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IZRAELIS PAGRASINO SIRIJAI IR LIBANUI
VASARIO 16 PIETINĖJE AMERIKOJE IZRAELIO GENEROLAI ĮSPĖJO

KAIMYNUS NUTRAUKTI PUOLIMUS
JERUZALE. — Izraelio gynybos ministeris Moshe Dayan 

ir generalinio štabo viršininkas gen. David Elazar pasakė kalbas 
per valstybės radijo stotį. Kalbose jie įspėjo Libaną ir Siriją, kad, 
jei jos nesutvarkys savo palestiniečių partizanų, Izraelis pats juos 
sutvarkys. Gen. Elazar, kalbėdamas apie Sirijos lėktuvų puoli
mus Golano aukštumose, pareiškė,- kad tie puolimai nepadarė 
jokios žalos, nes Sirijos lėktuvai labai greit pabėgo. Dayanas pa
reiškė, kad kitą kartą, kada sirų lėktuvai pasirodys, jie turės 
žymių nuostolių.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukaktis Urugvajaus 
lietuvių reikšmingai minėta vasario 13-19 dienomis. Radijo va
landėlėse klausytojai iš anksto buvo informuojami, ispanų ir lie
tuvių kalbomis. Perduotas Lietuvos atstovo A. Grišono komen
taras, skelbti jaunimo pranešimai. Vasario 13 d. lietuvių bažny
čioje kun. J. Giedrys atlaikė mišias ir pasakė jautrų žodj. Vasario 
16 d. prie Artigas paminklo Montevideo, Lietuvos atstovas A. 
Grišonas padėjo tautinių spalvų vainiką. Dalyvavo lietuviai tau
tiniais rūbais prie vėliavų ir didelė tautiečių minia. Iškilmingoje 
sargyboje stovėjo urugvajiečių kariai. Nuotraukos su vainiko 
padėjimo iškilmėm, atst. Grišonu bei lietuvaitėm taut, rūbais, 
buvo įdėtos “ėl Diario” ir “La Manana” dienraščiuose, vasario 19 d.

Vasario 16 d. vakare Lietuvos 
pasiuntinybėje įvyko diploma
tinis priėmimas. Atsilankė Šv. 
Sosto Nuncijus ark. A. Sepins- 
ki, Portugalijos ir Kinijos am
basadoriai, JAV, Ispanijos, Korė
jos ir Peru atstovai, nemažai 
kviestų svečių, jų tarpe prel. Pi
jus Ragažinskas iš Sao Paulo. 
Vyriausybės vardu sveikinimus 
pareiškė užsienio reikalų vice
ministras dr. J. C. Blanco ir pro- 
toloko pareigūnas. BZrazilijos 
ambasadorius sveikinimus pri
siuntė su egzotiškomis gėlėmis, 
kiti sveikino raštu. Telegrama 
su nuoširdžiais sveikinimais pri
siųsta iš Respublikos preziden
tūros. Dienraštis “La Manana” 
Įdėjo C. Verax (K Čibiro) ve
damąjį straipsnį. Pažymėta, kad 
pagal tarptautinę teisę Baltijos 
valstybės tebelaikomos nepri
klausomomis. Panašius komen
tarus dviem atvejais'paskelbė 
kitas svarbus Montevideo laik
raštis “ELDia”—^-^

Lietuvių minėjimas .įvyko va
sario 19 d. Urugvajaus Liet. Kul
tūros Draugijos patalpose. Pro
gramai vadovavo jaunuolis Al
fredas Stanevičius. Lietuvos at
stovas A. Grišonas pareiškė prieš 
okupantą griežtą protestą — pa
gal jį bendruomenės vardu' pa
skelbta atitinkama rezoliucija. 
Meninėje.daly pasirodė Vyt. Do
relio vedamas choras, viešnia iš 
Argentinos D. Runimaitė su 
kanklėmis, tautinių šokių an
samblis “Ąžuolynas”, be to, da
lyvavo, staigmeną sudaręs, len
kų ansamblis “Zakopane”.

Venecuelos lietuviai, Vasario 
16-ją minėdami, vasario 16 d. 
pasiuntė rezoliuciją, ispanų kal
boje, Venecuelos respublikos pre
zidentui dr. Rafael Caldra, par
lamento pirmininkui dr. Carlos 
Andres Perez ir Venecuelos Ar
kivyskupui — kardinolui Jose 
Quintero H. Be to, rezoliucijos 
tekstas pasiųstas ir dienraščiui 
“El Universal”. Rezoliuciją pa
sirašė inž. Vladas Venckus, Lie
tuvių Bendruomenės Venecuelo- 
je ir Vliko Atstovybės Venecue- 
loje pirmininkas'ir Henrikas Ga- 
vorskas, Liet. Bendruomenės Ve- 
necueloje sekretorius. Rezoliu
cijoje pareikštas griežtas pro
testas prieš sovietų agresiją ir 
okupaciją, prašoma reikalauti 
atstatyti nepriklausomybę Lie
tuvai, taip pat nurodyta į Ku
dirkos, Bražinskų atvejus ir į 
kunigų A. Šeškevičiaus, J. Zdebs- 
kio ir P. Bubnio nuteisimus.

Caracas, Venecueloje, dien
raštis “Ultimas Noticias” vasa
rio 20 d. įdėjo straipsnį “Lietu
vos Diena” — čia atpasakotas 
lietuvių priimtos rezoliucijos tu
rinys. Reikalaujama Lietuvai 
laisvės ir baigiama žodžiais: 
“Reikalinga, kad tautos galėtų 
visiškai pasinaudoti laisvo apsi
sprendimo dėsniu”.

Brazilijoj Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo šventė pa
minėta sausio 31 d. Pamaldos 
įvyko Rio de Janeiro katedroje. 
Lietuvių tautai labai palankų pa
mokslą pasakė vietos arkivys

Komunistų šnipai 
Saigono valdžioje
SAIGONAS.' — Pietų Vietna

me vėl buvo išaiškinta komunis
tų šnipų organizacija. Vienas 
Saigono laikraštis paskelbė, kad 
suimti keli svarbūs vyriausybės 
nariai, du jų dirbę paties prezi
dento Thieu įstaigoje, kitas bu
vęs svarbus planavimo įstaigos
valdininkas, vienas žinomas ra
šytojas, kitas — muzikas.

šeštadienį to laikraščio visi 
numeriai Saigone buvo konfis
kuoti, o pats redaktorius ir vy- 
riausybės cenzorius buvo suimti. 
Vyriausybė tačiau nepaneigė, 
kad suėmimai įvyko.

Tai jau ne pirmas atsitikimas, 
kada Saigono valdžioje išaiškin
ti komunistų agentai. Prieš tre- 
jis metus teismas nuteisė kalė
ti- iki gyvos.galvos specialų pre
zidento įstaigos patarėją Van 
Trong, kuris dirbo Viet Congo 
naudai.

Leidžiama Elta 
portugalų kalba

š. m. kovo mėn. Brazilijoje, 
Sao Paulo mieste pradedamas 
leisti Eltos biuletenis portugalų 
kalba. Jis buvo kurį laiką su
stabdytas. Biuletenio redakto
rius — prel. Pijus Ragažinskas, 
redakcijos nariai: Jonas Vala
vičius ir kun. Pranas Gavėnas. 
Argentinoje ligšiol buvo leidžia
mas biuletenis ispanų kalba. Jis 
atnaujinamas ir jo redaktorium 
sutiko būti prof. dr. Julius Ka
karieku. (E) 

kupijos generalvikaras vysku
pas Jose Castro Pinto.

Po pamaldų buv. kurijos sa
lėje Ant. Gaulia portugalų kal
ba dalyvius supažindino su Lie
tuvos istorija, gi dvi lietuvaitės 
tautiniais drabužiais, V. ir N. 
Gaulytės su Robertu Gaulia nu
švietė Simo Kudirkos gyvenimą, 
jo žygę, atpasakojo bylos eigą 
Vilniaus teisme. Buvo iškilmin
gai atidengtas S. Kudirkos pa
veikslas. Lietuvius pasveikino 
lenkų atstovas Jesman. Sugie
doti Lietuvos ir Brazilijos him
nai. Pabaigoje Sao Paulo Liet. 
Katalikų bendruomenės choras 
dainavo lietuvių ir brazilų tau
tines dainas. Visi dalyviai Rio 
de Janeiro lietuvaičių buvo pa
vaišinti. z

Elta jau buvo skelbusi apie 
pernai, išvežimų į Sibirą metinių 
proga, Brazilijos parlamento de
putato Manoel de Sousa Santos 
Lietuvai palankią kalbą. Brazi
lijos parlamentas tą kalbą bu
vo išleidęs atskiru leidiniu. Mi
nėtas Brazilijos parlamento at
stovas yra pažadėjęs ateinančio
je parlamento sesijoje, š. m. ba
landžio mėn., vėl kalbėti apie 
religijos persekiojimą okup. Lie
tuvoje. (E)

Vasario mėn. pabaigoje sniego audra sustabdė susisiekimą Montrealy, Kanadoj, kaip matome 
dešinėje esančioje nuotraukoje. Kairėje — vaizdas iš Gap, Pennsylvanijos, kur prisnigo apie 

50 coliu sniego.

BANDO IŠGELBĖTI RADIJO-STOTIS
WASHINGTONAS. — šeštadienį Naujienos paskelbė apie 

sen. Percy iš Illinois ir sen. Humphrey iš Minnešbtos įteiktą rezo
liuciją, kuri išreiškia senato’ įvertinimą Radio Free Europe per
sonalo dirbamam darbui ir pareiškia intenciją parūpinti tam dar
bui reikalingų lėšų. Sen. Percy atsiuntė redakcijai pilną savo pa
siūlytos rezoliucijos tekstą ir savo pastabas, pristatant senate tą 
rezoliuciją.

Sen. Charles Percy, respubli
konas iš Illinois, pavadino Radio 
Free Ei;rope ir' Ttadio Liberty 
“pagrindiniais šaltiniais necen
zūruotų, laisvų ir palyginti ob
jektyvių žinių, skirtų Rytų Eu
ropos šalims. Liūdna, kad žmo
gus Leningrade gali nesužinoti 
svarbių įvykių Kijeve, Pragoję, 
Paryžiuje ar New Yorke, jei apie 
tuos įvykius nepainformuos Ra
dio Free Europe ar Radio Liber
ty. Kiekviena žinia sovietų val
dininkų turi būti patvirtinta, 
tik tada ji paskelbiama tos ša
lies laikraščių ar radijo stočių. 
Valstybės informacijos politika 
nustato, ką žmonėms leidžiama 
sužinoti.

Kaip pavyzdį, kaip sovietų val
džia kontroliuoja spaudą, sen. 
Percy nurodė prezidento Nixono 
kelionę į Kiniją. “Pravda” tai 
žiniai skyrė septynias eilutes, o 
Maskvos radijas davė 10 sekun
džių. Nixono susitikimas su Mao 
Tse Tungu gavo Maskvos radijo 
bangose 20 sekundžių.

Sen. Percy nurodė, kad mi
nėtose radijų stotyse dirba 2,533 
tarnautojai, kuriems reikia pa
rodyti Amerikos pritarimą.

Kalbėdamas- apie žinių kont
roliavimą Sovietų Sąjungoje, se-
natorius nurodė, kad Nixono ke
lionės į Kiniją metu sovietų 
spaudoje buvo daugiau rašoma 
apieKipro salos įvykius ar apie 
Amerikos komunistų suvažiavi
mą, begu apie istorinę Amerikos- 
Kinijos derybų eigą, “šaltasis 
karas” Rytų Europos žmonėms 
nėra pasibaigęs ir Geležinė Už
danga nėra pašalinta. Rytų Eu
ropos žmonės vis dar tikisi ob
jektyvių žinių iš Vakarų radi
jo stočių.

Ketvirtadienį šią Percy-Hum- 
phrey rezoliuciją, be jų dviejų, 
parėmė dar 46 senatoriai.

ALBANY. — Keleivinis Mo
hawk Airlines lėktuvas su 47 
asmenis, motorui sugedus, krito 
žemėn ir atsimušė į gyvenamą 
namą Albany mieste, N. Y. Sep
tyniolika asmenų žuvo. Namas 
buvo numuštas nuo pamatų, o 
lėktuvo nosis įstrigo į namų rūsį, 
žmonės tame name liko gyvi.

Priteisė mokėti 
Alger Hiss pensiją 
WASHINGTONAS. — Fede

ralinis teismas nusprendė, kad 
Alger Hiss, buvęs valstybės de
partamento valdininkas, pašalin
tas iš darbo ir nuteistas kalėti 
už valstybės paslapčių išdavimą 
komunistų šnipams, turi gauti 
jam priklausančią valdininko 
pensiją.

Alger Hiss iš kalėjimo buvo 
paleistas 1954 m. pensiją jis tu
rėjo pradėti gauti 1966 m., ta
čiau buvo paskelbtas įstatymas, 
kuris draudžia valdžiai mokėti 
federalines pensijas asmenims, 
kurie buvo pripažinti kaltais tam 
tikrais nusikaltimais. Tas įsta
tymas yra žinomas Hiss Act var
du.

Prieš pora metų Civilinių Lais
vių Unija pradėjo teismuose by
lą, reikalaudama pripažinti Hiss 
Act n ekonstit utiniu. Trijų tei
sėjų teismas dabar taip ir pada
rė. Jis reikalauja ne tik pradė
ti Hissui mokėti pensiją, bet val
džia turės jam sugrąžinti visus

Anthony Quayle vaidina detektyvą teatro veikale "Sleuth". Pati bai
gus numatytoms gastrolėms, aktorius rengiasi valiuoti atostogų į 

Graikiją.

