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NEW RAMPSHIRE RINKIMAI PARODĖ 
SENATORIAUS E. MUSKIE SILPNUMĄ

MANCHESTER. — New Hampshire pirminiai prezidento kan
didatų rinkimai atnešė mažai netikėtumų, išskyrus tai, kad libe
ralas sen. McGovern gavo daugiau balsų, negu įvairūs viešos opi- 

• nijos tyrinėtojai jam pranašavo. Jis surinko 37% balsų, kada 
pirmuoju iki šiol ėjęs sen. Muskie gavo 48%. šie Muskie nuošim
čiai laikomi nepakankamais, nes New Hampshire yra jo kaimyninė 
valstija ir jis tikėjosi, kad už jį balsuos daug daugiau. Jam ne
pavyko patraukti liberalų ir studentų.

Dar svarbiau už gyventojų 
balsavimą, sen. Muskie tegavo 
11 tos valstijos demokratų de
legatų į konvenciją iš 20 dele
gatų. Sen. McGovern laimėjo 9 
delegatus.'.

Kiti demokratų kandidatai 
šiuose balsavimuose gavo: me
ras Sam Yorty 6%, atstovas 
Wilbur Mills — 4%, sen. Vance 
Hartke — 3%.

Respublikonų partijos balsuo
tojai aiškiai pasisakė už prezi
dentą Nixona, 69% balsuodami 
už jo kandidatūrą. Atstovas Mc
Closkey, atstovaująs liberalines 
respublikonų jėgas, gavo 20%. 
Dešinysis, konservatorių respu
blikonų atstovas John Ashbrook 

ir ko
štuose 

gavo

gavo 10%. Įdomu, kad 
mediantas Pat Paulsen 
pirminiuose rinkimuose 
1,013 balsų, arba 1 %.

Sen. McGovern lėmėjai laiko 
New Hampshire pirminių balsa
vimų rezultatus labai padrąsi
nančiais. Jo rėmėjai parodė or
ganizacinius sugebėjimus. Iš ki
tų valstijų buvo suvažiavę apie 
2,000 ■ jaunų- darbininkų^- kurie 
vaikščiojo po namus ir agitavo 
žmones balsuoti už McGovern. 
Stebėtojai sako, kad jei sen. 
Muskie Floridos balsavime liks 
trečioje vietoje ar dar blogesnė
je, tai jo viltys gauti partijos 
nominavimą labai sumažės. Pa
vojingiausias jam yra sen. Mc
Govern, kuris atima iš jo libe
ralų balsus, nors pats Muskie, 
kaip jo balsavimo statistika kon
grese rodo, irgi gali būti laiko
mas liberalu. Jo stiprybė yra 
darbininkų unijos, demokratų 
partijos organizacijos ir juodieji 
demokratai.

McGovern rėmėjų tarpe yra 
daug tų, kurie praeityje yra 
rėmę sen. McCarthy ar sen. Ro
bert Kennedy kandidatūras. 
Daug jų štabo žmonių šiandien 
dirba sen. McGovern štabe.

Pirminiai' rinkimai, žinoma, 
visko neapsprendžia. Tie jaunie
ji politikai, kurie vaikščiojo New 
Hampshire miesteliuose nuo du
rų iki durų, mažai galėtų atsiek
ti dideliuose miestuose. Aktyvis
tų nauda visai pranyksta vieto
vėse, kur veikia stipriai organi
zuotos partijų mašinos. Pačiuo
se rinkimuose savo tradicinę ga 
lią parodo spauda, partijos or
ganizacijos ir darbo unijos.

Tautinė Kinija 
nekeis linijos

TAIPĖJUS. — Tautinės Ki
nijos kuomintang partijos suva
žiavime prezidentas Chiang Kai 
Shekas pasakė, kalbą, kurioje 
pabrėžė, kad Tautinė Kinija ne
bus paveikta “nepalankių sro
vių”. Ji ir toliau būsianti už
tvanka prieš komunizmą, kovoto
ja už laisvę. Pavergti Kinijos 
žmonės žiūri į Taivaną, kaip į 
Nojaus laivą, jis vilties švytu
rys visiems laisvojo pasaulio ki
nams.

Taivano užsienio reikalų mi- 
nisteris pareiškė suvažiavime, 
kad Tautinė Kinija domisi pre
kyba ir ryšiais su komunistinė
mis šalimis, jei jos nėra Pekino 
režimo marionetės. Taivanas 
toliau bus kovotojas prieš komu
nizmo priespaudą, tačiau, jei 
kraštui bus naudinga, jis ne
vengs prekybos su Rytų Euro
pos šalimis, ‘a.--..’^-•5:

Kijevo sinagoga 
dirbanti Maskvai
MASKVA. — Ukrainos sosti

nėje esančios žydų sinagogos 
taryba bendradarbiauja su Mas
kvos slapta milicija KGB. Taip 
teigia 14 Kijevo žydų pasirašy
tas laiškas, kuris buvo paskleis
tas Maskvoje užsienio korespon
dentų tarpe. Sinagogos vadai iš
varę iš sinagogos jaunus žydus 
ir paskudę 11 jų KGB milicijai, 
kuri juos suėmusi už chuliganiz
mą. Sinagogos vadovai esą nu
sistatę prieš Izraelio valstybę. 
Jie vertę senesnius žydus pasi
rašyti pareiškimus prieš Izrae-

Erdvėlaivis "Pioneer 10" skrenda dideliu greičiu i Jupiterio i ’ 
vio sienos mokslininkai pritvirtino metalinę lentelę, kurioje matomos vyro ir moters figūros, 
šalia erdvėlaivio brėžinio (4). Iš ty figūrų, palyginę jas su erdvėlaiviu, inteligentiški tolimųjų 
erdviu gyventojai galės spręsti apie žemės gyventoją ūgj. Apačioje (2) parodytas erdvėlaivio iš
skridimo taškas ir kelionės kryptis, viršuje linijos representuoja pulsarus, kosminės energijos 
šaltinį, išeinančius iš saulės. Šita informacija, jei ji kada pateks su erdvėlaiviu tolimiems kos

moso gyventojams, jiems daug pasakys apie erdvėlaivio kilmę.

planetos apylinkę. Ant šio erdvėlai-

ČILĖS PARLAMENTAS SUSIKIRTO
SU VALDŽIA DĖL NACIONALIZAVIMO

SANTIAGO. — Čilėje vyksta arši politinėje© va tarp parla
mento ir prezidento Allendes, marksisto, kuris veda Čilę į “so
cializmą”. Allende laimėjo rinkimus, gaudamas tik 36% balsų. 
Parlamentas liko opozicijos — krikščionių demokratų ir naciona
listų rankose. Prieš dvi savaites parlamentas, nuorėdamas sustab
dyti privačių įmonių nacionalizavimą, papildė šalies konstituciją 
straipsniu, kuris reikalauja, kad kiekvienas naeionalizavimo de- 
kretas'būtirpatvrrtintas parlamento. Tas pats papildymas duoda 
parlamentui teisę peržiūrėti ir iki šiol jau nacionalizuotų įmonių 
padėtį. Prezidentas tvirtina, kad jis savo galių neatiduos. O 
Revoliucinis Kairės Judėjimas, kuris įeina į Allendes vyriausybę, 
aiškiai pagrasino, kad “Čilė suliepsnos nuo šiaurės iki pietų, jei 
parlamentas bandys sustabdyti darbo liaudies žygį”. |

Čilės vyriausybė iki šiol var
tojo du pramonės suvalstybini- 
mo metodus. Vienas buvo “rek
vizuoti” įmonę ir pastatyti jos 
vadovybėn valdininkus. Kitas 
būdas —supirkti įmonės akci
jas per Čilės . Išvystymo Fondą, 
kuris tam reikalui buvo įsteigtas. 
Valdžia jau suvalstybino Čilės 
tekstilės, cemento, alaus, padan
gų, urmo prekybos ir daugumą 
Čilės bankų. Dabar numatoma 
suvalstybinti dar 91 įmonė: že
mės ūkio mašinų, namų apyvo
kos gaminių, maisto ir popie
riaus.

kis protestuoja dėl šio sprendi
mo, skųsdamasis, kad Belgra
das birželio ir liepos mėnesiais 
esąs per karštas.

