai, labai geri’ APYNAUJIS 1% aukšto mur., alum, 
ir puošnūs pilno dydžio kilimai, pil- šiluma gazu, įrengtas rūsys, 
nas beismantas, dar daug priedų ir 2-5u autorp. garažas. Marquette Par-

Būkite tikri, kad te. * $38.500. «
GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan

gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui. O ak- 
lawn. Teiraukitės. . . i

LABAI GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke

kitų pagerinimų. .
tai yra stebuklingas bargenas. Skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

RYTINĖJE MORTON APYLINKĖJE
puikus apynaujis 2 butų bungalow.
5 kambariai su 3 miegamais ir 3 kam- _ T-,~m * m-n
barių butas rūsyje. Kabinetų virtu- .NERIS REAL ESTATE 

vės, kilimai. $35,900. ------
Įmokėti 20%.

SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero
Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

Tik $88.000.

3009 WEST 63rd STREET
Tel.: 471-0321

PARDUODANT NAMUS 
NUOMOJANT BUTUS, 

pašaukit mus 
434-8786 

LISKUS R. E.
' 2502 W. 69th STREET

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

sitarus telefonu 423-3233.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 754-5551

> HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu naujus ir perstatau senus yi- 

>su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai., 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

PUIKUS 2 BUTŲ po 4 kambarius mū
ras. Beismantas. pastogė, centralinis 
šildymas, 2 mašinų garažas. Viskas 
gerame stovyje. 25-tos ir Pulaski apy

linkėje. $14,900.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. 

Tel. LA 1-7038

STEBUKLINGAS BARGENAS
Tiesiog neįtikėtina pardavimo kaina 
— tik $20.900 už tą labai modernų 5 
kambarių mūrini namą su 3 dvigubo 
dydžio miegamaisiais, pilnu beisman- 
tu, patio, pilno dydžio kilimais ir dar 
daugiau vertingų priedų. Jį galima 
nupirkti ir su labai mažu įmokėjimu 
mokant mėnesinę paskola, mažesnę 
kaip mėnesinė nuoma. Vardan savo 
ir savosios šeimos laimės skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

— Laura Janutienė iš Brid
geporto 'apylinkės pirminin
kauja šv. Kazimiero seselių 
rėmėjoms toje apylinkėje. Se
selės Įmplęo šv. Jurgio parap. 
mokykloje, šį sekmadienį rė
mėjos turės bendrus pusryčius 
vienuolyno patalpose.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, Ilk 60632. TtL YA 7-5980

HOME INSURANCE

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

tvn»-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEL. — 776-5m
' Aniceta* Garbačiauskas, *av.