T. Kinijai patiko 
M. Green žodžiai

TAIPeJUS. — Tautinės Kini
jos vyriausybė paskelbė pareiš
kimą, kuriame reiškia pasitenki
nimą Valstybės pasekretoriaus 
Marshall Green atsilankymu ir 
jo pareikštais žodžiais. Jo vi
zitas buvęs labai sėkmingas, da
vęs daug paaiškinimų irpatikšli- 
nimų apie prezidento Nixono ke
lionę į Pekiną. Kartų Kinija iš
reiškė norą stiprinti toliau ry
šius su Amerika.

Tautinei Kinijai labai -rūpė
jo, kad Amerika neatsisakytų 
savo prieš 18 metų su Taivanu 
pasirašytos gynybos sutarties, 
pagal kurią Amerika pažadėjo 
ginti Taivaną nuo kitų valsty
bių puolimo. Marshall Green už
tikrino Tautinės Kinijos vadus, 
kad Amerika savo įsipareigoji
mų laikysis. Po to jis išskrido 
Į Filipinus.

LINCOLN. — Kalifornijoje 
apsivertė autobusas, vykęs į žie
mos sporto kurortą su 58 jau
nuoliais. Trys keleiviai žuvo, 
septyni buvo sužeisti, 4 kritiškai.

pinigus nuo 1966 m. lapkričio 
12 d., kada jis priėjo pensijos 
amžiaus ribą. Valdžia turės ap
skaičiuoti ir visas palūkanas, 
susidariusias už tuos nemokėtus 
pinigus, ir juos sugrąžinti Al
ger Hiss’ui. Pensija yra nedi
delė — 61 dol. mėnesiui.

90 pareiškimų 
Lietuvą Kongrese 
JAV Kongrese pasisakyįnai 

Lietuvos reikalu, ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo 54 metų su
kaktimi, vyko dar iki vasario 
22 dienos. Eltos jau skelbta, 
kad ligi vasario 17 d. apie Lie
tuvą Kongreso senato ar Atsto
vų Rūmuose buvo kalbėję ar 
įteikę pareiškimus iš viso 19 
senatorių ir 64 Atstovu Rūmu 
nariai.

Pagal Eltos gautas žinias, iki 
š. m. vasario 22 d. Kongrese Lie
tuvos reikalu kalbėjo ar patei
kė pareiškimus dar šie septyni 
nariai: senatoriai: Robert Taft 
(respublikonas iš Ohio valst.) ir 
Hubert H. Humphrėy (demo
kratas iš Minnesotos valst., bu
vęs JAV viceprezidentas) ir šie 
penki Atst. Rūmų nariai: Robert 
McClory XR’., Illinois valst.), Ray 
J. Madden (D., Indiana — šio at
stovo jau trečiasis pasisakymas 
vasario mėn.), William R. Cotter 
(D., Connecticut v.), Robert H. 
Steeele, J r. (R., Connecticut — 
antrasis šio atstovo pasisaky
mas) ir Guy Vander Jagt (R., 
Michigan v.). Pažymėtina^ kad 
Connecticut valstijos iš šešių 
A. Rūmų narių Lietuvą pami
nėjo keturi ir iš jų vienas — du 
kartus.

Tuo būdu, nuo š. m. vasario 7 
ligi vasario 22 d. imtinai kalbėjo 
apie Lietuvą, priminė jos veda
mą kovą 21 JAV Kongreso sena
torius ir 69 Ast. Rūmų nariai, 
tad iš viso — 96 Kongreso na
rių. (E)

Pioneer 10 skrenda
Jupiterio link

CAPE KENNEDY. — ^c'vir- 
tadienį, vėlai va^" - is į 
erdves “Pioneer cr.'.vėhivis 
rekordiniu laiku pasiekė mėnu
lio apylinkes ir praskrido toliau 
į savo tikslą Jupiterį, kurio erd
vę jis praskris 1973 m. gruodžio 
2 d. Erdvėlaivis turės padarai 
virš 600 milijonų mylių.

“Pioneer 10” buvo iškeltas į 
erdvę Atlas-Centaur raketes, 
kuri išmetė erdvėlaivį 81,413 
mylių per valandą greičiu, kas 
yra 7,000 m. p. v. greičiau už 
anksčiau žinomą erdvėlaivių 
greitį. Erdvėlaivis sveria 565 
svarus ir jis pasiekė mėnulio or
bitos taką per 11 valandų 40 mi
nučių, kada Apollo astronau
tams tenka keliauti iki tos vietos 
tris dienas.

Erdvėlaivio kryptis yra “be
veik visai tiksli”, sako NASA 
mokslininkai. Rytoj bus pada
ryti nežymūs krypties pakeiti
mai, iššaunant kelis nedidelius 
sprausminius motorėlius, kurie 
erdvėlaivio kryptį ištiesins.

šis erdvėlaivis turi 13 apara
tų, kurie turi atlikti įvairius ma
tavimus ir juos radijo bangomis 
pranešti į žemę. Penki tų apa
ratų buvo jau įjungti. Jie ti-

Praėjusį savaitgalį Izraelio 
šiaurės gyventojai girdėjo šūvių 
garsus Libaną. Spėjama, kad 
Libano kareiviai ėmė “tvarkyti” 
palestiniečius partizanus, kurie 
yra įsikūrę stovyklose prie Her- 
mono kalno. Iš tų stovyklų pa
lestiniečiai vykdo puolimus Iz
raelio teritorijoje. Už tuos puo
limus Izraelis keršija Libanui.

Ramiausios Izraelio sienos 
šiuo metu yra su Jordanu. Nors 
Jordanas karo stovio nepabaigė, 
tačiau praktiškai tarp abiejų 
valstybių vyksta taikingas ben
dradarbiavimas. Biznieriai ir tu
ristai lengvai gauna leidimus 
pereiti iš Izraelio į Jordaną. Pra
ėjusią savaitę iš Jordano į Izra
elį atvyko grupė amerikiečių uni
versiteto studentų, perėjusių 
sieną per Allenby tiltą. Izrae
lio autobusai perveža keleivius 
į Jordano pusę. Izraelio okupuo
tose Jordano žemėse ne kartą 
jau lankėsi aukšti Jordano val
džios pareigūnai. Jordonietis ar
cheologas atvyko padėti savo ko
legoms'Jeruzalėje kasinėti Rau
dų sienos apylinkėse. Jau ne kar
tą Jeruzalės Hadassa ligoninėje 
buvo pacientai iš Jordano.

Libane buvo nušautas buvęs 
Sirijos vicepremjeras gen. Om- 
ran, 50 m. Libane jis gyveno, 
pasikeitus Sirijoje vyriausybei, 
jau treji metai.

Čikagoje pakilo 
bedarbių skaičius 
ČIKAGA. — Illinois valstijoje 

vasario mėn. padidėjo bedarbių 
skaičius, nors kitur Amerikoje 
jis šiek tiek sumažėjo. Illinois 
gyventojų pei* mėnesį net 25,000 
neteko darbų, bedarbių nuošim
tis paaugo iki 5% ir prilygo 1962 
metais buvusiam nuošimčiui.

Uet ir Čikagos mieste, kur 
bedarbių yra mažesnis nuošim
tis, jis vasario mėn. pakilo nuo 
4.3C iki 4.7%. Čikagoje bedar
bių buvo 153,000.

Visos Amerikos mastu bedar
bių nuošimtis vasario mėn. su
mažėjo iki 5.7%. Dirbančiųjų 
buvo 80.6 milijonai. Daugiausia 
bedarbių yra jaunų žmonių tar
pe. Vasario mėn. jų nuošimtis 
pakilo iš 17.8% iki 18.8'7. Ly
ginant rases, baltųjų amerikie
čių bedarbių buvo 5.1'-, o juo
dųjų — 10.5 C .

ria Van Allen juostos radiaciją, 
magnetinius laukus, stebi mete
oritu judėjimą. Praskrisdami 
pro Jupiteri, tie aparatai veiks 
pilnu tempu, pirmą kartą že
mės mokslininkams pranešdami 
apie tos planetos savumus.

“Pioneer 10" veža ir laišką 
inteligentiškoms būtybėms erd
vėje, nežinomuose pasauliuose. 
Jei kada tas Amerikos erdvėlai
vis pakliūtu j tu būtybių ran
kas. jos sužinotų, iš kur ir kie
no siunčiamas “Pioneer 10” at
skrido j kitus pasaulius. Erdvė
laivis. praleidęs 1 dienas Jupi
terio apylinkėse, apie 87.000 my
lių nuo planetos, toliau nuskris 
i nežinomus tolius.



The end of work,

-r
■i

1972 m. Lietuviu Fondo valdyba. Iš kairės Į dešinę sėdi: St. Džiugas, III vicepirm., dr. J. Valaitis, pirm, ir A. 
Rėklaitis, I vicepirm. Stovi iš kairės į dešinę: K. Barzdukas, ižd., J. Kučėnas, II vicepirm., adv. P. Žumbakis, 
teisinis patarėjas, K. A. Girvilas, sekretorius ir P. Želvys, iždo patarėjas. Vasario 23 d. LF būstinėje, Chicago- 
|e, valdyba turėjo posėdį, kuriame dalyvavo Tarybos pirm. dr. K. Ambrozaitis ir Tarybos narys dr. G. Balu
kes. Posėdį pravedė pirm. dr. Valaitis. Buvo išklausyta kiekvieno nario trumpi pranešimai ir aptarti įvairūs 
bėgamieji reikalai. Dr. K. Ambrozaitis painformavo, kadLF Tarybos suvažiavimas įvyks gegužės 6—7 dienomis 

Jaunimo centre, Chicagoje.į
Nuotrauka dr. K. A.

JURGIS JANUŠAITIS

CLEVELAND!) GRANDINĖLĖ 
SEKS GRAŽIĄ PASAKA

Žinia, kad kovo mėn. 18 ir 19imu šis' kupinas jaunatvės an- 
d. d. Chicagoje viešės šaunioji šamblis kėlė sparnus Pietų 
Clevelando Grandinėlė ir duos-Amerikos link. Mename, su 
du koncertus, Chicagos lietu-;kokiu dideliu pasisekimu ten 
vius džiugina. Gi patį koncer- praėjo koncertai, atskleidę ir 
tą ruošia Lietuvių Fondas sa-Įlietuvių tautos kultūros lobius 
vo- dešimties metų veiklos su- Pietų Amerikos gyventojams, 
kak ties proga.

Grandinėlės vardas mūsų'rinkinys, — po grandinėlės pir 
spaudoje buvo daug kartų linosios viešnagės Chicagoje 
linksniuotas. Apie jos pasi-įkalbėja žmonės. Ir tai- tikra 
rinktą kelią skaitėme įvairių tiesa. Juk į Grandinėlę subur- 
nuomonių, tačiau ji savo veik-’tą toks jaunas žvalus, mielas 
los kelyje paliko, palieka ir > lietuviškas jaunimas, kad kiek- 
paliks gilias, reikšmingas mū-.vienam iš vyresniųjų teikia tik 
sų kultūriniam gyvenimui įmin pasigėrėijmą. 
tas pėdas.

Mename, su kokiu entuziaz- ansamblių

— Tai jaunų, gražių žiedų

Kaip ir visu tautinių šokių 
taip ir Grandinė-

S3B

Lietuviams reikalinga literatūra į
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu-* 

>4 vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis^ 
* Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ, Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose.

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

i Kudirkos pabėgimą ir 30 išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiaurojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų, miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 

r lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 

■ asmenis. 270 psl., S4,00.
ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 

Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose, Kaime, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

" kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., SI,00, Yra taip pat 
, išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą Įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psL, $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl , $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.
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DEMONSTRACIJA “ANT RATŲ”
Vasario 49 d. įvyko savo rū

šies demonstracija prieš prie
vartinį mokinių vežimą į to
liau nuo jų namų esančias mo
kyklas. Tai menamai esanti 
priemonė kovai su dlskrimina- 

I ei ja.
Demonstraciją “ant ratų” 

. (automobilių kavalkadą) su
rengė Jungtinė Amerikos pilie 
čių organizacijų taryba Chica 
gos pietinėje dalyje. Demons
tracija prasidėjo Marquette 
Parke (67 ir S. California). Jai 

■vadovavo Louis Keber, Gage 
į Park Civic Association atsto- 
Įvas. Marquette Parko lietuvių 
. namų savininkų organizacijai 
atstovavo sekretorius Antanas 
Stakėnas, vicepirmininkas Juo 
zas Bagdžius, vicesekretorius 
Stasys Patlaba, koresponden
tas Algis Barauskas, mokyklų 
reikalams atstovė Ona Cha- 
raska, Jonas Raščiukas, Petras 
Balčiūnas, Kostas Repšys, Frank 
Strakshus, A. Strakshus ir kiti

Demonstracija pajudėjo 11: 
45 vai. Demonstrantų “ant ra
tų” buvo gana daug. Iš vietos 
pajudėjo, rodos *47 automo- 

lės kelias nebuvo, nėra ir nebus biliai> kuril| skaičius juo tolvn 
lengvas, nes jį skalauja sveti- tuo labiau didėjo Demonstra- 
mosios aplinkos jūra. Tačiau cįjaį baigiands jų jau susidarė 
Grandinėlės vadovas Liudas 
Sagys, darbo ir aukos užgrū-

pradėta išbandyti su gyvuliais 
pirmoji dirbtinė širdis, kuri 
bus varoma atomine energija 
ir galės būti įtaisyta žmonių 
krūtinėse. Išradimas priarti
na dieną, kuomet žmonės sa
vo sudėvėtas kraujo pompas 
(širdis) galės pakeisti naujo
mis — mechaniškomis. Tuo bū 
du būsią galima išgelbėti apie 
11,060 iki 32,000 amerikiečių, 
kurie dabar kasmet miršta Šir

vių pageitiavhną ir panaikins Idles ligomis.
prievartinį vaikų vežiojimą in
tegracijos tikslu.