Šachmatų varžybų 
vieta nenustatyta 
BELGRADAS. — Tarptauti

nės šachmatų federacijos pir
mininkas Max Euve pasakė Ju
goslavijoje, kad pasaulio šach
matų čempionas Boris Spassky 
turės atsisakyti savo titulo, jei 
jis nesutiks su vietovėmis, nu
matytomis jo lošimui su Bobby 
Fischeriu.

Iki šiol dar nesusitarta dėl lo
šimo vietos. Federacija, maty
dama, kad abu varžovai nesusi
taria, nestatė kompromisą — 
pusę varžybų — 12 partijų — 
lošti Belgrade, o — kitą pusę 
—Reykjavike, Islandijoje. Spass-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Nepaslaptis, kad Rusijoje ir 
jos okupuotose šalyse žydų tar
pe visada yra buvę daug komu
nistų, kurie dirbo sovietų žval
gybai. Dabar patys Kijevo žy
dai skundžiasi tokiais savo tau
tiečiais, susimetusiais į sinago
gos vadovybę.

JERUZALĖ. — Haim Bar 
Lev, buvęs kariuomenės štabo 
viršininkas buvo prisaikdintas 
prekybos ir pramonės ministe- 
riu. Jo vardu yra pavadinta gy
nybos linija Sinajuje.

JAKARTA. — Indonezijoje 
komunistų veikla dar nėra visai 
pasibaigusi. Vyriausybė prane
šė, kad pernai 41 komunistų par
tizanas žuvo šiaurinėje Borneo 
saloje.

MASKVA. — Sovietų spauda 
praneša apie žibalo ieškojimo 
darbus Kolgujevo saloje, Arkti
koje, kur klimatas Jabai žiau
rus. Vien tik nugabenti reikia
mus įrankius truko 6 mėnesiai.

Opozicija įžiūri šiuose suvals- 
tybinimo bandymuose žingsnį į 
komunistinę diktatūrą. Jau da
bar suvalstybintos įmonės savo 
skelbimus duoda tik į kairiųjų 
leidžiama spaudą. Suvalstybi
nus popieriaus gamyklas, kata
likų ir kita spauda gali nebegau
ti popieriaus. Tada valdžiai būtų 
nesunku tęsti šalies gyventojų 
agitavimo darbą, nebesant lais
vos, kitų pažiūrų spaudos. Nors 
Allende sakosi norįs išlaikyti 
demokratinę sistemą, jo valdžio
je esą komunistai aiškiai pasi
sako už “proletariato diktatūrą”. 
Jie jau ragina darbininkus jėga 
užimti fabrikus ir prekybos įs
taigas, jei parlamentui pavyktų 
sustabdyti valdžios nacionaliza
vimo planus.

Opozicija įrodinėja, kad Al
lende ir jo Liaudies vyriausybė 
neturi pakankamų mandatų keis
ti visos Čilės ekonominę struk
tūrą. Allende laimėjo tik todėl, 
kad jo konkurentai buvo susi
skaldę. Mandatų ribotumą pa
brėžia ir tai, kad trijuose sena
to vietų rinkimuose valdžios 
partijos atstovai pralaimėjo opo
zicijos atstovams. Opozicija iš
šaukia Allende ir ragina jį skelb-1

JTsekretorius 
Pietų Afrikoje

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikos respublikoje lankosi 
Jungtinių Tautų delegacija, va
dovaujama paties sekretoriaus 
Waldheimo. Jis tarsis su P. Af
rikos vyriausybe dėl Pietvakariu 
Afrikos padėties.

Pietvakarių Afrika, anksčiau 
priklausiusi Vokietijai po Pir
mojo Pasaulinio karo, Tautų Są
jungos buvo pavesta valdyti P. 
Afrikos respublikai. Dabar ta 
respublika teritorijų nebeaplei- 
džia, nors Hagos Tarptautinis 
Teismas ir Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba pakartotinai rei
kalavo Pietvakarių Afriką aplei-s 
ti. šioje menkai apgyventoje te
ritorijoje yra daug žemės tur
tų ir mažai gyventojų — apie 
650,000.

Nežinia, ar sekretoriui Wal- 
heimui pavyks priversti Pietų 
Afrikos vyriausybę atsisakyti 
Pietvakarių Afrikos, kuri Afri
kos nacionalistų dar vadinama 
Nambija.

+ Amerikos pilotų sąjunga 
prašo spaudos nerašyti per daug 
apie lėktuvų pagrobimus, nes 
yra nustatyta, kad Įvairūs iškry
pėliai, prisiskaitę apie oro pira
tus, patys nori pagarsėti ir su
planuoja naujus pagrobimus.

+ Cape Kennedy miestelio 
gyventojai- Floridoje norėtų su
sigrąžinti seną pavadinimą — 
Cape Canaveral. Cape Kennedy 
erdvės stotis toliau liktų taip va
dinama, nes jos vardas buvo 
pakeistas prezidento Johnsono 
dekretu.

<£■ Pakrančių Sargybą paskel
bė, kad vienas kareivis suimtas 
ir tiriamas psichiatrų. Jis vasa
rio 27 d. būdamas centrinėje pa
siuntė į 22 Pakrančių Sargybos

SAIGONAS. — Miesto meras 
įsakė 100 restoranų ir barų sa
vininkams per keturis mėnesius 
išsikraustyti iš miesto centro į 
priemiesčius. Amerikiečiams iš
važiuojant iš Vietnamo, mieste 
liko tūkstančiai prostitučių, ku
rios neturi ką veikti ir daro blo
gą įtaką Vietnamo jaunimui.

ti dėl tų nacionalizavimų visų 
gyventojų plebiscitą. Tada jis 
pamėtysiąs, kad jį remia tik ne
didelė šalies gyventojų dalis. 
Prezidentas plebiscito skelbti 
nežada.

SOVIETŲ VADAI TURĖS PASIKEISTI, 
JEI JIE NORI PASTOVIOS TAIKOS

WASHINGTONAS. — Valstybės departamentas nusiuntė 
Kongresui 621 puslapio raportą apie Amerikos užsienio politiką 
ir ta proga valstybės sekretorius William Rogers atsakinėjo į 
spaudos atstovų klausimus. Rogers nurodė, kad Amerika sieks 
geresnių santykių ir susitarimų su Maskva, tačiau priešinsis kai 
kuriems sovietų vyriausybės veiksmams. Jis žadėjo svarstyti su 
Maskvos vadais atvirai ir tiesiai pagrindinius politikos skirtumus, 
kai gegužės mėn. jis lankysis su prezidentu Nixonu Maskvoje.

j Mūsų santykiai su Sovietų 
j Sąjunga nebus harmoningi, kol 
sovietų vadovybė nepakeis gal
vojimo ir neatsisakys pagundos 
visas įtempimų situacijas išnau
doti savo naudai, pareiškė Ro
gers. Jis nurodė, kad nauji kon
taktai su Kinija yra svarbūs tai
kai likusiai šio šimtmečio daliai, 
tačiau santykiai su Maskva yra 
jau dabar svarbūs. Ameriką, ir 
Sovietų Sąjungą jungia.nepa
prastas bruožas: jos yra vienin
telės valstybės visame pasauly
je, kurios turi pajėgumą viena 
kitą sunaikinti. Abi valstybės 
turi bendrą interesą reguliuoti 
niekad neregėtą karinę galybę, 
kalbėjo Rogers.