Stanys Patlaba

.reiškė jis, mes is reikalauja
me sugrąžinti mums tas teises.

Pakeliui rinkosi daugybė rė 
mėjų, sveikindami kovotojus 
už savo vaikų ir tėvų teises pa
sirinkti artimiausias mokyk
las. Demonstracija pavyko ir 
atkreipė dėmesį tūkstančių 
žmonių, buvo nuomonių, kad 
valdžia atkreips dėmesį į pilie

apie 250.
Pirmas automobilis turėjo 

, antras 
(laidojimo limuzinas) vežė 
karstą. Tai buvo mirties sim- 
____  Visi automobiliai ant 
antenų stiebų turėjo pritvirti
nę juodas vėliavėles ir vežė 
plakatus su įvairiais užrašais, 
kaip antai: “Politikieriai, ša
lin savo pirštus nuo mūsų vai
kų !” Sugrąžinkit mūsų vaiku
čius i mums artimiausias mo
kyklas”, Leiskite tėvams būti 
savininkais, savo vaikų ir t. t. 
Demonstrantai važiavo 71 gat
ve į Ford City, paskui į Oak 
Lawn, Dalton ir kitur. South 
Holland priemiestyje prisijun
gė kita didžiulė automobilių 
vilkstinė. Eisenhower pradžios 
mokyklos kieme vyko demons 
trantų susirinkimas ir buvo 
sakomos kalbos.' Wolz pabrė
žė, kad Amerikos konstitucija 
garantuoja teisę gyventi kur 
nori ir teisę pasirinkti tokias 
mokyklas. Tuo remiantis, pa

dintas vyras, neboja pučiamų. ant viršaus mbkyklą>
skersvėjų, bet su. didele ener
gija buria jaunimą į Grandi
nėlę, gi jo tėvelius i Grandinė- ko]jaf 
lės talką.

Metai ir laiko dantys ėda 
viską. Paliečia ir Grandinėlę. 
Bet kaip sako vadovas L. Sa
gys,. grupėje užsilieka jauni
mas nuo 5 iki 7 metelių. Tai jau Į 
gerai. O juk, sako, yra ir iš
minčių. Jų dėka jaunimas iš
būna Grandinėlėlėje net 15 
metų. Tokių pasišventėlių ir 
Chicagos koncertuose sutiksi
me.

Liudas Sagys yra nenuora
ma. Savo būdo savybėmis ski
riasi iš kitų. Jis ir Grandinėlė
je nesitenkina trafaretiškumu, 
bet įieško naujų z kelių, naujų 
šokio formų, naujo išsireiški
mo kiekviename darbe.

Ir šiuo atveju Chicagos lie
tuvius jis pradžiugins nauju, 
maloniu sceninio šokio vaizdu 
— ištisa gražia pasaka: Tėvas 
su motina savo, kir-virjo... Į 
“veseilę” išvažiavo, kir-vir-jo 
ir t. t

Savaime aišku, kad į šią pa
saką bus supinta daugybė gra
žių motyvų, kurie atskleis ir 
mūsų tautinių šokių groži.

Premjeroje nauji šokiai, nau-j 
jo sceninio šokio vaizdai. Juk 
vargu kas iš mūsų yra matęs tautinių šokių šventės repertu- 
KuskinėlĮ, Aukštaičių kadri- ar;i *r šventėjdalyvaus pilnu 
lį, Pakrėstinį, Trejini, šlepsiu- sąstatu, nežiūrint kiek šventės 
ką ir eilę kitų šokių, kuriuos dieną jai bus skirta kvadratų 
matysime šiuose spektakliuo- grindų plote, 
se.

Naujosios premjeros spek
takliai bus Įdomūs ne tik šo
kiais, bet ir drabužiais. Gabi 
ir pasišventusi drabužių audė-

grįžtama atgal į senovę,, kur 
esą žingsniai paprastesni, kur 
ir polka, o tik-linksmus pasi
šokinėjimas. ' ■

Nežiūrint, kad ilgą laiką 
ruošėsi naujam pastatymui, ji 
intensyviai taip pat ruošia ir 
Laisvojo pašalio lietuvių IV

Taip pat numato, pagal iš
gales, aktyviai dalyvauti ir 
Jaunimo Kongreso programo
se.

Grandinėlės viešnagė Chi-
ja AI. Vaitonienė, gvenanti Icagos lietuvių labai Jaukiama. 
Toronte, jau antri metai au- Marginiuose kasdien parduo- 
džia, kad premjerinė Chicagos dama į spektaklius daug bilie- 
programa būtų ne eilinė, bet tų. Pažymėtina, kad i sekma- 
šventinė. Įdomu tai, kad šiai dienio, kovo 19 d. spektakli 
premjerai yra paruošti septy- jaunimui bilietai papiginti iki 
ni drabužių komplektai, kurie pusės kainos, tačiau jaunimas 
čia pat scenoje keisis drauge galės drauge sėdėti su tėvais, 
su šokiu.

Grandinėlės vadovas Liudas je salės vietoje.- 
Sagys, užsimindamas apie nau
jąją pasaką, teigia, kad šiuo 
atveju pačiais šokiais bus

įsi gijusiais bilietus bet kurio-

jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS

HM) didelio formato psL daug paveikslų. Kaina $2.00. 
>‘prsiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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

Knyga galimą gauti Naujienose arba pasiunčiant 
įeki Mnnev order| tokiu adresu:

1739 s. Halsted St, Chicago. 111. 60608

Grandinėlės koncertais rū
pinasi specialiai sudarytas ko
mitetas: Bronius Nainys (pir
mininkas) ir nariai: dr. An
tanas Razma, tk". Ferdinandas 
Kaunas, Sofija Džiu gienė, Ka
zys Barzdukas ir Stasys Džiu
gas.

Talkininkauja visa eilė ak
tyvių spaudos žmonių.

Tenka nuoširdžiai pasvei
kinti Lietuvių Fondo vadovy
bę, pakvietusią Grandinėlę 
neeiliniam koncertui, o tuo 
pačiu kiekvienas lietuvis turės 
progos pasigėrėti gražia meti
ne programa, kultūringai pra
leisdamas savaitgalio vakarus. 
Gi nuo koncerte lik4s doleris 
eina didžiajam ’tikshii — Lie
tuviu Fondo ugdvmui.

BAIGIAMA GAMINTI 
MOTORINE ŠIRDIS

Amerikos Nacionalinio šir
dies ir Plaučių Instituto direk
torius Dr. Theodor Cooper sa
vo pranešime Chicago j e vyks
tančiame Amerikos kardiolo
gų susivažiavime pasakė, kad 
jau yra išvystyta ir tuoj bus

Dr. Cooper pareiškė spau
dai, kad ištobulinus branduo
linį motorą viena iš pagrindi
nių kliūčių jau pašalinta, be
lieka ištobulinti dirbtinę pom
pą, kuri galėtų pompuoti krau
ją taip pat, kaip tikra širdis, 
nepagadindama kraujo. Jau 
nemažas skaičius dirbtinų 
pompų modelių esą pagamin
ta ir jų išbandymas gyvuliuose 
netrukus prasidėsiąs.

“Jei viskas gerai klosis, tai 
dar prieš 1980 metus bus pra-

dėta dirbtinė, atomų energija 
varoma, pompa išbandyti žmo 
nėse”, pasakė Dr. Cooper.

Branduoliniam motorėliui iš 
tobulinti truko 4. metai. Dirb
tinei- širdžiai kurui vartojami 
plutonium 238 atomai, kurie 
varo garo motorėlį. Garui gau 
ti atomai kaitina apie pusės 
siuvamojo žiedo talpos van
dens ir toks garinis motoras 
padaro apie 70 pompavimų 
per minutę. Motorui vėdinti 
panaudojamas pumpuojamasis 
.kraujas. Iš_tokio branduolinio 
motoro jokio radiacijos pavo
jaus nesą nei pačiam dirbti
nos širdies savininkui, nei jo 
aplinkai.

Dr. Cooper pridūrė, kad to 
kia širdis gali kaštuoti $5,000.

j. pr.

šimtas broliukų viena juostyte 
juosi. (šiaudų kūlys)

Gėda-—ne dūmai : akių neišgrauš.

’f

Lietuviy Fondo dešimties metu veiklos sukakties proga’ Grandinėlės koncertui ruošti komitetas: sėdi iš kairės 
į dešinę L. Sagys, Sofija Džiugienė, Bronius Nainys. Stovi — K. Barzdukas, dr. J. Valaitis —< LF valdybos pirmi

ninkas, dr. A. Razma, dr. F. Kaunas ir St. Džiugas.

Gt worry?

.Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it But if you. 
don’t, it can be a time of worry 
and discontentment A time when 
you can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t

Wellj there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
US. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
you work. *<

Now there’s a bonus interest 
rate on all U3» Savings Bonds— 
for E Bonds, 534% when held to

(4% the first, year). That extra 
%> payable as a bonus at 

maturity, applies to all Bonds 
issued smce June 1,1970... with 
a comparable improvement for 
all older Bonds-'v' -

Buy U.S. Savings Bonds. 
They’ll.help make your 

retirement just what you want

c**bed at yew bwak. T« may W. tfe^rrei

Sonde are a prond^ny w>

Take stock in America.
Now Bonds paya

1739 So. Halsted Street Chicago, DL 60608
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NAUJA “NAUJOJI VILTIS”
(Tęsinys)

Senas raštas pakartotas 
naujų knygų apžvalgoje

Užskleidus puslapius, kuriuo
se “N. Vilties” autoriaus žvelgia
ma i Juozo Bachuno veiklą, savo 
žvilgsnį nuo kapinių paminklo 
nukreipus, sustojama ties žur
nalo naujų, knygų skyrium.

Skurdus jis, nejauku lyg kapi
nyne. Ar jau išmirė didžioji 
dauguma tautininkų kultūrinin
kų, Klausimas slegiantis. Juk 
tiek daug neolituanų baigė aukš
tuosius mokslus ir atsidūrė iš
eivijoje. O kur dabar tie raštin
gi žmonės, kad nebėra kas ga
lėtų recenzijėlę ar nors menku
tę apžvalgėlę apie knygą para
šyti,

Naujų knygų apžvalgos sky
riuje pirmuoju spausdinamas 
Jurgio Gliaudos raštas apie Emi
lijos čekienės laikraštinių straip
snių knygą “Kad ji būtų gyva”. 
Bet' tas straipsnis senas, per
sispausdintas iš praeitų metų 
gegužės mėnesio vieno “Dirvos” 
numerio.

Neabejotina, kad “Dirva” tu
ri daugiau skaitytojų negu čia 
minimas prieš - metus pradėtas 
leisti žurnalas. Kokia nauda žur
nalui persispausdinti seną laik
raščio straipsnį? Suprantama, 
jei daugiau skaitytojų turinti 
“Dirva” persispausdintų žurna
lo straipsnius, tai būtų ir pateisi

nimas, jog suteikta galimybė di
desniam skaičiui žmonių raštą 
perskaityti. Bet iš “N. Vilties’' 
elgesio skaitytojui jau naudos 
nėra. Žurnalas tą seną straips
nį perspausdindamas tik gal no
ri viešai parodyti, jog tautinin
kų tikrai taip nusigyventa, kad 
be to bendradarbio frontininko 
nebeturi saviškių kultūrininkų, 
kurie sugebėtų nors trumpą re
cenziją bei knygos apžvalgą sa
vam žurnalui parašyti.

Vienaip ar kitaip bevertintum 
kitą to skyriaus straipsnelį “Ib-a- 
garo pošvaistės atošvaistėse”, 
bet nors tiek gero pasakytum, 
jog tai naujas, originalus raš
tas.

Rezistenciniai romanai 
ir grafomanija

J. Tautvydo straipsnis “Gin
čas dėl rezistencinių romanų” į 
naujų knygų skyrių bene tik per 
klaidą įdėtas. Jis labiau tinka į 
“Spaudoje pasižvalgius” raštų 
eilę, nes tėra tik poleminis atsi
liepimas į Pr. Visvydo straips
nį, pernai “Draugo” dienraštyje 
spausdintąjį 'apie A. Kairio. J. 
Gliaudos ir A. Barooo rezisten
cinės temos romanus.

Peikdamas Pr. Visvydo raš
tą. “N. Vilties” straipsnio rašy
tojas sako, jog tokie rezistenci
niai raštai, kaip minėtų autorių 
romanai, mums reikalingi. Išva
da— Pr. v įsvydas rašąs pats

. 2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY ‘

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

L^(W REGULAR
O/D PASSBOOK

.^7 ACCOUNT
Per Annum

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S 1.00,
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

nežiną? apie Jįj. Ir pačiame kil
niajame oponento paminėjime 
pavartotas išsireiškimas; “...toks 
Pr. Visvydas parašė...”

Vargu “toks” titulavimas de
rinasi su kultūros žurnalo var
du, ypač kai tikrai yra žmogus, 
senąją Višomirskio pavardę į 
Visvydą pakeitęs. Pagaliau, iš 
kur žinoma, kad Pr. Visvydas 
nežino apie ką jis rašo, nes spau
dą sekant susidaro įspūdis, jog 
jis žino ir pats apsisprendžia 
kam ir kaip reikia per blakstie
nas pabraukti. Tam jis turi ir 
skyrių, lyg retkartinę kolumną 
kanadiškėje “Nepr. Lietuvoje”. 
Tame savaitraštyje jis paskel
bė ir atsišaukimą arba raginimą 
“Būkime grafomanais”. Toks 
raštas labai patiko ir tiko 
argumentu Lietuvos komunis
tėliams išeivijos spaudą der
giant.

Grafomanystę Pr. Visvydas 
skatina ne tik tuo atsišaukimu, 
bet ir pats jos pavyzdžių spaus
dina. “Draugo” kultūriniame 
priede jis A. Landsbergio “Pas
kutinio pikniko” vaidinimą šau
niai recenzuoja: ...“Anelė (Vil
tis Jatulienė) išdygo scenoje tik 
antro veiksmo pabaigoje ir su
spėjo apsinuoginti ilgokame mo
nologe. Dramaturgas galėjo pa
rodyti ją anksčiau, nes ji verta 
dėmesio moteris”...

Taip pat “Drauge” Pr. V. re
cenzuoja koncertą: “Fortepijo
no muzika vis labiau suauga su 
Raimondos vidine būsena. Tai 
matėsi iš natūralios laikysenos, 
iš niekad nedingstančio šypsnio 
ir iš žvaigždėto imponuojančio 
drabužio”...

Į jo akyse apsinuoginusias mo
teris ar į imponuojančius drabu
žius žiūrėdamas, Prč Visvydas 
sukuria nuostabių recenzijų, tik 
“N. Vilties” autorius jį dėl par
tizaninės literatūros papeikimo 
gerokai pakočioja.

Prieš Alto griovėjus, 
prieš koegzistencininkus

Lietuviškosios veiklos apžval
goje “N. Viltis” išspausdino ne
mažai jau ne naujų įvykių bei 
suvažiavimų aprašymų, rezoliu
cijų įę nutarimų, žinomų iš ki-‘ 
tos spaudos.

Lietuviu žurnalai turi mada 
.senus įvykius atpasakoti, juos 
lyg ateities istorikui skirtą do
kumentaciją išspausdinti. Nuo 
tokio papratimo neatsiliko ir “N. 
Viltis”. Atsišaukimų, rezoliuci
jų ir nutarimų bei prieš metus 
ar daugiau laiko kitur spausdin
tų laiškų žurnale pakartojimas 
skaitytojui nėra naudingas, tai 
tik vietą užimąs kamšalas.

Kas kita, jei tie senesni Įvy
kiai, rezoliucijos ar nutarimai 
naujai aptariami, pakomentuo
jami, o ne vien tik sausai per- 
spauesdinami. Tokie komenta
rai jau vėl sukelia skaitytojo dė
mesį. Prie tokių “N-. V.” raštų 
priklauso komentarai apie 1971 
m. frontininkų politinių studijų 
savaitgalio rezoliucijas ir išva
das, kurios sudarytos fronto vei
kėjo J. Kojelo ir tautininko dr. 
Petro Pamataičio bei žurnalui 
atsiųstos. Buvo anksčiau tos re
zoliucijos ir išvados ir kitoje 
spaudoje, bet šiuo kartu žvel
giant į “N. Viltį” įdomus žurna
lo vertinimas.

“N Viltis” griežtai pasisako

'Nunys Atsex.uMOKINKIMĖS FILOSOFUOTI!
Žinoma, į Šitokį pasiūlymą 

daug kas atsakys, jog tai nega
lima, jog tam reikia didelės iš
minties, prigimtinės Dievo do
vanos ir pn.

Vienok iš tikrųjų — taip nėra. 
Filosofuoti galėjo ne tik Sta
sys Šalkauskis ar gali — Anta
nas Maceina, Juozas Girnius, Fe
liksas Jucevičius, Pranas Gaida 
ar dar kita daugybė filosofuo- 

Ijančių, bet tai daryti — gali ir 
kiekvienas iš mūsų: aš, tu, jis, 
ir visi kiti, tik reikia tam tikro 
pasišventimo ir trupučio pastan
gų, žinoma, ne pripuolamų, bet 
— nuolatiniu.

Pradedančiam saviauklos filo
sofinį kursą, žinoma, reikia pri
sirinkti (gal ir daug ir dauge
lio kieno) frazių ir parafrazijų, 
jas gerai apgalvoti, apsvarstyti, 
atrinkti, kas jose gera ir įsmin
ga, o paskui — pradėti ir savo 
išminties perlus kurti.

Pasekime čia vieną torontiškio 
dienraščio, kaip jis pats yra pa- 

l rašęs, vidurinio išsimokslinimo 
kolumnistą Richard J. Need
ham, kurio kolumnos tame laik
raštyje, užvardintos (bent daž
niausiai) “A Writer’s Note- 
ock”, beveik visada tik filosofi
niais motyvais ir mintimis api
pintos ir, reikia pasakyti, skai
tytojų labai mėgiamos.

Kada žmogui buvo duota di
delė. jėga sukurti žemėje palai
mingą didelį rojų, jis sukūrė, 
deja, ne rojų, bet... pragarą.

Garsiausias triukšmas šiame 
pasaulyje pasireiškia tada, kada 
vyras ir žmona paskęsta tyloje 
ir... tarpusavy nebekalba.

Vienintelė nęturtingo žmogaus 
pirmenybė prieš turtingąjį yra 
toji, kad, kada jis suserga, tai 
šeima tikrai linki jam ir nori, 
kad jis pasveiktų.

O Goethe yra pasakęs, jog 
meilė yra idealus, o vedybos — 
realūs dalykai, gi tų dviejų da
lykų tarpusavin sumaišymas — 
niekad nepasiliekąs be bausmės.

Didelė dalis .situacinės padė
ties tarp nūdienių generacijų, 
angliškai vadinamos “generation 
gap” remiasi biednyste, netur
tu, skurdu, bet, gaila, tas skur
das — ne visų vienodai supran
tamas: vyresniesiems skurdas 
reiškia neturėjimą maisto, o jau
nesniems spalvotos televizijos.

Pasikalbėjimai ne tam priva
lėtų būti duodami, kad jie taptų 
išlaikyti, bet tam, kad jie būtų

vertės.
Kodėl X ir Y tarpusavy taip 

gražiai sutaria? O tai esama, 
mažų mažiausia, bent dvejetos 
priežasčių: ji nedaro klaidų, tai 
jis (Ygrikas) nė nemėgina jos 
pataisyti, nes tai — ir nereika
linga. Be to, Ygrekas pats — 
neturįs nė mažiausio trupučio ge
rųjų ypatybių, tai ir jai — nie
ko kito nebelieka, kaip tylėti, 
nebesistengiant jo reformuoti, 
nes tai — beviltiška...

Mano minėtas laikraštininkas 
R. J. Needham, tarp kita ko, 
šitaip parašė: “Prileiskime, kad 
loterijoj aš išlošiau 50,000 dol. 
Ką aš darysiu su tais pinigais? 
ir. štai, norėdamas turėti “fun”, 
aš juos išdalinau žmonėms, bet 
po vieno dolerio bankotą. Vadi
nasi, 50-liai tūkstančių žmo
nių”. Ir kas tada atsitikt? — 
klausia Needham. — Gi aš bū
čiau labiausiai nekenčiamas žmo
gus Kanadoj. Visi tie, kurie ga
vo po banknotą, pyktų, girdi, ant 
jo, kodėl jiems“ tik po dolerį”, o 
visi kiti — “kodėl jiems neduo
ta nė po dolerį”...

Dar visiškai neseniai dideli 
dalykai dėjosi raudonajam Pe
kine. Ten svečiavosi turtingiau
sio krašto — Amerikos prezi
dentas ir jis dalyvavo banketuo
se su savo svita, o taip pat — su 
savais priėmėjais “People’s Re
public” valdytojais. Jie gėrė, 
valgė ir kėlė tostus už daug ką 
ir... gal už viską.

Bet, pažiūrėkime, ar neside
da panašūs dalykai ne tik Pe
kine, bet ir visur kitur pasau
lyje — Ottawoj, Londone, Wa- 
šingtone, Maskvoje ir daugelyje 
kitų vietų ir miestu. Ir ka iš tu 
banketų matome? Gi matome 
tai, kad į juos esti užprašomi tik 
tie asmenys, kurie — nealkani, 
ir, daugeliu atvejų, niekad ne
buvę alkani. Visada ir visur jie 
yra iš tų žmonių, kurie sėda
si į pirmas eiles ir išdidžiai ke
lia tostus už tuos, kurie yra to
kio rango, kaip jie patys. O kaip 
su alkanaisiais? O, jie apie tai 
gali tik pasiskaityti laikraščiuo
se!...

Po susižiedavimo, ji galvojo 
ir vos ne balsu išsireiškė: “Iš kur 
man toji laimė,!” Gi po vestu
vių, po kurio laiko, dūsaudama 
jaunamartė šitaip samprotavo: 
“Ką aš bloga padariau, kad ga
lėčiau būti taip atlyginta!”

Žmonės tarpusavy — kaip že
mė ir mėnulis: jie atsuka vie
nas į antrą tik vieną veido pu
sę, kita gi — pasilieka nemato
ma...

Ir dar — iš lietuviškos filoso
finės išminties:

Tėvo diržas nesu juosiamas, 
močios skrynia nepakeliama, bro
lio žirgas nesulaikomas.

Giriamo neišpeiksi, peikiamo 
neišgirsi.

Išmintnuolatos mokosi, 
o kvailas dedasi viską žinąs. 

*• l

Amžius stipruolį kupron su
varo, o gudruolį vaiku padaro.

Motinos meilei nei kalnai, nei metais j
jūra kelio nepastoja.

Gimimų sumažėjo 3.8' <
Amerikos ligoniniu sąjun

gos pranešimu, gimimu skai
čius JAV-bėse pernai metais 
sumažėjo ai Ii 1 nuošimčiais. 
Ryšium su tuo ligoninėse su
mažinta lopšelių skaičius: 1971 

u buvo KXJttVX, šiemet 
mažiau.esą 5,011
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YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

OT A SUSIVIENIJIMASI y /A lietuvių
AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIŲS MTTJ.TONUS dolerių savo apdraus^ 
tiems nariams. '

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse miliion© dolerių kapitalu, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia sali | 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą. 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

ST^A — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asine 
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parasysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA i
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT PER ANNUM

$5000 or more 
certificates 

2 year miruBRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

įvykdyti ir įvykdyti greitai ar
ba, bent, reikiamu momentu, čia 
reikalas — šiek tiek panašus į 
laikraštį, teatro arba tramva
jaus bilieto “transferį”. Jie rei
kalingi ir naudingi tik dabar, 
bet ateityje — jie nustoja savo

■■

INSURED

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

prieš rezoliucijų ir išvadų per
šamą Liet. Bendruomenės įtrau
kimą į politinę* veiklą ir pasisa
ko už Amerikos Lietuvių Tary
bą. Nurodoma, jog lietuviams 
yra žala, kai tuo pačiu reikalu 
į Valstybės departamentą krei
piasi Amerikos Liet. Taryba ir 
dar atskirai Liet. Bendruomenė. 
Rašoma: “Dar blogiau, kai LB 
vadovybėse žmonės užėmė labai 
karingą poziciją, tiesiog pasta
tė ultimatumą Valstybės depar
tamentui, girdi, jeigu nepada
rysite, kaip mes reikalaujame, 
tai mes kreipsimės tiesiog į Ame
rikos visuomenę ir prašysime pa
ramos akcijai, nukreiptai prieš 
JAV vyriausybę, žinote, tai jau 
tikrai nerimtas darbas”, — rašo 
“N. Viltis”.

“Hannibal ante portas!” — 
tokiu straipsniu peržvelgiama 
nepastovi Amerikos užsienių po
litika. Skyriuje “Spaudoje pa
sižvalgius” pasisakoma prieš Li
tuanistikos Instituto suvažiavi
me pasireiškusias simpatijas 
Lietuvos okupantui, žvelgiama 
į kai kurių kitų laikraščių 
straipsnius apie komunizmą ir 
kitus lietuviams svarbius rei
kalus.

Be jau minėtų straipsnių, žur
nale yra medžiagos iš K Škirpos 
archyvų, raštų iš jo ministeria- 
vimo laikų ir iš jo veiklos.

Kajetonas 
(Pabaiga)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra 
Jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieė 
10 mėnesio dieną, 
nėšio pirmos.

neša nuošimčius nuo mė

tt

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

♦ 
4
f

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

įsteigta 1923 metaia Tek 421-3070
Įstatgoc pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Žinios iš “tarybines” Latvijos
Sovietų valdžia okupavusi didelę rytų Europos dalį, 

apsitvėrė geležine uždanga, kad galėtų geriau “statyti 
socializmą” ir “stiprinti komunistinę santvarką”. Kad 
jiems nebūtų trukdomas “statybos” darbas, tai tą už
dangą vietomis aptraukė spygliuotomis vielomis, van
dens kanalais, grynais laukais, sargybos budelėmis, o 
vietomis laiko pačius pikčiausius šunis, pasienį saugojan
tiems kariams nurodančius kiekvieną priartėjusį žmogų.