Valstybės sekretorius nurodė, 
kad padaryta šiokia tokia pažan
ga derybose dėl strateginių gin
klų apribojimo. Sovietų Sąjun
ga parodė nuosaikumą 1971 m. 
derybose dėl Berlyno. Pasauli
niai įtempimai tarp abiejų vals
tybių vis mažėjo, tačiau nega
lima pasakyti, kad sovietai bū
tų parodę nuosaikumą Pietry- 

■žių—Azijoje. ^ Jie rėmė‘Indiją 
kare prieš Pakistaną. Jos elge
sys Viduriniuose Rytuose irgi 
nebuvo taikai naudingas. Tiki
masi, kad prezidentui Nixonui 
lankantis Maskvoje pavyks įti
kinti sovietų vyriausybę, kad ap
riboti ginklų lenktynes Viduri
niuose Rytuose būtų naudinga.

Pareikšdamas tolimesnę pa
ramą Vakarų valstybių sąjun
gai, Rogers nurodė, kad sovietų 
politika turės gerokai pasikeis
ti, jei jie nori turėti Europoje 
pastovią taiką. Rogers kritika
vo Brežnevo doktriną, kuri lei
do sovietams daryti Čekoslovaki
joje ginkluotą intervenciją ko
munistinio režimo išlaikymui.

Kalbėdamas apie kitas pasau
lio šalis, Rogers pareiškė, kad 
Amerika pripažins Bengalijos 
valstybę, kai ten nebebus sveti
mų valstybių kariuomenės. Jis 
pareiškė, jog esą ženklų, kad 
Šiaurės Korėja siekia geresnių 
santykių su Amerika ir su P. 
Korėja. Nenumatimi geresni ry
šiai su Kuba, nes jos politika ir 
toliau esanti nukreipta prieš Ame 
riką. Raportas pasmerkia ir so
vietų valdžios nenorą leisti iš
važiuoti žydams.

Paklaustas apie Kissingerio 
užsienio politikos vaidmenį vy
riausybėje ir žinias, kad valsty
bės departamento vaidmuo 
mažėjęs. Rogers paneigė 
kalbas, pabrėždamas, kad jis 
sijaučia esąs apeinamas ar 
noruojamas. Jo vaidmuo ir 
nijos deryltose buvęs labai svar
bus.

“Brandy” nosis 
surado bomba č

NEW YORKAS. — Kennedy 
aerodrome pakilus TWA keleivi
niam lėktuvui su 45 keleiviais 
ir 7 įgulos nariais, kaž koks vy
ras paskambino i aerodromą ir 
pranešė, kad lėktuve greitai 
sprogs bomba, jei lėktuvų bend
rovė nepadės į nurodytą vietą 2 
milijonų dolerių. Vyriškis pagra
sino, kad bus suprogdinti 4 lėk
tuvai.

Pakilęs lėktuvas buvo radi
jo bangomis sugrąžintas atgal 
į aerodromą. Laimingu sutapi
mu tuo metu aerodrome vyko 
policijos demonstracija Federali
nės Aviacijos administracijos pa
reigūnams. Policija demonstra
vo, kaip du vilkiniai šunys savo 
uoslės pagalba suranda paslėp
tus sprogmenis. Abu .treniruo
ti šunys “Brandy” ir “Sally”, 
tuoj buvo nuvežti į nusileidusį 
lėktuvą^ kuriame per kelias mk 
nutes surado bombą. Ji buvė' 
išnešta ir specialistų išardyta. 
Bomba buvo įdėta į lakūnų var
tojamą juodą dėžę ir pastatyta 
piloto kajutėje. Policija dabar 
aiškina, kaip ji ten galėjo pa
tekti.

Šunų nebuvo Las Vegas aero
drome. Ten nusileidusį TWA' 
lėktuvą gerai apžiūrėjo aerodro
mo pareigūnai. Jie nieko nėra-

laivus žinią, kad Kinijoje buvęs tačiau po kelių valandų lėk- 
prezidentas Nixonas buvo nužu
dytas, o viceprezidentas Agnew 
paskelbė karą Kinijai. Laivų 
kapitonai priėmė šią žinią su ne
pasitikėjimu.

♦ Floridos 38 universitetų 
ir kolegijų balsavime demokra
tų kandidatu į prezidentus bu* 
vo išrinktas sen. McGovern. Ant
roje vietoje liko negrė atstovė 
Chirley Chisholm.

♦ Hong Kongą pasiekė žinia, 
kad svarbieji Kinijos vadai — 
partijos centro komitetas posė
džiauja, svarstydamas užsienio 
politikos klausimus.

♦ Japonijos imperatorius pa
reiškė NYT redaktoriui, kad jis 
būtų labai patenkintas, jei Ja
poniją aplankytų prezidentas Ni
xonas.

♦ Upland, Kalifornijoje iš 
proto išėjo psichiatras, gydęs 
kitus nenormalius žmones. Jis 
pasmaugė savo žmoną, dukte
rį, užmušė katę, peršovė savo 
sekretorę ir išsinuomavęs au* 
tomobilį, bandė užsimušti. Jam 
nepavyko, tada jis nusišovė.

♦ šiaurės Airijos valdžia įsa
kė krautuvininkams tikrinti sa
vo klientų maišus, ieškant gin
klų ar sprogmenų.. Policija neį
leis į viešus pastatus žmonių su 
nešuliais, pirma jų neiškratę.

♦ Vasario 26 d. potvynis Vir
ginijos Buffalo Creek slėnyje 
jau atnešė 113 žuvusių. Vakar 
rasti dar 5 lavonai.

♦ Čikagos darbininkų unU 
jos paskelbė remiančios rinki* 
muose Raymond Berg, kandida
tą į Cook apskrities prokuroro

tuvas susprogo.

Tas sprogimas paskatino visus 
aerodromus stropiai apžiūrinėti 
visus, ypač TWA, lėktuvus. Dėl 
to susivėlavo daug skridimų.

šeimas į Graikiją
WASHINGTONAS ’ XV 

karo laivyno ope~r.: ' r v-šrtin- 
kas admirolas Elmo Zumwal. pa
pasakojo Atstovų Rūmų komi
tetui, kodėl norima gauti Atė
nuose “namų uosto” privilegi
jas. Jis nurodė, kad lėktuvnešių 
jūreiviai ir lakūnai yra verčia
mi “nežmoniškai aukotis”. Per 
20 metų karjeros laikotarpį jie 
su savo šeimomis nebūna net 14 
metų. Toks atskyrimas neigia
mai veikia ir patyrusio persona
lo išlaikymą tarnyboje. Vyriau
sybė netenka valdžios lėšomis 
ištreniruotų jūreivių ir lakūnų.

Vyriausybė planuoja įsteigti 
gyvenamus butus Graikijoje, ne
toli uosto, šeimų pervežimas ir 
jų įkūrimas kainuos 13.4 mil. dol. 
Po to kasmet apie 3,100 šeimų 
narių išlaikymas Graikijoje kai
nuos dar 13.1 mil. dol. Tačiau, 
jei dėl tokio uosto turėjimo bus 
galima išlaikyti bent 2% perso
nalo, karo laivynas sutaupys per 
metus 28 mil. dol.

Komiteto nariai kėlė klausi
mus, kodėl toks uostas steigia
mas Graikijoje, kurios vyriau
sybė esanti nelegali ir nedemo
kratiška.

SU-

ne
ig

LONDONAS. — Britanija nu
tarė savo ginčą su Islandija per
duoti Tarptautiniam Teismui 
Hagoje. Islandija paskelbė, kad 
jos teritoriniai vandenys bus ne 
12 mylių nuo kranto, bet — 50 
mylių. Britanija skundžiasi, kad 
jos žvejai labai nukentės, jei ne
galės žuvauti prie Islandijos 
krantų, kur sugaunamas ketvir
tadalis visų britų žuvų.



“LINKSMOJI NAŠLE”
gyvuoj antis | samblio žvaigždėms

spektaklių Braziui ir Eleonorai 
“Links- nei.

Kristinai 
Algirdui 
Zapolie-

sulaukė signalo išeiti į sceną. 
Tik greita dirigento K. Stepo
navičiaus orientacija ir paty=- 
rimas išgelbėjo padėtj. Pirmas]

Įtempimą.

*N A i UlEN t” X DM IMSTR A CIJOJE

Jau 62 metus
“Pirmyn” choras, puikiai su-iMileriutei-Lindquist, 
organizavęs savo i 
garsinimą, sutraukė į 
mosios našlės” pastatymą praĮ Operetė nėra lengva: 
ėjusį šeštadienį ir sekmu.diepį 
pilną Maria HS salę žmonių. 
Antram spektakliui visi bilie
tai buvo išparduoti ir kai ku
rių vėlyvų svečių teko atsipra
šyti.

Premjeros dieną spektaklis' 
prasidėjo punktualiai, tačiau' 
pirmame veiksme vos buvo iš
vengta katastrofos, kai vie-i 
nam orkestro dalyviui ištrau-! . 
kus vielą, netikėtai nutrūko 2in^s’ 
susižinojimo ryšys tarp diri-įmet daugiau buvo girdimas, i 
gento ir jaunesniųjų spektak- balsas, lyginant su ----
lio solistų, kurie laukė -— ne- n°sParnio ; .

s meno 
žanras, čia dar greičiau, ne
gu operoje, pastebimas akto
rių nepatyrimas, kurio, žino
ma, pasitaikė ir šiuose spek
takliuose. Maloniai nustebino 
orus, gero balso Pontevedro 
baronas Popovas — Juozas 
Laūrušonis. Savo vaidmenį 
gerai atliko ir Juozas Aleksiū- 
nas — Nišas, Pontevedro pa
siuntinybės raštininkas, viską 

tik mažai kalbąs, šie- 
ir 

i “šikš- 
—xy” spektakliais per

nai. Aleksiūnas scenoje laikė
si laisvai, drąsiai ir įtikinan
čiai.

Kimsulas Kadijas — Vytautas 
įspūdis vis tiek buvo blankus,1 Lazauskas gerai buvo parink- 
dar daugiau padidinęs nepaty- tas apgaudinėjamo vyro vaid- 
fusių aktorų scenos baimę ir menini, įtikinančiai atrodė ir 

Antrąją dieną vis-jo flirtuojanti žmona, gražuo- 
kas vyko sklandžiai. Prerrije- le Genė Deksnienė. Generolas 
ta įėjo i vėžes i sceną išėjus an‘Novikovič — Juozas Vieraitis

a

■
choras Chicageje suvaidino Leharo "Linku
sią neužmirštamą sceną.

Šių mėty kovo 4 dienos vakarą Steponavičiaus vadovaudamas Pirmyn 
mąją Našlę". Fotografas Martynas Nagis nutraukė

OEDĖS ŠERNO GYVENIMO BRII02A1 
YRA GERIAUSIA' DOVANA

vyresnieji Amerikos Iietųvį§j Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
♦sriieniškai pažino, skaitė jl» straipsnius, knygas ir klausėsi 

' iu paskaitų Dabar iir gali paskaityti gražiai surašytą De 
iės šerno gyvenimą. Jiems tars įdomu prisiminti senus lai- 

Rtis ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
.•alėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para- 
‘Vt» Vienišo žmogaus Gyvenimą • Dėdės Šerno gyvenimo

■ ozus pradžiugins kiekvieną, kas |j atsimena ir pa 
Huno, o naiitiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A.

'enu'a* vaizditv gražia literatūrine forma pasakoji 
>> i ’.uogos stistfiažinfi sii nitish pirmūjū išeiviu švie-

. ><<. n ;■! k>e*a irtėoloeine veikla
Antanas Rūkas. VIENIŠO ŽMOGA1TR GYVENIMAS.

■ iiozo Adomaičio - šerno gyveninio bruožai. Išleido Ame- 
į, < ikos l.ietuvin Istorijos i h-aiuyijjį; i'hirajyn. 1062 m. 206 psl.

. * lf>-

nepadeda palankūs 
sako, kartais pade- 
gurkšnis konjako 

spektakli.

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULI. 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 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psL, kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS J LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti rainiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems 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
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. Š4.00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ- Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna irituristo 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 ji nepalenkė bendradarbiavimui

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

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

čekį ar piniginę perlaidą.
*• *’^***^*TW*^***,— •**

ir jo žmona Zina Pocienė turė
jo mažesnius vaidmenis, ku
riuos atliko be priekaištų, Al
binas Vieraitis, turėdamas ge
rus sceninius duomenis, kiek 
svarbesnėje Kaskados rolėje at
liko savo pareigas gerai. Mažiau 
proogs pasireikšti turėjo Josep
hine Mileriųtė ir Clemente Vi
džius.

Iki šiol neminėtas liko Vik
toras Mieliulis — Natalijos 
meilužio, paryžiečio vaidme
nyje. Jam trūko scenoje lais
vumo ir to paryžietiško gyvu
mo. Ir vesdamas Nataliją “iš 
kelio”, jis nežiūrėjo i ją, bet 
į dirigentą. Jo švelnaus tem
bro tenoras vertas tolimesnės 
mokyklos, o dažnesni pasiro
dymai scenoje turėtų panai
kinti ir lietuvišką kuklumą. V. 
Mieliulio pasirodymas žiūro
vų buvo lauktas su dideliu su
sidomėjimu ir jis buvo paly
dėtas užtarnautų plojimų, ku
rie turėtų jam padėti įgyti tam 
tikros žvaigždėms pritinkan
čios arogancijos ir laisvumo. 
Jei kam 
plojimai, 
da geras 
prieš pat

Pati veikalo siela buvo Kris
tina Mileriūtė-Lindųuist, graži, 
“sexy”, ne per sena, ne per 
jauna našlė, kuri visai užtar
nautai susuko galvas <pusei 
Paryžiaus. Kai kurios jos dai
nuotos frazės nukentėjo nuo 
nežymaus akcento, bet visi ži
nome, kokia nelengva yra lie
tuvių kalba, ypač svetur gimu- 
siems. Savo vaidmenį ji buvo 
puikiai Įsijautusi ir sugebėjo 
būti dėmesio centre visose sce
nose, kur ji dalyvavo.

Iki šiol slėptus aktorės suge
bėjimus Įtikinančiai pademon
stravo ir 18 metų barono žmo
na Natalija — Eleonora Zapo- 
lienė. Maloni akiai ir ausiai 
Natalija savo vaidmeniu užsi
pelnė didesnių vaidmenų ir 
ateities “Pirmyn” pastatymuo 
se.