Ta siena jiems buvo reikalinga ne žmonėms, besiver
žiantiems į geresnį gyvenimą, lengvesnes darbo sąlygas 
ir pagarbą žmogui, bet ji padaryta žmonėms, besiver
žiantiems iš to “sovietinio rojaus”, kurį komunistai jau 
54 metus “statė” pačioje Rusijoje ir kurį nori primesti 
tautoms, Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje pateku
siems į sovietinę vergiją. Rusai nenori, kad į laisvąjį pa
saulį bėgtų ne tiktai žmonės, bet kad iš ten neišeitų žinios. 
Jie žiauriai baudžia kiekvieną sovietų imperijos gyven
toją, kuris drįsta pranešti laisvajam pasauliui, kas iš 
tikrųjų darosi kitoje geležinės uždangos pusėje. Rusai 
norėtų, kad laisvasis pasaulis nežinotų, kaip patys ko
munistai gyvena ir kokios yra gyvenimo sąlygos papras
tiems žmonėms.

Jau trys dienos Naujienose ėjo Latvijos komunistų 
skundas apie rusų komunistų įvestas darbo ir gyvenimo 
sąlygas “tarybinėje” Latvijoje. Šiandien bus to komu
nistų nusiskundimo pabaiga. Esame tikri, kad šiame ko
munistų skunde minimi faktai yra tikri. Niekas kitas “ta
rybinėje” Latvijoje, išskyrus rusus, negali būti taip ge
rai informuotas, kaip Latvijos komunistai Jie turi prie
mones tas žinias nuslopinti, ir žinių šaltinius sunaikinti, 
o žinių platintojus nubausti. Komunistų partijai nepri
klausantieji žmonės prie tikrų žinių šaltinių neprieina. 
Jokia kita valstybė, išskyrus komunistinę, žinių neskaito 
ginklu, tuo tarpu komunistai žinių pateikimą skaito nu
sikaltimu ir be atodairos baudžia kiekvieną, kuris turi 
drąsos pranešti žinias apie tikrovę.

Žinių apie gyvenimą, valdymą ir “komunistinės sta
tybos” tikrovę vis dėlto negali sustabdyti geriausių šunų 
saugojama geležinė uždanga. Laisvąjį pasaulį pasiekė 
uždaram komunistų partijos kongresui Nikitos Chruščio
vo sakyta kalba apie Stalino įvestą teroro ir žudymo lai
kotarpį, laisvąjį pasaulį pasiekė Ivanov-Razumniko rank
raščiai apie komunistų partijos ir policijos prievartą prieš 
rusų inteligentiją, laisvasis pasaulis žino, kaip buvo prie
vartaujamas rašytojas Mandelštamas ir daugelis kitų, 
turėjusių gyventi kitoje geležinės uždangos pusėje.

Laisvąjį pasaulį pasiekė ir Latvijos komunistų skun

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So, Halsted St., Chicago, 
Hl. 60608. Telef HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

(Tęsinys)
Tokios yra Latvijoje aplinky

bės, tokioj padėty yra vietinės 
kilmės gyventojai savo respu
blikose, savo gimtojoj žemėj. Iš
skyrus rusus, Latvijos teritori
joje gyvenusių ir tebegyvenan
čių lietuvių, estų, žydų, vokiečių, 
lenkų ir kitų tautinių mažumų 
tautiniai savitumai visiškai ne
respektuojami. Iki 1940 metų 
(iki įsteigimo sovietų valdžios) 
Latvijoje jiems buvo pradinės ir 
vidurinės mokyklos, kur jie mo
kėsi gimtąja kalba. Savo gimtą
ja kalba jie leido laikraščius, žur
nalus, knygas. Jie turėjo savo 
klubus, teatrus, chorus ir ki
tas kultūros-švietimo organiza
cijas. Dabar nieko panašaus ne
bėra, nepaisant žinomų šiuo klau
simu marksizmo-leninizmo prin
cipų ir SSSR vadovų teigimų, 
kad Sovietų Sąjungoje naciona
linis klausimas išspręstas, kad 
visom nacijom ir tautybėm pas 
mus visur užtikrinta pilna lais

das, šiandien baigiamas spausdinti Naujienose. Jį spaus
dinome ne todėl, kad pritartume “tarybinėje” Latvijoje 
rusų ir latvių komunistų vedamiems darbams. Jį spaus
diname vien tiktai todėl, kad kiekvienas žmogus galėtų 
patirti apie “tarybinio” gyvenimo tikrovę dabartinėje 
Latvijoje. Beskaitant šį Latvijos'komunistų skundą visą 
laiką reikia turėti galvoje, kad visa tai, kas komunistų yra 
daroma Latvijoje, daroma ir “tarybinėje” Lietuvoje. Rei
kia žinoti, kad Lietuva, ir Estija rusų buvo okupuotos tuo 
račių metu, kiekvienoje valstybėje pravesti toki patys 

“'rinkimai” ir kiekviena respublika “prašė’ Staliną įjungti 
ją į Sovietų Sąjungą.

Teisybė, kad Latvijos komunistai daugiau negu bet 
sūrios kitos tautos nesusipratėliai, padėjo Leninui įsistip
rinti sovietų valdžioje. Specialūs latvių batalijonai suda
rė Felikso Dzeržinskio čekos nugarkaulį. Jie be jokios 
atodairos kirto į dešinę ir į kairę, kad tiktai Rusijoje įsiga
lėtų leninistinis “komunizmas’. Kiekvienas rusas ir Rusi
joje perversmo metais gyvenęs kitatautis su pasibaisėji
mu prisimena latvio Lacio vadovaujamus čekistus, kurie 
.vietoje tardė, teisė ir šaudė kiekvieną įtariamą žmogų. 
Bet ne visi latviai yra toki, kaip Leninui ir Dzeržinskiui 
tarnavusieji čekistai. Matyt-, kad ir Latvijos komunistų 
tarpe atsirado ir tokių, kuriems sąžinė pradėjo graužti. 
Jie žino, kad rusams skųstis nėra jokios prasmės, užtat jie 
“tarybinės” Latvijos gyvenimo tikrovę praneša Rumuni
jos, Jugoslavijos, Austrijos, Prancūzijos, Ispanijos ir ki
tiems komunistams, kad žinotų, į kokią “statybą” juos 
nuves rusiški patarėjai.

Spausdinome latvių komunistų skundą ištisai, kad 
kiekvienas lietuvis, turįs pažįstamą dar komunistuojantį 
latvį, parodytų jam prie ko privedė ir kur veda “tarybi
nę” Latviją. Visi žinome, kad Amerikoje buvo sukomu- 
nistėjusių latvių, besidžiaugusių nepriklausomos Latvijos 
panaikinimu ir besitikėjusių didelių lengvatų darbo žmo
nėms.

Svarbiausia, Latvijos komunistų skundą spausdino- 
me todėl, kad keli lietuviai intelektualai, susižavėję “tary
binės” Lietuvos padaryta kultūrine “pažanga”, pamaty
tų kokia yra tikrovė broliškoje latvių respublikoje ir į ko
kią Lietuvą ves “kultūrinis” jų bendradarbiavimas.

vė ir lygybė. Visose respubli
kose viską turi rusai, šį tą sa
vo respublikose turi vietinės kil
mės gyventojai, o likusieji — 
nieko neturi. Trim milijonam 
SSSR gyvenančių žydų visoj So
vietų Sąjungoje tik autonomi
nėje srityje (Birbidžane) lei

džiamas vienas laikraštis ir vie
nas žurnalas gimtąją kalba. Net
gi tuose miestuose, kur jų gy
vena dešimtys tūkstančių, jiem 
atimta galimybė turėti savo te
atrą, klubą, ar bet kurią kultū
ros-švietimo organizaciją.

Gerbiamieji Draugai, šiame 
rašte mes trumpai nušvietėme 
padėtį Sovietų Sąjungoje tik vie
nu atžvilgiu — nacionalinio klau
simo atžvilgiu. Bet lygiai gru
biai pas mus iškraipomas mark
sizmo-leninizmo mokslas apie 
bendražmogiškąsias teises ir 
laisvę,. žodžio laisvę, leninį dar
bo stilių, taip pat kiti pagrindi
niai maksizmo-Ieninizmo princi
pai.

Dėl ko apie tai mes Jums rašo
me? Dėl ko rašome tik dabar? 
Ko mes iš Jūsų prašome, ką siū
lome ?

Kaip šio rašto pradžioje pa
sakyta, mes tapome komunistais 
jau seniai. Kai mes darbavo
mės pogrindyje, kankinomės 
buržuazinės Latvijos kalėjimuo
se ir katorgoje, socialistinės 
valstybės esmę, kaip kad ir vi
są marksizmo-leninizmo moks
lą mes pažinome tik teoriškai ir 
be krašto tikėjom visiem to 
mokslo idealams. Kai pamatėm 
tikrovėje socialistinę valstybę 
(tada vienintelę pasaulyje), iš 
sykio pastebėjome, kad gyveni
me netaip, kaip moksle. Bet mes 
giliai tikėjome, kad tai laikinės 
Gaidos, kad su jomis turime ko
voti ir kad jas galima likviduo
ti. Mes ne iš karto supratome 
šių klaidų gilybę. Tik pamažu, 
laikui einant, praktiškai darbuo- 
damies, mes įsitikinome, kad 
tai, kas oficialiai pas mus kal
bama ir rašoma, tėra parodomo
ji pusė, tendencingų faktų tem
pimas ir melas, kad visos parti
nės konferencijos, susirinkimai 
bei suvažiavimai tėra iš anks
to kruopščiai paruošti spektak- 
iai. Jie sukviečiami tik tam, 
kad pademonstruotų partijos vi
dinę demokratiją. Jie turi ap
robuoti, kas pasakyta “iš aukš
čiau”, galutinėje išvadoje-tai, 
kas pasakyta pirmojo' Šalies 
žmogaus- (vieno asmens). Bet 
kuris mėginimas tai nuomonei 
atsikirsti vertinamas kaip iš
puolis prieš partiją ir leninizmą, 
ir tokie drąsuoliai ne tik nuima
mi iš visų postų, bet netenka 
laisvės, areštuojami, atsiduria 
stovyklose ir kalėjimuose, ne
žmoniškose sąlygose, jie išsiun
čiami, o kai kada ir amžinai 
dingsta be žinios.

Suprantama, kad šiokiomis 
aplinkybėmis nei partinėse kon
ferencijose ir suvažiavimuose, 
nei darbo žmonių deputatų so
vietų sesijose jokių diskusijų 
nėra ir negali būti. Taip sudaro
ma vienybės iliuzija.

Manome, kad jūs apie visa tai 
jau būsite girdėję, kai ką jau 
žinote, bet, naudodamies tik ofi
cialiais liudijimais ir trumpalai

Sovietu valdžia labai didžiuojasi savo nauja, netoli Maskvos pastatyta mokykla, kurioje mokosi 
1,500 vaiky.

kiu pabuvojimu Sovietų Sąjun
goje, Jūs toli gražu neviską ži
note, kas pas mus darosi. Va, 
dėl to mes Jums ir rašome. Nori
me supažindint Jus su faktais.

Mes suprantame, kad nė vie
na kompartija neturi teisės kiš
tis į kitų komunistinių partijų 
reikalus. Bet kaip tiktai šiam 
nesikišimui užtikrinti yra bū
tina bendromis jėgomis pažaboti 
tą, kas tą principą pažeidžia.

Faktai Jums žinomi. Be to, 
juk pagal mūsų pasisekimus ir 
nepasisekimus bei klaidas pa
saulio žmonės sprendžia apie ko
munistus ir socializmą apskritai. 
Sovietų Sąjungos veikla lengvi
na arba sunkina ir Jūsų veiklą. 
Va, dėl to manome, kad Jums 
privalu žinoti tiesa apie mus ir 
kad Jūs rasite reikalinga paįta- 
koti Sovietų Sąjungos KP vado
vus. žinome, kad tai nelengva. 
Kitų nuomones išklausyti jie 
nepratę. Jie veikia iš jėgos po

Reikia pastoti kelią Fullbrightui
Amerikos Lietuvių Taryba 

ragina visus lietuvius ir. kita
taučius rašyti laiškus ar siųsti 
telegramas, protestuojant prieš 
senatoriaus J. W. Fullbright 
pasiūlymą uždaryti fondus Ra
dio. Free Europe ir Radio Li
berty veiklai. Protestuodami 
prašomi rašyti': The Hbnorab 
le J. W. Fullbright, Chairman 
Foreign Relations Committee 
Washington, D. C. Patartina 
kreiptis į šiuos komiteto na
rius, prašant jų pagalbos.

FOREIGN RELATIONS 
KOMITETO NARIAI:

Sen. Charles H. Percy 
Sen. Frank Church
Sen. Stuart Symington
Sen. Clairborn Pell
Sen. John J. Sparkman
Sen. Mike Mansfield 
Sen. Gale W. McGee 
Sen. Edmund Muskie 
Sen. William B. Spong, Jr. 
Sen. George D. Aiken 
Sen. Karl E. Mundt 
Sen. Clifford P. Case 
Sen. Jacob K. Javits

zicijų ir tik jėgą tepripažįsta. 
Bet Jūsų partijos įtaka pasauli
niame komunistiniame sąjūdyje 
yra didelė ir su Jūsų nuomone ne
galima nesiskaityti.