Algirdas Brazis, grafo Da
nilos vaidmenį išvežė gerai, 
kaip iš jo ir galima buvo lauk
ti. Nelaimingas akies sužeidi
mas prieš pat spektaklį kiek 
gadino solisto nuotaiką, ta
čiau netrukdė jo balsui ir ne- 
mažino patyrimo scenoje

Malonią staigmeną sudarė 
“Pirmyn” choristės: S. Brazytė, 
V. Gierštikaitė, R. Gierštikaitė, 
L. Jadviršytė, A. Kelmelytė, N, 
Norbut, K. Ruikytė ir C. Zapoly- 
tė. Simo Velbasio choreografuo- 
tos jos paįvairino II-rą ir IILčią 
veiksnią savo šokiais. Solo pa
šoko baletą studijuojanti Jūdy
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Jau išėjo seniai laukta
Jiifizės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 82.00.

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

žiau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki a*1 Mnnpv orderį tokiu adresu:

f!

U.

1739 s Halated St, Chicago, HL 60608
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GIRTO VAIRAVIMO 
KALKULIATORIUS

Prieš nepilnu^ metus Illino- 
juje išradimas, pavadintas 
“drink - driver calculator” 
(vairuotojo girtumo kalkula- 
torius) jau spėjo plačiai pa
garsėti ir iki šiol _to išradimo 
esą išplinta daugiau kaip 400, 
000 vienetų, išradimas finan
suotas federalinėmis lėšomis, 
o Illinoj aus valstybė savo lė
šomis prisidėjusi tik po 6 cen
tus kiekvienam kalkuliatoriui.

Koks yra tas prietaisas, ne
paaiškinta, tik pranešama, 
kad tų kalkuliatorių jau gavo 
miesto Įstaigos 14,000; geležin
kelių kompanijos 5,000; Illino 
jaus valstybės mugei (State 
Fair) duota 25,000 ir tiek pat 
valst. policijai. Prašančių ei
lėje yra ligoninės,., mokyklos, 
draudimo kompanijos, auto
mobilių agentūros, policijos 
departamentai, net viešosios 
bibliotekos ir bažnyčios.

Kalkuliatoriai* esą parodo, 
kuomet ir kiek išgėręs žmogus 
atsiduria “pavojaus zonoje”. 
Pavyzdžiui, žinant savo svo
ri ir išgerto alkoholio kieki 
(vieną unciją 86 laipsnių deg
tinės arba 12 uncijų skardinė
lę alaus) galima pačiam kal
kuliuoti, ar ir kada ir kaip ar
ti esi “pavojaus zbrios” arba 
jau esi pačioje zonoje, tai yra 
pavojuje vairuoti automobilį.

Pavojaus zoną — raudonas 
kalkuliatoriaus signalas paro
do, kuomet kraūjūje atsiran
da 0,05 nuošimčio alkoholio 
Toje zonoje vairuotojo nuotai
ka darosi tokia”-kurią galima 
išreikšti žodžiu,. “Nepaisau”. 
Tą nuotaika betgi gali pasida
ryti “impulsyviai agresinga”. 
Kai signalas parodo alkoholio 
kraujuje esant 0,05%, kalku
liatorius duoda perspėjimą 
“Nevairuok!” Jei būtinai rei
kia, būk nepaprastai atsar
gus”.

Pagal kalkuliątorių vairuo
tojas gali pats nustatyti sau 
galėjimą vairuoti, sudėdamas 
tris “kalkuliacijas” — savo svo 
rį, išgerto alkoholio kiekį ir 
laiką, reikalingą alkaholiui “iš 
garuoti.”.

That’s -why the Payroll Savings Han

Bonds

Bard is, vikri 14 metų mergai
tė.

put into ILS. Savings Bonds. You have 
automatic saving power.

After all, it’s hard to spend money you

It takes a commitment to save money. To 
your family, to the future. And maybe to

raw
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“Linksmosios našlės” pa
statymo autorius bė abejonės 
buvo dirigentas ' ir režisierius 
Kazys Steponavičius. Jo ilgų 
metų patyrimas operečių pa
statymuose davė visits remtis ir 
šiems spektakliams. Atsime
nant. kad didelė dalis choris
tų išėjo į sceną pirmą kartą, d 
kiti, gal — antrą ar trečią kat- 
tą, galime tik linkėti, kad ir 
ateityje tebūtų liek mažai klai
dų ir minusų. O Čikagos išle
pintoji visuomenė yra tarusi 
savo žodį: “Duokite mums 
operečių

Pavyzdžiui, 180 svarų vai
ruotojas vienos valandos bėgy 
j e išgėręs 4 stikliukus randasi 
prie pavojingos zonos ribos. 
Bet jis nesąs pavojaus zonoje, 
jei tuos 4 stikliukus išgeria 
valandų bėgyje.

4

69% tėvų priešingi 
vaikų vežiojimui

Naujausiai pravestas gyven
tojų apklausinėjimas parodė, 
kad už mokyklų desegregavi- 
mą pasisako 66% amerikiečių, 
bet tuo pačiu metu 79% ame-

v5f

čikagiečiai atidžiai seka ir džiaugiasi Pirmyn choro pastatyta Leharo "Linksmąja našte". Fotografas M. Nagis ko
vo 4 d. vakarą vykusiai nutraukė pilną salę ir stebinčius veidus. .

lads’ college education.
And dow. there’s a bonus interest 

rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 556% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 56%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings

commitment. For you and your country

wSI redemptions A*d always remember

rikiečių yra priešingi vaikų ve 
žiojimui basais, tai yra važi
nėjimui baltųjų į juodųjų mo
kyklas, o juodųjų į baltųjų 
mdkyklas. Net pačių juodųjų 
pusė pasisakė prieš tokį važi
nėjimą: Newsweek žurnalo 
žiniomis, .JAV šiaurėje bal
tųjų 68 nuošimčiai, o pietuose 

va-74 nuošimčiai yra priešingi 
žinojimams.

su-

ROCKFOH). ILL.
Mirtis ir vėl sukinėjasi

•Mirė Juozas Andriukaitis, 
laukęs 81 metus. Burson kojinių 
įmonėje jis išdirbo 47 metus. 
Išėjęs į pensiją persikėlė gy
venti į Port Washington mies
telį, Wisconsin valstijoje. Trum
pai pasirgęs, jis ten ir mirė. Ta
čiau buvo palaidotas Rockfordo 
St. Mary kapinėse. Liko didelia
me nuliūdime žmona Monika, du 
sūnūs it dvi dukterys.

Iš Lietuvos velionis atvyko į 
Ameriką dar gana jaunas. Buvo 
darbštus ir geras šeimos tėvas.

Dviem dienom praėjus po An
driukaičio mirties mirė Juozas 
Malinauskas, sulaukęs 88 metų 
amžiaus. Jis buvo jau sunegalė- 
jęs ir apgyvendintas senelių 
prieglaudoje. Atvykęs iš Lie
tuvos į Rockfordą, jis išmoko 
mašinisto darbo ir Barber Col
man bendrovėj išdirbo 60 metų.

^5 ’

Gyveno pasiturinčiai, turėjo šar
vo namus. Jo žmona mirė prieš 
kelis mfetus. Palike dvi dukteris 
ir sūnų Juozą. Palaidotas buvo 
Kalvarijos kapinėse.

Reiškiu užuojautą mirusiųjų 
sūnums, dukterims ir giminėms.

žvalgas

LIETUVOS PAUKŠČIAI
Paukščių Lietuvoje yra 292 

rūšys. Mūsų krašte peri 180 rū
šių.

Miškuose gyvena net kelios rū
šys erelių, kėkštai, geniai, slan
kai, strazdai, pelėdos, lakštinga
los, gegutės.

Pelkėje ir vandenyse prisilai
ko ir peri gervės, gulbės, gand
rai, žuvėdros, narai, antys, ki
rai, tilvikai, vandeninės vištos.

Vasarą gyvena apie pora šim
tų gulbių.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJIENAS*



Vasario Šešioliktosios minėjimas
Tęsinys — 2

Akibrokštas į nesutarimus panėrusiems 
lietuviams, kad nejsigyta gera salė

400 žmonių talpinanti, yra per- 
maža tiek didiesiems parapijos 
koncertams, tiek ir tokioms su
eigoms, kaip Vasario 16 minė- 
j imai.
Skersai gatvę nuo parapijos so

dybos yra amerikiečių Marshall 
aukštesnioji mokykla, turinti 
erdvią salę ir nemažą sceną. Ten 
ir prašosi įnamiais lietuviai, šį 
kartą, vos keletai dienų prieš 
Lietuvos šventę, Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrius gavo iš 
tos mokyklos pranešimą, jog, 
kaip pažadėtą, galima bus Va
sario 16 minėjimui sale nau
dotis, bet scena — ne. Priežas
tis : vyksta mokyklos dramos 
grupės vaidinimai, scena bus pa
ruošta naujam vaidinimui ir ki
tiems nevalia jon įeiti.

Jau į salę įėjus lietuvį vasario 
20 d. nuteikė nejaukiai įvairūs 
spalvoti popieriai nuraizgyti apie 
salės scenos barjerą. Girdėjau 
iš kai kurių net priekaištą ren
gėjams, kam jie taip, ne lietuvių 
spalvų popierius ir popierinius 
kitus ornamentus iškabinėjo. 
Pravartu būtų buvę pirminin
kaujančiam paaiškinti susirin
kusiems, jog ta visa salės deko
racija nėra lietuvių darbas.

Nepasisekimai turėtų 
skatinti pažangą

Meninės dalies vadovė arba 
pranešėja buvo Ramunė Vitku
vienė (prieš vedybas — Jurkū
naitė). Po oficialiosios dalies 
publika sujudo: vieni ėjo namo,

Po V. Adamkaus kalbos buvo 
perskaitytas Valstybės Departa
mento sekretoriaus laiškas, ku
rį jis parašė Lietuvos pasiunti
nybei Vašingtone; perskaityta 
Los Angeles miesto tarybos re
zoliucija Lietuvos laisvei ir vie
nas Alto skyriaus valdybos na
rys skaitė rezoliuciją, kurią siū
lė susirinkusiems priimti.

Sekė meninė dalis ir aukų rin
kimas. Prieš tai nukrypkime 
kiek į šalį — į salės vaizdą.

Šis Vasario šešioliktosios mi
nėjimas labai aiškiai pabrėžė tą 
gėdą lietuviams, kad jie pirko 
Bendruomeninius arba Lietuvių 
namus, pirko Tautinius Namus, 
bet nė vieni nepateisino tų pir
kimo metu kilusių erzelių, nepa
tenkino platesnių lietuvių visuo
meninių reikalų. Tautiniai Na
mai nuėjo į svetimtaučiams pa
tarnauti biznį, ten lietuviškasis 
gyvenimas apmiręs, ten lietuvis 
per paskutinius porą metų re
tas svečias su savo parengimais 
ar susirinkimais. Vadinamieji 
Bendruomeniniai ar Lietuvių 
Namai net patiems bendruome- 
nininkams jau permenki, nes pa
skutinis buvusis Liet. Bendruo
menės Apygardos suvažiavimas 
buvo privataus lietuvio biznia- 
vietėje — tavernoje ir valgyk
loje.

šiaip ar taip, lietuviškasis gy
venimas koncentruojasi parapi
jos sodybos namuose. Gretinant 
su minėtomis salėmis, kad ir 
erdvi parapijos ’Salė, bet ji, apie

Michael Kotch ir Wilhelm Daida, Massachusetts Institute of Technology studentai, patys pastatė 
naujo stiliaus hovercraft modelį, kurį išbandė ten pat instituto kieme ant sniego. Laivas tikrai 

"skrido" sniego paviršiumi. Aou studentai yra 22 m. amžiaus.

Nurs ir patiems būti- Jio.
niausiems reikalams labai tau
piai darant, visliek numato
ma, kad bus 
1611 tūkstančių doleriu 
reikalingos sumos

Ne visi jie via turi drau- 
pažislamų ar giminių. O 
jaunuosius svečius reikia 

kaip reikalauja ličiu-reikalinga apie*priimti. 
Dali viski papročiai ir svetingumas.

pirmieji:Reikia manyti,
kongreso rėmėjai jau sudėjo.’to svetingumo
Tikimasi, kad dosnieji lietu
vių visuomenė sudės kiek rei
kia. Geriems tikslams dolerio 
ji nesigaili. Jei vienkartinėms 
pramogoms ar svetimiems pa
liekamiems pastatams atsiran
da mecenatų net su tūkstanti
nėmis, tai čia, gyvajam lietu
vybės statiniui, jų tikrai turė
tų atsirasti net su kaupu.

Antras dabartinis rūpestis — 
nakvynės. To mielojo jauni
mo. apie kurį taip dažnai pa
kalbama ir parašoma, i kon
gresą suvažiuos virš tūkstan-

kad pas mus 
dar nestokoja. 

Kongreso rengėjai prašo nak
vynių reikalu neatidėliojant 
skambinti pakomisijus pirmi
ninkei Daivai Vaitkevičiūtei, 
tel. 737 5X03, arba II PLJK
būstinėm tel. 737 — 3300.

Jaunimo Kongresas yra ne 
tik jaunimo, bet mūsų visų rei
kalas. todėl ir jo pasisekimas 
turi visiems rūpėti.

P. Venclova

SKAITYK "NAUTIEC/.S* - 
iOS TEIKIA GERIAUSIAS,

TSTNG T 4USI AS ZINIAS

pypkoriai traukė parūkyti, na, 
čia .pat mergaitės ir aukų vo
kelius surinko.

Kol publika į vietas sugrįžo, 
pranešėja turėjo keletą kartų 
kviesti. Kamšalu panaudojo ir 
deklamaciją iš B. Brazdžionio kū
rybos. Scenos neturint, šokėjai 
salėje prieš publiką ant salės 
grindų šoko “Ketvirtainį”, “žūs
ta” ir “Kubilą”. Tai grupė pasi
vadinusi “Audra”, bet nei tos 
audros, nei jaunaviško šokėjų 
tempo nebuvo ir rekorduota mu
zika buvo su kažkokiais trūku
mais. Greta manęs sėdėjęs tau
tietis pratarė: “Be akordiono, 
be gyvos muzikos — tautiniai šo
kiai ne šokiai”. Prie to aš ga
lėčiau pridėti: — jei nėra sce
nos, nėra paaukštinimo ir pub
likos didžioji dalis negali ma
tyti kaip mikliai šokėjai kojas 
kilnoja — tai verčiau visai ne
šokti.

UP TO 
§20,000.