Nesiimame Jums sufleriuoti, 
kuriuo keliu Jūs galėtumėte So
vietų Sąjungos KP vadovus įta
koti, bet manome, kad neįma
noma marksizmo-leninizmo pre
stižo išsaugoti, nutylint apie iš
kraipymus jo pagrindinių prin
cipų pas mus.

Jei Sovietų Sąjungos KP va
dovai nedelsdami nesutiktų baig
ti minėtą ir panašią veiklą, rei
kia juos be pasigailėjimo demas
kuoti, boikotuoti. Dabartinė So
vietų Sąjungos KP vadovų po
litika yra pragaištinga viso pa
saulio komunistiniam sąjūdiui.

• Su Komunistiniais
Sveikinimais

(Pabaiga)

Sen. John Sherman Cooper
Sen. Hugh 'Scott
Sen. James B. Pearson.

Mahometas nemoka 
žmonai alimentų

Apygardos teismo teisėjas 
Norman N. Eiger Chicago je iš
leido įsakymą areštuoti buvu
sį pasaulinį sunkaus svorio 
bokso čempioną Muhammad 
Ali už tai, kad nepasiaiškino 
teismui dėlko nedeponavo 
banke $44,000, iš kurių turi 
būti išmokėta jo buvusiai pir
majai žmonai Sonji po $1,250 
kas mėnesį alimentų, priteistų 
praeitų metų rugsėjo mėnesį. 
Teisėjas pasakė, nemanąs Mu- 
hammadą tuč tuojau siųsti į 
kalėjimą, tik norįs, kad Ali 
pasiaiškintų dėlko neklauso 
teismo sprendimo.

Muhammad Ali iki pereida
mas į musulmonų tikėjimą va
dinosi Cassius Clay.

— Prie taurelės žmonėms 
greičiau proto,, negu pinigų pri
trūksta. (iš šluotos)

L. VAIČIŪNIENE

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE

18
Liaudies dainos, būdamos iš prigimties 

dainuotinis kūrinys, gimęs kartu su melo
dija, gaida, ar net melodija pirmiau, ne
gu žodžiai, tai jų gaida yra vyriausia at- 
skleidėja jos kūrėjos, tautos dvasios. To
dėl liaudies dainos yra nesudėtingos, pa
prastesnės harmonijos, kad harmonija 
neužgožtų pačios melodijos ir tuo pačiu 
tautos dvasios. Tai čia liaudies dainos, 
eidamos pakaitomus su individualiais kū
riniais, kai kam iš klausovų galėjo būti 
lėtos, blankios, nuobodžios. O nukilu
siems nuo savo tautos dvasios — net never
tos čia būti dainuojamos. Toks liaudies 
dainų sugretinimas sa individualiais ka
riniais parodomoje šventėje teikiamo įs
pūdžio atžvilgiu neišėjo į gerą.

Jeigu dėl per mažo liaudies dainų skai
čiaus atskiro veiksmo skyriaus nebuvo 
įmanoma sudaryti, ar nebūtų buvę įspū
dingiau ir įmanomiau joms visoms eiti 
paskui viena kitą I-jo veiksmo, po Įžan
gos. pradžioje kylančiu Įspūdžiu... Pa
baigoje “Oi lekia, lekia gulbių pulkelis, 
tėvynę ginti ragiu bernelius’’ — politinė 

liaudies daina, Čiurlionio harmonija, aiš
kiausiai plačiausiai atskleista melodija, 
negu kitų čia įdėtų liaudies dainų, o šios 
dainos “Pirmyn į kovą” būtų buvęs nuo
seklus logiškas perėjimas į antrąją veiks
mo dalį, atskirų kompozitorių kūrybą, ir 
ryšys tarp abiejų dalių, nors ir per vaikų 
chorą.

Kadangi į visus muzikos kūrinius nega
li lygiai įsijausti kiekvienas atskiras diri
gentas, mūsų manymu, liaudies dainoms 
būtų turėjęs diriguoti dirigentas, iš visų 
giliausiai jaučiąs jų dvasią. Argi ne tiks
lingiau dirigentui taikytis prie kūrinio, 
negu kūrinį taikyti prie dirigento! ! !

Kad himno rietą pradžioje ir pabaigo
je. nereikėtų nė užsiminti. Diriguojama 
paties autoriaus, jo kompozicijos kantata 
“šviesos Keliu”, su solo dalimis, čia dai
nuotomis solistės Prudencijos Bičkienės ir 
solisto Jono Vaznalio, skirta mokytojams, 
sudariusi paskutinį (III-jį) veiksmą, buvo 
savo vietoje. Ji klausovus pagavo. Bet iš 
viso ir pagal savo paskirtį ji nebuvo pakai
ta tautos himno, nei šiaip bendros himniš
kos giesmės. O tokią šventę himnu baigti 
ypač būtina. Jeigu kas čia pasigedo, o pa
sigedo. Kanados himno, tai dar daugiau 
kas pasigedo Mažosios Lietuvos himno. 
Mūsų supratimu. Mažosios Lietuvos him
nas turėjo būti arba pradžioje, arba pa
baigoje. Šiuo atveju geriau būtų derėjęs 

pradžioje kartu su Amerikos himnu. “Lie
tuviais esame mes gimę” įrašyta vedamą
ja mintimi PLB-nės biuletenio “Pasaulio 
Lietuvis” pirmojo puslapio viršuje, šio 
himno pradžioje pagiedojimas tūlų lietu
vių prisipažinti iietaviais gėdą būtų paver
tęs garbe... Ir būtų nuteikęs pagarbiai pri
imti ir lietuvišką dainą. Būtų atnaujinęs 
istorinį sąlyti Mažosios Lietuvos su visa 
Lietuva. Būtų priminęs drūtuosius ąžuo
lus prie Nemunėlio, amžinai žaliuojančias 
egles prie Šešupės ir čia. Pabaigti šventei 
būtų likęs himnas “Lietuva Tėvyne mūsų”...

Kadangi himnas nėra koncertinė gies
mė, tik sustojusių išklausoma, bet visos 
tautos istorinę vietą ir kelią nurodanti, tau
tos ir valstybės vardą kelianti, tai himnas 
turėtu būti giedamas po šventę baigiamojo 
žodžio (knr žodis būna reikalingas) Him
nas ir čia turėtų būti omega, kaip jis ir vi
sų kitų darbų, posėdžių, suvažiavimų, pa
maldų yra omega. Himnas ne vien tik cho
rai skiriamas giedoti, bet ir visiems esan
tiems po tais pačiais skliautais. Kas himną 
užmiršo, neišmoko, ar nenori, tetyli.

(Niekaip negaliu atsiminti, kur buvo 
šventės pabaigoje vaikų — jaunuoliu cho
ras. Ar estradoje, kur jis su visais turėjo 
būti, ar už tos užuolaidos, ar kur kitur.)

IV-ji Dainų šventė — pirmoji pabaigo
je be himno be vėliavų išlydėjimo. Pirmo
ji, kurioje nebuvo prof. J. Žilevičiaus, 

nepr. Lietuvoje dainų švenčių pradininko, 
čia jų organizatoriaus ir dirigento, Muzi
kologijos archyvo įsteigėjo ir tvarkytojo... 
Pirmoji su antprograminiu įnašu, pabai
goje medalio įteikimu Vykdomojo komite
to pirmininkui dr. Gediminui Balukui.

Buvo pirmoji iš viso su tokia palaidota 
piknikiška pabaiga.

XI. BE ČIURLIONIO SAMBŪRIO

Iš dainų šventės vertintoju kai kam ne
aišku. kodėl šį kartą nedalyvavo Čiurlio
nio sambūris. “Kas nors turi išaiškinti ir 
Čiurlionio ansamblio nedalyvavimo prie
žastis”, tarp ko kita, rašo A. Nakas 1971. 
VII. 17 — 19 Naujienose.

Jeigu kitokiu priežasčių nėra ar nebū
tų, tai pakanka tos, kurią visi žino iš mūsų 
spaudos. Būtent, kad Čiurlionio sambū
ris, pakviestas Pietų Amerikon, pakvieti
mą priėmė. O pakviestas tuo laiku, kada 
Venecuela mini labai iškilmingai parodo
mai 150-ties metų nepriklausomybės su
kaktį, kada geriausia, garbingiausia pro
ga pademonstruoti gausiai visuomenei 
lietuvių tautos kūrybinių pajėgu gihimą ir 
aukštumą, priminti apie Lietuvos prieš 
700 metų sukurtą valstybę ir dabartinę pa
dėtį — tautinės kūrybos iškėlimu pabūti ir 
politiniu ambasadoriumi. Dabar kvietimo 
nepriėmus, bus nesugrąžinamai praleista 

tokia proga. Iš viso, ypač didesnieji sam
būriai ir tegali vykti kitur, kai jie kvie
čiami, ar pasisiūlyti priimami, kai jiems 
kvietėjų sudaromos sąlygos, bet ne tada, 
kai turi laisvo laiko ir patys užsimano “pa- 
gastroliuoti”. Kas nežinotų, nesuprastų, 
kad šis sambūris, priėmęs pakvietimą, 
pasiėmė ir atsakingumą kuo geriausiai, 
teisingiausiai, kiek tik įmanoma, tenai 
kalbėti išeivijos lietuvių vardu! Todėl tu
rėjo įtemptai, atsidėjęs rengtis, tobulinti 
savo keleriopos sudėties programą — dai
ną, liaudies muzikos įrankių orkestrą, 
tautinius autentiškus šokius, paruošti de
koracijas. .. Turėjo ruoštis taip, kaip ruo
šiamasi apskritai išeiti prieš dešimttūks
tantines minias kiekvienas savo srities ne 
tik specialistas, bet ir sąmoningas mėgė
jas, suprantąs savo vaidmenį.

Kaip jis galėjo dalyvauti dainų šven
tėje, kad jo ruošimosi laikotarpis sutapo 
su dainų šventės skirtingos programos- ruo
šimos! laikotarpiu. Išvyko 1971. VI. 19, 
grįžo VII. 6. Išvykoje paskutinis didysis 
koncertas VII. 4, o VII. 5 giedojo švento
vėje.

Prieš išvykdamas, atidavė savn duoklę 
tos pačios programos keletu koncertų na
mie. Pora Čikagoje birželio 5 — 6 d. Rei
kėjo tik kupinai pripildyti salę.

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

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2853 W. 63 rd STREET 
Ofiso fofof.; PRospect 8-3229 
Rezid. fol«f.: WAIbrook 5-5076

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

Rm. foL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuU*xi Rd. (Crawford 

Medical Building]. Tai. LU. 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3012

Tolafu P R o* pact 8-1717

DR. S. BIEŽ1S j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telof. 695-0533

Pox Valley Medical Cantor 
860 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

Keičia sparto 
pirmenybių, datą

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlocIt 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai. 
an trad., penktadieni nuo 1—5. treč 

ir ieštad tiktai susitarus.

Apygardinių krepšinio, tink
linio ir stalo teniso pirmenybių 
data, kuri buvo paskelbta anks- 
tyvesniame pranešime, yra pa
keičiama iš kovo mėn. 11-12 d. 
į kovo 25-26 dienas.

Pakeitimas datos buvo reika
lingas, kad sudaryti sąlygas vi
siems' sporto klubams jose da
lyvauti.

Šiose varžybose dalyvaujan
čių registracijos terminas yra 
taip pat pakeičiamas iš kovo 5 
dienos į kovo 15-tą dieną.

Vieta lieka ta pati: Quigley 
High School, 7800 So. Western 
Ave. Chicago, Illinois.

Sudaryti sporto 
apygardos komitetai

ŠALFASS-gos Centro Valdy
bos pakviestiems vadovams pri
stačius komitetus, Centro Val
dyba patvirtino ir skelbia se
kančios sudėties:

Vidurinių Vakarų sporto 
apygardos komitetas

Vitalis Umbrasas — vadovas, 
Nijolė Bernardzik — tinklinis, 
Antanas Tauginas Jr. — krepši
nis, Vladas Karpuška — šachma
tai, Romas Burba — kasininkas, 
Albertas Liškūnas — narys.

Stalo teniso komitetas
Sigitas Krasauskas — komi

teto vadovas, Pranas Gvildys —

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Ktdzia Avė., WA 5-2670 

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

GRADINSKAS
Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad,, ket
virtai ir penktadieniais nuo. 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. ' *
Trečiadieniais uždaryta.

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. 47 SI. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LlETUVĮl 

»......... ....................
———————% 

PERKRAUSTYMAi 

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. 8 E R fe N A S

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS ' 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų.
< ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tolu FRontior 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso tolafu. 776-2380 
Naujas- ret telef^ 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

r .......
iSOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

■ • * *■ ‘ ' I

' Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma | 
dienio iki penktadienio 11—12; 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

■ ryto. !
i 

Tek HEmlock L2413-
7Id9 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL 60829
« '--- • --- ---------- 7

komiteto narys, Jonas NeŠukai- 
tis — komiteto narys.

šachmatų komitetas
Kazys Merkys — komiteto va

dovas, Algis Makaife — komi
teto narys, Andrius Keturakis 
— komiteto narys.
1972 nu ŠALFASS-gos krepšinio, 

tinklinio ir ir stalo teniso 
žaidynės

Šiuo skelbiame, kad 1972 
metų ŠALFASS-gos krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso žaidynės 
įvyks 1972 m. balandžio mėn. 22- 
23 d., Clevelande. Visuotinio Są
jungos suvažiavimo pritarimu 
žaidynes vykdo Clevelando LSK 
žaibas.