5^0 ^SAFETY OF^ 
YOUR SAYINGS

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

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

sasi.i,

Chicago Savings
and Loan Association

‘INSURED

Frank Zogas, President

INSURED

Nuo.
1914 metų

5%
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū- 

— su apylinkės.—- Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. įles norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Šv. Kaziemiro parapijos cho
ras, vadovaujamas aukštai iški
lusio kompozitoriaus Br. Bu- 
driūno, buvo laimingesnis. Tu
rėjo suoliukus arba paaukšti
nimus, ant kurių dailiai prieš 
publiką choristai sustojo. Bet 
choras,- kaip sakoma, neformoje, 
neparuoštas. Buvo ir kitų tech
niškų neapdairumo klaidų. Pra
dėta dainuoti, sustota, atsipra
šyta, pasitaisyta ir vėl toliau...

Per metų metus losangeliškio 
choro programoje kantatos. Šį 
kartą be senų ir naujų šauks- 
mingu melodijų programon įra
šyta ir labai sentimentali liau
dies daina, J. švedo kompozici
ja “Linelius raunu ne viena”. 
Tą dainą labai muzikaliai dai
nuoja Čiurlionio ansamblis. Ne 
šio korespondento nuomonė, bet 
iš kitų, šiek tiek apie muziką 
nusimanančiu žmonių nuomonė: 
“Gretinant su čiurlioniečių dai-

C % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

j %% PER annum

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

Jj % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

JAUNIMO DARBYMETIS
II PLJK žiniaraštyje Nr. 8 

rašoma: “Atstovus II Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongre- 
san išrinktus ir pradėjus juos 
angažuoti kongreso darbams, 
žvilgsnis krypsta Į tą jaunimą, 
kuris, nors ir neturėdamas 
atstovo Įgaliojimo, taipgi rū
pinasi ir Jaunimo metų pasi
sekimu”.

žvilgtelėjus i kongresui pa
siruošimą, visose kolonijose 
darbas ne eina, bet bėgte bė
ga. Bėga su jaunatviška ener
gija ir užsidegimu. Darbas vyk-

navimu. iš “Linelius raunu” dai
nos išėjo tik parodija — pasijuo
kimas”...

Tikrai keista, kad žymus ma
estro, premijomis ir garbe ap
dovanotas, surizikavo šitaip iš
eiti su neparuoštu choru i publi
ką. Tačiau losangeliečiai lietu
viai labai myli chorą, labai smar
kiai plojo tiek už riktus, tiek ir 
už šauksmingų natų išdainavi
mą, o ir dirigentas stengėsi, ne
šykštėjo, be atsiprašymų ir bi- 
sui surado ką kartot.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Nepaskutinėmis žinio
mis, Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius surinko apie pustre
čio tūkstančio dolerių aukų.

Apie pagarbą profesoriams
Los Angeles ir apylinkėse gy

vena lietuvių ir mokslo žmonių 
— profesūron ir tuo pačiu į tarp
tautines mokymo sferas iškilu
sių. Kiek jų čia, kiek ir visoje 
Amerikoje lietuvių profesorių 
esama, gal kas ir žino?

Pas mus pirmauja moterys: 
Marija Gimbutienė, Elena Tu- 
mienė. Iš vyrų žymus A. Avi
žienis. Gal ir daugiau yra? Tu
rime ir senųjų profesorių, iš ne- 
prikl. Lietuvos, bet tai jau pen
sininkai. Tiesa, Kazys Almi- 
nauskas-Alminas, Lietuvos uni
versiteto auklėtinis, tebeprofe- 
soriauja amerikiečių mokslo įs
taigoje.

Ir ko trūko? Tik pirminin
kaujančio susipratimo, po V. 
Adamkaus siūlymo gerbti pro
fesorius, paprašyti, kad salėje 
buvę profesoriai atsistotų. Ne
abejotina, jog publika jiems 
smarkiai plotų ir tuo pagarbą 
išreikštų. Verčiant medalį į ki
tą pusę — būtų pamatyta, kiek 
profesorių dalyvavo Lietuvos 
šventės minėjime, kiek jų dar 
eina su lietuvių išeivijos mase.

Pasigirti galima: Los Ange
les ir apylinkėse dar nėra tokių 
profesorių, kurie lietuviškuose 
ir angliškuose raštuose nebevar
totų nepriklausomos Lietuvos 
“termino”, jei taip galima išsi
reikšti, bet tik kalbėtų apie 
“prieštarybinį laikotarpį”.

Atsiliepiant į V. Adamkaus 
siūlymą profesorius gerbti, ky
la klausimas, ar visi, be išimčių, 
gerbtini? Gal gerbtini ir tie ne
gausūs spaudos darbininkai — 
žurnalistai, kurie iškelia kaiku- 
rių jaunųjų profesorių klystke
lius, pataikavimus komunisti
niam okupantui.

(Bus daugiau. Kitą kartą 
apie jaunuosius maištininkus ir 
revoliucionierius). J. Klauseikis

sta ne tik centre, bet ir visur, 
kur tik yra lietuvių jaunimo. 
Ir suprantama: darbo ir įvai
rių klausimų begalės, o die
nos taip pat galvotrūkčiais sku 
ba. Nė nepajusim kaip įpusės 
birželis ir viskas jau turės būti 
savo vietose.

Didelio susidomėjimo verta 
Kongreso Studijinė anketa. Ji 
turi 67 klausimus, kurie paro
dys ką jaunimas daro, kuo jis 
domisi, kuo diki ir kur link 
krypsta jo siekimai? Anketą 
paruošė klinikos psichologas 
dr. Ramualdas Kriaučiūnas.

Kongresui ruošiamasi ne 
kaip kokiam pramoginiam įvy 
kiui, bet rimtam reikalui, ku
ris turi jaunesnėse kartose pa
ryškinti kelią, kuriuo einama 
ir sustiprinti lietuvybės pagrin
dus. Tas rimtas darbas atsis
pindi jau baigiančioje išryš
kėti kongreso programoje, ži
noma, jaunimas nebūtų jauni
mu, jei jų veikloje nebūtų ir 
jaunatviškų pramogų. Bus jų 
ir šiame Kongrese, bet jos bus 
atokvėpis,; tarpusaviu kon
taktų sustiprinimas ir darbų 
paįvairinimas.

Ruošiantis tokiam dideliam 
įvykiui gal niekad nebuvo rei
kalinga vyresniųjų talka ir 
parama kaip dabar, šiuo me
tu yra du labai svarbūs reika
lai, tai — pinigai ir atvykstan
tiems jauniems svečiams nak-

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija*’ y-a 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkyt. S2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

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

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

—

1 1 t u.

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

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

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF S5,000, OR MORE, 
L YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 00608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metalu Tek 421-3070
Jstaigo* pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Gavau laišką iš Cleveland©. 
Voke keturi dalykai: Jaunimo 
žygio už tikėjimo laisvę infor
macija apie patį sąjūdį bei jo 
tikslus; Jaunimo žygio už tikėji
mo laisvę paruošta anketa lietu
vybės — religijos temomis; lais
vajame pasaulyje gyvenančių ka
talikų kunigų bei vienuolių są
rašas ; laiškelis man, kuriuo pra
šoma užpildyti anketą ir Nau- 
jienuose pakomentuoti. Kai jau
nimas prašo, ką gi, atsisakyti 
negalima. Ir anketą užpildžiau 
ir, va, kartu skaitytoją informuo
ju ir komentuoju.