Krepšinis bus vykdomas šiose 
klasėse: vyrų A; vyrų B; mote
rų; berniukų ir mergaičių A kl.; 
berniukų B kl.; berniukų C kl; 
vyrų “B” klasėje gali dalyvauti 
tik silpnesnės komandos ir ant
rosios komandos tų klubų, kurie 
dalyvauja A klasėje. Galutinį 
oficialų A kl. komandų sąrašą 
paskelbs ŠALFASS-os Krepši
nio komitetas, pasibaigus regis
tracijai.

Kiekvienoje klasėj e’žaidynėse 
leidžiama dalyvauti nedaugiau 
kaip po 8 komandas, išskyrus 
berniukų C kl., kurioje gali da
lyvauti tik 4 komandos.

Vyrų A. vyrų B, berniukų B 
klasėse nesitikima turėti dau
giau kaip po 8 komandas, todėl 
šiose klasėse dalyvavimui apri
bojimai nedaromi. Berniukų A 
kl. atranka daroma remiantis 
apygardų pirmenybių komandų 
skaičiumi.’ C kl. WSA-dai re
zervuojama 2 vietos, Kanados ir 
Rytų S. A-doms po 1 komandą.

Tinklinis bus vykdomas šiose 
klasėse: vyrų, moterų, junjorų, 
berniukų ir mergaičių A kl. mer
gaičių B kl. Tinklinyje dalyvau
jančių komandų skaičius neapri
botas.

Stalo tenisas bus vykdomas 
tik individualiniai, šiose klasė
se: vyrų, moterų, berniukų ir 
mergaičiii A ir B klasėse.

Prieauglio amžiaus kvalifika- 
.ęijos: Junjorai; gimę 1951 m. 
ir jaunesni. A klasės gimę 1953 
m. ir jaun., B. kl. g. 1956 m. ir 
.jaun., C. kL g. 1958 m. ir jaun.

Visi, žaidynių dalyviai, tiek 
klubai, tiek ir pavieniai žaidėjai 
privalo būti atlikę 1972 metų 
ŠALFASS-gos metinę registra
ciją, ne vėliau kaip iki žaidynių 
registracijos termino balandžio 
mėn. 11'd., atitinkamoje apygar
doje.

Nauji žaidėjai gali dalyvauti 
žaidynėse, jeigu jų įstojimas Į 
šALFASS-gą bus atliktas iki 
balandžio mėn. 11 d.

Žaidynių mokestis komandom: 
vyrų A kl. krepšinio $25; vyrų 
B kl. krepšinio $20; moterų ir 
berniukų A kl. krepšinio $15; 
mergaičių A kl. ir berniukų B 
kl. $10; berniukų C kl. krepši
nio $7; vyru ir moterų tinklinio 
$10; junjorų, mergaičių ir ber
niukų A kl. tinklinio $7.50; mer
gaičių Bid. tinklinio $5. Stalo te
niso starto mokestis sumokamas

"Rock" muzikos festivalis, panašiai, kaip Amerikoje, sutraukė didelę 
jaunuoliu minią j Saigono parką, kur kai kurie muzikos mėgėjai 

įsilipo į aukštą stulpą, kad galėtu viską geriau pamatyti.

vietoje, rengėjams nustačius rei
kiamą sumą.

žaidynų dalyvių registracija 
privalo būti atlikta iki balandžio 
mėn. 11 d. imtinai (pašto ant- 
spaudos data), šiuo adresu:

Vida Čyva 18301 La Salle Ave. 
Cleveland, Ohio 44119 USA.

Atliekant dalyvių registraci
ją reikalinga pasiųsti rengė
jams: vieną egzempliorių ‘(Ben
drojo Registracijos Lapo” ir po 
vieną kiekvienos komandos re
gistracijos ’lapą. Stalo tenisui 
reikalinga sudaryti atskirą są
rašą pagal amžiaus kvalifikaci
jas. čekis rašoma “Lithuanian 
Athletic Club” vardu.

Lygiagrečiai iki to pačio ter
mino būtinai privaloma prisiųs
ti po vieną. nuorašą, kiekvieno 
vieneto, registruojamo žaidy
nėse, Centro Valdybai.

Tolimesnes informacijas iš
siuntinės rengėjai.

Centro Valdyba

vergtų Tautų Komiteto Detroi
te vardu užgiriu ir remiu šias 
kilnias pastangas.

Saulius šimoliūnas, 
Pavergtų Tautų Komiteto

Detroite Direktorius

DR. VH. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm,, antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 2454 WEST 71st STREET 

Ofiio telafz HEmlock 4-2123 
ReiK. teteik Glbson B-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
WK MTHOPEDAS^ROTEZISTAS
Vf Aparatai • Protezai. Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba kojom? 
w (Arch $uppor-H) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd SL, Chicago, Ilk 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

help your" 
heart fundVI 
jfielp your HEART

_ -.... ......

I..... ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■£ I'EUIKI

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

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

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
L J. Avgostaitytė . Vaičiūniene, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina SL—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 16V 

psi. Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psi. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
: išretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. 35.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psL S2.00.

14. Balys RvHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilė% 95 psk 31.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psk, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
17. Petras Sagstės, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psk, $L00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00
13. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., 31.00.
20. Elena T ūmi e nė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 p&k $2.50.
21. Alfonsas Tyrvolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psk 31.00.
24. Adomas Jasav BŪK PALAIMINTAS. Poezijar 115 psl. $3.00..

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

N A U J I E N 0 S,
1739 S<k Halsted SU Chicago^ I1L 6060H 
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DETROIT, MICH.
Rytų Europos tautybių 
akademinės organizacija

Detroite, daugiau negu kuria
me kitame Amerikos didmiesty
je, Rytų Europos kilmės gyven
tojai sudaro labai dideli nuošim
ti. Pagal gyventojų surašymo 
U. S. Census of Population, 1960, 
Michigan, Detailed Characteris
tics) lentelę 79, vien lenkų De
troite ir jo priemiesčiuose buvo 
190,991, o lietuvių — 13,581. Čia 
gimusios kartos padvigubino 
šiuos skaičius. Tokiu būdu apie 
20-25% Detroito gyventojų su
daro rytų europiečiai. Wayne 
valstybinis universitetas turi 
gan platų slavistikos skyrių. Yra 
dedamos pastangos įvesti ir li
tuanistinį skyrių. Taipogi 
Wayne valstybinis universitetas 
jau trečias metas rengia tauti
nių bendruomenių konferencijas, 
kuriose aptariami tautines gru
pes liečia reikalai, šiais metais 
konferencija įvyks gegužės mėn. 
18-20 d.

Rytų Europos tautinių grupių 
kultūriniams ir politiniams in
teresams puoselėti ir jiems at
stovauti minėtoje konferencijo
je ir kitur įsteigtas Rytų Euro
pos tautybių akademinis viene
tas Wayne valstybiniame uni
versitete kovos mėn. 1 d. dau
gumoje lenkų ir ukrainiečių aka
deminių organizacijų pastango
mis. Steigiamajame susirinki
me iš lietuviu jaunų akademikų 
dalyvavo Tomas Markevičius, 
kurio tėvai, kaip ir jis pats, gimę 
Amerikoje.

Sekantis organizacijos susirin
kimas įvyks ateinantį trečiadie
nį, kovo mėn. 8 d. 7 vai. vak. 
Wayne State University Stu
dent Activities Building antra
me aukšte. Kviečiu visus WSU 
lietuvius studentus, o taip pat ir 
kitų universitetų studentus sve
čius, dalyvauti susirinkime. Pa-

GĖLININKAS(PDTRAMENTAS)
Linksznuioo &rtn UGdcsio vil&ndo*" 
gražiausios gėlės ir vainikai anct> 

piu papuežimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

tOY R. PETRO (PUTRAMENT/1)
5525 So. Hari.m Ave. — 5S6-12K)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS I

GĖLĖS visoms progoms
BEVERLY HILLS G8LINYCIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 80833 ir PR 8-0834

tėvas ir sūnūs

Trečios klasės siuntiniams 
nuo kovo 12 d. pakels važmą

Iš Washingtono pranešama, 
kad kai kuriems trečios klasės 
siuntiniams paštas nuo šio ko
vo 12 d. šiek tiek pakels važ
mos kaina. Kainų pakėlimas 
daugiausia lies garsinimų cir
kuliarus minimum 5 centus 
nuo gabalo, tačiau ne pelno or
ganizacijų tas pakėlimas ne
lies, pranešė Paštų taryba.

Cirkuliarams kaina pakelia
ma iki 28 centų svarui arba 5 
centai mažiausiam gabalui. Iki 
šiol tnkių siuntinių svaras kaš
tavo 23 centai, o minimum ga
balas 4 centai.

Knygoms bendrai ir katalo
gams siuntos kaina bus 21 cen
tas svarui ir 5 centai gabalui; 
buvo 17 centų svarui ir 4 cen
tai gabalui.

Mažiems paketėliams ir 
spausdintai medžiagai trečios 
klasės siuntos kaina nuo svo
rio virš 3 uncijų pakeliama 
įvairiai nuo 1 iki 9 centu dau
giau kaip iki šiol, priklauso
mai nuo svorio.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
įt-mj r.mmiiimiiHHnnitnituimmnMitutittittttuiiiiinitnvr.ii»tnnnni!ui!!TOCU3ECMErunras

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 
C-

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

TeL: TArds 7-1741 -1742

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

k

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

.............  . ........................ ..... ■■ i —■ .1 n. , ,

PASAKA BE GALO

— Skrido margas genelis ap
linkui gryčelę. Ar reikia margo 
genelio pasakos?

— Reikia.
— Tu sakai, kad reikia, ir aš 

sakau, kad reikia. Ar tau reikia 
margo genelio pasakos?

— Nereikia.
— Tu sakai, nereikia, ir aš 

sakau, kad nereikia. Ar tau rei
kia margo genelio pasakos?

— Aš žinau jau.
— Tu sakai, kad žinai, ir aš 

sakau, kad žinau. Ar tau reikia 
margo genelio pasakos? Ir t. t.

Dūda dudena 
po variniu tiltu.

(Ugnis po katilu)

S’Jsirinkimų ir picenzimų 

PRANEŠIMAI
★

— Bridgeport© Lietuviu Namy Sa
vininkų Draugijos mėnesinis nariu su
sirinkimas i vyks antradieni, kovo 7 
d.. Chicagos Lietuviu Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.. 7:30 vai. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami į susi
rinkimą. Parengimas įvyks kovo 12 
d. Lietuvių Auditorijoj, tai reikės iš
rinkti darbininkus dėl Bunko žai
dimų. A. KaulakH, rast.

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Klubo eilinis narių susirinkimas 
įvyks antradienį, kovo 7 dieną. 8 v. 
vak. Hollywood salėje. 2417 W. 43rd 
St. Visus narius ir nares kviečiame 
atsilankyti i susirinkimą, nes turim 
svarbių pasitarimų ateities reikalais. 
So susirinkimo bus vaišės

{ A. Kalys

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių 
I>aidotuvių 
Direktorių
Associaeijoa

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CTENA 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LiTUANlCA AVE. TeL: YA ros 7-H m-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667f

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ill. 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 4-222?
South Holland, niinoie / 
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SPAUSTUVEI

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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

PROGRAMA

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

Birželio men. 30 dieną, penk
tadienis:

— REPETICIJA.

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

Pool table assembly line 
WORKER S 

needed by 
ARMAC ENTERPRISES

Starting wage $2.25 per hour. 
Opportunity for advancement. 

Apply Monday or Tuesday.
3950 So. UNION AVENUE

Muzikė Alice Stephens ir jos vadovaujamas Aidužiu choras šeštadienį, kovo 11 d., dainuos Blackstone Kote
lyje, kur bankete Stanley Balzekas Įteiks šių mėty muziejaus pažymėjimą Dr. Preston Bradley už jo domėji

mąsi pavergtu Ryty Europos tautu likimu.
Foto J. Kasakaičio

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ IV-SIOS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

NUMATYTOJI

Liepos mėn. 1 d. šeštadienis:
— GENERALINĖ REPETI

CIJA.
(abejose repeticijose dalyvavi
mas būtinas).

— VAINIKO PADĖJIMAS IR
AUKURO UŽDEGIMAS
PRIE LAISVĖS KOVŲ 
PAMINKLO,
Jaunimo Centro sodelyje.

— KONCERTAS — jaunimo 
pasirodymas Marijos Auk
štesniojoj Mokykloj,

— ŠOKIAI jaunimui.

Liepos mėn. 2 d., sekmadie
nis:

— PAMALDOS ŠVENTĖS
DALYVIAMS,

— LPL IV-toji TAUTINIŲ

— BANKETAS, tuoj po šven
tės amphiteatre. Banketo 
metu ivvks tautiniu šokiu 
mokytojų pagerbimas.

Ruošiasi kelti "nesmurtingas revoliucijas

Pasižymėjusi reportažais iš, šiemet bus 
Vietnamo karo lauko, lietuvaitė 
Jūratė Kazickaitė, praeito sek
madienio, vasario 27 dienos Na
shville Tennessian numeryje 
“Yippies Against GOP Vow No 
Repeat of Chicago”, (....usista- 
tę prieš republikonus jipiai prie- 
saikauja, kad Čikaga nebepasi
kartos), rašo, kad, girdi, “jipių 
partija”, kuri 1968 metais per 
demokratų konvenciją Čikagoje 
savo kandidatu Į prezidentus iš
statė kiaulę, šiemet žada ypatin
gą dėmesį nukreipti prieš re
publikonus, tačiau prižada tų 
nepamirštamų, per televiziją ro
dytų smurto

Kai kurie 
kurie tuomet 
gos policija,

scenų neberodyti. 
radikalų lyderiai, 
susirėmė su čika- 
pareiškė, kad ir

iš visų jėgų” deda
mos pastangos priešintis prezi
dentui Nixonui ateinanti rugpjū
čio mėnesi San Diego Įvykstan
čioje republikonų konvencijoje, 
bet tos pastangos bus nesmur- 
tingos”. San Diego nebus Či
kagos kartojimas, pasakė Abbie 
Hoffman, jipių lyderis ir knygos, 
pavadintos “Pavok šią knygą” 
autorius. “Smurtas man jau pa
kartėje”. Bet viskas būsią pa
daryta Nixonui nugalėti. “Jis ne
baigia karo, o tik ji pakabino 
ore”, pareiškė Hoffman.

“Mes šiemet atvėdiname sa
vo retoriką. Svarbiausia bus 
žiūrima, kad smurto nebūtų”, pa
sakė Jerry Rubin, “jipis” prieš 
karą aktyvistas”. Svarbu yra 
nusikratyti Nixono”.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

I SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
[ COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, J||. 60629. — T«l. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 2544320 

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

V. VALANTINAS

I 'I....... .................. ..

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pijcna ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas. 

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina 51.50

K Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Sj Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
« ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tt tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
V laikotaąn pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
K J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis, 
g, Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
K arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:
r/ zi u j a jfj v/ o ( j

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

Gave pinigui, tuojau knyga pasiųsime.
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HELP WANtė6 — MALfc 
■- Darbininkų -Reikia --

REIKALINGAS

Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos 
darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti 
mašinas. Lengvus darbas, genis atlyginimas. Darbas nuolati
nis, maloni darbo aplinka.

Darbo dienomis prašome kreiptis j administraciją nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. po piety. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu: ' ■ •

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemo — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR žemais NUOSIMČLA1S MĖNESINIAIS LSSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
2212 W, Cermak Road Chicago, HL Virginia T-TIAI

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Rubinas ir Hoffmanas buvo 
du iš aštuonių teisiamųjų Čika
goje demokratų konvencijos me
tu keltų riaušių pasekmėje. Ki
ti tų riaušių vadeivos buvo Ren
nie Davis, David Dellinger, Tho
mas Hayden, Lee Weiner, John 
Froines ir Booby Seale, vienas 
iš Juodųjų panterų partijos stei
gėjų.

Rubinas sako “Mes San Diego 
tokiu šposų ir toli siekiančių da
lykų (kaip Čikagoje) nebedary- 
sim. čia bus drausminga de
monstracija. Mes tikimės turė
ti milijoną žmonių, kurie Ni
xonui šauks “No”, pasakoja Ru
binas. Hoffmanas mano, kad ji- 
piai San Diego suruoš “taikos 
festivalį”, “rock” koncertus, pra
kalbas ir Įteiks Nixonui “reika
lavimų sąrašą”.

Nors numatoma “veikla” ir 
per demokratų konvenciją, Įvyk
siančią Miami, bet republikonai 
pasirinkti visų prieš karą nu
sistačiusių grupių puolimu ob
jektu. “Taip ar kitaip, aš abe
joju, kad demokratai išeitų lai
mėtojais, pasakė Hoffman, o 
Rubin pridūrė, kad “Nė vienas 
demokratų kandidatas nėra ver
tas būti remiamu.

“Revoliucionierius” Weiner ti
ki, kad San Diego demonstraci
jos bus priemonė naujiems revo
liucionieriams paruošti.

“Demonstracijos yra naudin
gos kaip pirmas žingsnis į politi
nės veiklos gyvenimą bet aš ma
nau, kad jų poveikis Į politinę 
struktūrą yra labai ribotas. Be 
to, negalima gi visą gyvenimą 
praleisti demonstracijas organi
zuojant”.

Weineris sakosi buvęs užim
tas veikla su politiniu pogrin
džiu. “Manau, galite sakyti, kad 
aš organizuoju New Jersey ko
munistų partiją”, jis pinsipaži- 
no. jpr.

EUPHROSINE MIKUŽIŪTĖ, 

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 mėnesi SLA kuopos atiduos 
savo balsus nominuotiems pa
reigūnams. Visi, kas nori, kad 
SLA iždas būtų pavyzdingai ir 
taupiai tvarkomas, prašome 
kovo mėnesio susirinkimuose 
balsuoti už Euphrosine Miku- 
žiūtę SLA iždininkės pareigoms.

Komitetas

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.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

i van-kambarių gyvenamas namas su 
dentiekiu, gazo šilima.
FRANK KLEVISHA 

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

Tel. 562-3664

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE -

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
65-TOS IR S. TALMAN apylinkėje 
parduodamas gerą pelną nešantis dvie
jų butu namas. Galima apžiūrėti su

sitarus telefonu 423-3233.

3 FLAT BRICK
6 ROOMS EACH.

Excellent con- 
71st Street and west of Wes

tern Avenue.
CALL

RE 7-2305

Garage. Steam heat, 
dition.

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ MŪRAS — 6 ir 5 kamba

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

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismaiitas. 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- 
j dėmus 2 auto garažas, kabinetų vir-

em Ituvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.
' t ŽEMŪS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms. "

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

Švinas gazoline 
užnuodija orą

Dr. Tsaiwa Chow, Scripps 
okeanografijos instituto La Jol
la, Kalifornijoje, narys po pen
kių metų tyrinėjimo nustatė, 
kad švinas, Įmaišytas gazoline, 
žymiai prisideda prie aplinkos 
užteršimo.

švinas yra akumuliatyvus 
nuodas, kurs susikaupdamas 
žmogaus kūne gali pažeisti ner
vų sistemą ir sužaloti smegenis, 
pareiškė Dr. Chow žurnalo In
quirer atstovui. Dr. Chow yra 
daugiau kaip 50 mokslinių dar
bų autorius.

Su automobilių dūmais išga
ruojančios švino dalelytės pa- 
siskleidžia ore, kurį mes kvė
puojame, taip pat su lietum ar
ba betarpiškai nusėdusios ant 
žemės tos švino dalelytės apkre- 
čia daržoves, vaisius ir pasėlius. 
“Didėjantis švinu nuodijimas 
gali būti priežastis, dėlko pasku
tiniais laikais tiek daugėja pro
to ligų, ypatingai vaikų tarpe”, 
perspėjo jis.

Nustatyta, kad švino kiekis 
išilgai plentą No 1 arčiau Wa
shington© dviejų colių dirvože
mio paviršiuje siekia iki 403 da
lių viename milijone dalių dirvo
žemio, kai neužterštame natū
raliame dirvožemyje švino kie
kis tesiekia nuo 10 iki 15 dalių.

— Vyčių choras, diriguojamas 
Simonaitytės, kovo 12 d. 10 vai. 
giedos Brighton Parko beturiu 
parapijos bažnyčioje, minint 
Vasario 16-tos sukaktį. Vyčių 
chorą vargonais lydės Manigir- 
das Motekaitis. Minėjimas Įvyks 
parapijos salėje 2 vai. popiet. 
JĮ ruošia Brighton Parko apy
linkės valdyba. Visi kviečiami 
dalyvauti.

— Lietuvos Gen. Konsulės 
Juzės Daužvardienės pareiški
mai Vasario 16 proga tilpo SW 
News-Herald ir Southwest Eco
nomist laikraščiuose. Konsula
tas palaiko tradiciniai labai ge
rus santykius su spauda.

— Ponia Stefanija Uginchus 
yra išrinkta Šv. Teresės draugi
jos valdybos pirmininke. Drau
gijoje dalyvauja Marquette Par
ko parapijos narės. Leidžia mė
nesini biuletenį, kuriame yra 
propaguojama lietuviška veikla, 
bendri lietuvių parengimai, geri 
darbai ir tarpusavio socialinis 
bendradarbiavimas. Sofija Ma
las išrinkta valdybon naujų na
rių reikalams, Bernice Rainis — 
sekretore. Kun. kleb. Antanas 
Zakarauskas yra tos draugijos 
ir jos darbų moderatorius.

— Chicagos Pietvakarių orga
nizacijos protestuoja ir daro žy
gius, kad federalinė valdžia ne
duotų paskoloms garantijų per
kamiems namams su mažais 
Įmok ėjimais besikeičiančiose 
apylinkėse. Taip pat yra pasisa
koma prieš pravedimą greitke
lio, jungiančio Kennedy ir Dan 
Ryan greitkelius. Lietuvių Na
mų Savininkų organizacijos da
lyvauja ir dažnais atvejais pir
mauja apylinkių išlaikymo rei
kiamam lygyje darbuose bei pa
stangose.

— Paulius Alšėnas, Antanas 
Kalvaitis: Onytė Kliorytė, Ele
na Razgaitytė ir Dr. Viktoras 
Stankus, Cleveland, Ohio, iš
rinkti atstovais j Jaunimo kon
gresą. Pirmasis studijuoja ur
banistiką, siekdamas Magistro

laipsnio Ohio state u-te, yra 
Ateitininkų tarybos ir tautinių 
šokių grupės “Grandinėlės” val
dybos narys. A. Kalvaitis baigia 
komunikacijos mokslus Cleve
land State u-te, yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir LB Ohio 
aPyg- valdybos narys taip pat 
sporto organizacijų šalfas cen
tro vąldybos pirmininkas, veik
lus Korp! Neo Lithuania narys. 
O. Kliorytė studijuoja biologiją 
Cleveland State u-te, Grandinė
lės valdybos narė, PLB ir LB 
Ohio apyg. Jaunimo sekcijos 
narė, veikli ateitininkė. E. Raz
gaitytė yra baigianti pedagogiką 
Cleveland State u-te, moko litu
anistikos mokykloje, priklauso 
Stud, ateitininkų draugovei, 
Dainų šventės choro valdybai ir 
Grandinėlei. Dr. V. Stankus, 
odontologas, aktyvus skautų, 
neolituanų ir sporto organizaci
jose. Dalyvauja Grandinėlėje, 
Čiurlionio ansamblyje, Gydytojų 
d-je ir Jaunimo informacijos 
centre. Aktyvus studentų kon
krečioje veikloje, steigiant jau
nimo orkestrą, studentų karinę 
ir lietuvių kalbos studijas Kent 
State universitete.

— Dalia Vaitkevičiūtėj tel, 
737 - 5803, yra Jaunimo Kon
greso Nakvynių komisijos pir
mininkė. Kasperas Radvila, 
tel. RE 7 - 5436, vadovauja Tau 
tinių šokių šventės Nakvynių 
komisijai. Jie jau dabar regis
truoja šeimas, galinčias pri
imti laikinai globai atvykstan
čius i Jaunimo Kongresą ir 
Tautinių šokių šventę. Jauni
mo Kongreso komiteto būstinė 
yra Jaunimo Centre, 5620 
Claremont Ave., Chicago, 
60636. tel. 737-3300.

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

Federalinių Ir valstijos pajamų 
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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

So.
m.

— Sol. Dalia Kučėnienė 
kvietė rež. Živilę Numgaudaitę

pa-

SKAITYK "NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

brozini i Jaunimo Kongreso 
Jaunųjų talentų komisiją. Įvai
raus scenos meno talentai pra
šomi registruotis duodant as
menines žinias, foto, planuo
jamo atlikti kūrinio magneto
foninę juostelę bei apibūdini
mą ir pasiųsti D. Kučėnienei, 
6611 So. Troy St,. Chicago, Ill. 
60629 iki gegužės 15 d. Kon
certas yra pavadintas Kongre
so Vakaru , kuriame pasirodys 
naujausios scends’ meno pajė-

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

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

APYNAUJIS 1% aiukšto mūr., alum 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom.—garažas. Marquette Par
ke. $36.500. -

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 Oak
lawn. Teiraukitės.

LA B AT GERAS 10 būtų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

gos iki 30 metų amžiaus. Ba
landžio 22 d. sol. Dalia Kučė
nienė dainuos Argentinos lietu 
yiams Buenos Aires mieste. Ta 
proga ji lankysis Jaunimo Kon 
greso reikalais ir kituose Pietų 
Amerikos' kraštuose.

— Jules Corbett, 8318- So. Ko- 
mensky Ave. tel. LU 2 - 9780, 
buvęs Amerikos Legiono Da
riaus — Girėno posto korhan- 
dierius, šiemet yra 4-to dist- 
rikto švietimo ir stipendijų 
komiteto pirmininkas. Stipen
dijas gali gauti veteranų vai
kai. Jis teikia reikiamas infor
macijas ir pareiškimų blan
kus, kuriuos reikia užpildyti 
iki kovo 1 d.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208W W.95th St. 

GA 4-8654

i- Uit. nre 3^1 (

♦ Estate of FELIX WAJCU- 
LIS, deceased, of Etna Borough, 
Allegheny County, Pa. No. 907 
of 1969 in The Court of Common 
Pleas of Allegheny County, Pa. 
Orphans’ Court Division.

Anyone with information as 
to GEORGE VAIČIULIS, of 
Baltimore, Maryland, or ANTA
NAS VAIČIULIS, also known as 
ANTHONY VICHTELE, of Phi
ladelphia, Pa., is requested to 
notify:

Barton Grubbs, H, Esquire 
912 Frick Building 

Pittsburgh, Pennsylvania 15219

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

tuna-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 geraL prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, 1IL 

TEL— 776-5888
Anicetas Garbačiauskai, mv.
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