Jaunimo žygis už tikėjimo 
laisvę (toliau pavadinimą rašy
siu vienu, iš didžiosios raidės,

nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo. Reiškia, Žygis gy
vuoja jau ketvirtas metus. Žy
gyje dalyvauja sekančios jauni
mo organizacijos: Akademinis 
skautų sąjūdis,- Korp! Neo-Li- 
thuania, Lietuvių skaučių sese
rija, Lietuvių skautų brolija, 

Lietuvos vyčiai, Moksleivių atei
tininkų sąjunga, Pasaulio Lietu
vių bendruomenės jaunimo sek
cija ir Studentų ateitininkų są
junga. čia tuoj kyla klausimas: 
kodėl žygyje nedalyvauja lietu
vių evangelikų-liuteronų jauni
mas (žinau, kad tokio organizuo
to ar pusiau organizuoto jauni
mo tikrai yra Toronte ir, gal būt, 
Čikagoje) ?; ir kodėl Žygyje ne-

Kent State universitetas Ohio turi muziejy, kuriame sudėti įvairūs kurčiu žmoniy priętąisai. 
Muziejaus direktorius Kenneth Berger parodo kelis tokius girdėjimo sustiprinimo prietaisus. Mu- 

zięjuje iv yra apie 1,500.

‘Tarybinio” gyvenimo tikrove

žygiu) buvo įsteigtas Laisvės 
kovos. metams baigiantis. O 
Laisvės kovos metai, tai 1968- 
tieji, arba 50-tieji nuo Lietuvos

dalyvauja Santaros-Šviesos fe
deracija? PirmięsieiĮis tikėji
mo laisvė rūpi todėl, kad jie yra 
labai užsiangažavę krikščionys.

Komunistams Naujienos buvo pats karčiausias pipi
ras. Jos buvo kartesnės už “kapitalizmą”, “buržuaziją”, 
“nacionalizmą”, nacius, fašistus ir kitus “darbo žmonių” 
priešus. Naujienos komunistams yra karčios, nes jos 
parodo komunistų apgaulę ne tiktai vadinamoje jų “ko
voje” prieš tas *‘darbo žmonių” pabaisas, bet papras
čiausioje kasdienybėje. Komunistai neturi drąsos kylan
čių problemų aptarti, kad galėtų iš klaidų pasimokyti. 
Jiems lengviau kitaip galvojanti komunistą kanabėku j 
kapą paguldyti, negu jo nuomonės išklausyti.

Naujienų nemėgsta ir “kultūrinio bendradarbia
vimo” šalininkai, vadinamieji intelektualai, kurie netu
ri reikalingos energijos problemoms studijuoti, bet su
sižavi tokiais tuščiais “rodikliais”, kaip “kultūros pa
kėlimas”, užsieniečiams statistikos žinių specialus pa
rinkimas, apdairus propagandos pokštas ir kiti su gyve
nimo tikrove nieko bendro neturintieji tvirtinimai.

Platesnių akiračių neturintieji žmonės mano, kad su 
dabartinės Lietuvos valdovais reikia ieškoti bendros kal
bos, kad ‘tarybinėn” Lietuvon pasiųstos senos knygos 
mokslo įstaigose bus prieinamos visiems studentams, kad
Vilniun pasiųstiems vaikams bus kalama Į galvą tiktai 
graži lietuvių kalba, o ne komunistinė doktrina, bet taip 
galvojantieji klysta. Jie tingi pastudijuoti, kas atsitiko su 
senomis ir retomis knygomis sovietų Rusijos bibliotekose 
ir kokios kalbos komunistai moko veikiančiose ispanų,
meksikiečių ir portorikiečių mokyklose. Naujienos kelia- 
šią komunistinę apgaulę viešumon, informuoja savo 
skaitytojus apie gyvenimo tikrovę komunistų pavergtuo
se kraštuose, todėl šio dienraščio skaitytojai turi tiks
lesnių duomenų apie sovietinio imperializmo pastangas 
kolonizuoti Lietuvą ir sukelti nesantaiką pačių lietuvių
tarpe. Naujienos ima faktus iš šiandieninio gyvenimo 
“tarybinėje” Lietuvoje, iš pačių komunistų partijos pa
skelbtų šaltinių. Faktams nustatyti Naujienos nenaudoja 
žiugždinės “istorijos”, bet pačių komunistų šaltinius, pa
ruoštus Lietuvoje veikiantiems komunistams.

Pavyzdžiu gali patarnauti partinėje pakopoje aukš
tai Įkopusio A. Stankevičiaus straipsnis “Rajono komu
nistų štabas”, atspausdintas praeitų metų gruodžio Ko
muniste, kurį komunistų partijos centro komitetas par
tijos nariams leidžia Vilniuje. Stankevičius išvažiavo į 
Ignaliną, kad galėtų dalyvauti ten suruoštoje rajoninėje 
partijos konferencijoje ir išsikalbėti su atsakomingais 
partijos pareigūnais įvairiais kultūros ir kasdieninės duo
nos reikalais. Kelionėse ir partijos pasitarimuose išsi
kalbėjęs Stankevičius šitaip rašo:

“Žmonės, jų rūpesčiai, jų siekimai.'.. šiandien 
jie ne tik nori turėti geras darbo ir buities sąlygas. 
Tai ir troškimas siekti naujų žinių, paruošti savo 
aplinką, keliauti. Anksčiau, kai Ignalinos rajone 
vienas kitas ūkis galėjo pasigirti didesniais derliais, 
sodybinis sklypelis buvo tvirta kolūkiečio, tarybinio 
ūkio darbininko paspirtis. Dabar pažiūros keičiasi. 
Kuriam galui vargti, jeigu atidavus dalį sodybinio 
sklypelio į bendrą ūkio masyvą, rudenį gali gauti 
miežių, bulvių netgi daugiau, negu jų gaudavai iš 
savo sklypo. Prisiminė pokalbis su Černiachovskio 
kolūkio pirmininku Stasiu Kesteniu. Ūkis jau kelinti 
metai vidutiniškai iš ha prikulia daugiau kaip 22 
centnerius grūdų, pagamina vis daugiau mėsos ir 
pieno, sparčiai kyla kolūkio pajamos, kolūkiečių 
uždarbis. Stiprėjanti ūkio ekonomika keičia ir ko
lūkiečio pažiūras. Jie jau nebenori po darbo, pasi- 
pustę dalgelę bėgioti savo karvutei šieno, — jo gali ir 
ūkis parūpinti, nenori leisti vaikų į seną' apsama
nojusią mokyklą, kuri, dar be to, ir privačiame na
me įrengta”... (Komunistas, 1971 metų gruodžio, 
48psl.).
Ši įtakingo partijos nario Stankevičiaus pranešimo 

citata daugiau pasako, negu visi jokubkų ir kvanktelė
jusių intelektualų troškimai ir svaičiojimai. Stankevi
čius meluoja,. kai jis tvirtina, kolchozuose gyvenantieji 
rusų vergai tiktai šiandien nori gero darbo ir gerų buities 
sąlygų. Jie. gerų buities sąlygų norėjo vakar ir užvakar, 
praeitais metais ir užpraeitais. Gerų darbo ir buities są
lygų jie troško nuo pirmos “komunistinės” santvarkos 
įvedimo dienos. Tų gerų sąlygų nėra Rusijoje po 50 metų, 
nėra ir Lietuvoje po 25 okupacijos metų. Turėdami savo 
ūkius, jie turėjo duonos ir pieno. Atėmus iš jų žemę, jie 
liko be duonos ir mėsos. Kad prie seno namo paliktas 60 
arų sklypelis buvo didžiausia buvusio ūkininko paspirtis, 
Naujienos rašė prieš 25 metus, o šiandien tai'patvirtino 
partijos organas...

Komunistai pajėgė sužavėti kelis intelektualus apie 
pakilusią ‘kultūrą” ‘tarybinėje” Lietuvoje, bet citatos pas
kutinis sakinys kalba apie ‘seną apsamanojusią mokyklą”, 
įrengtą privačiame mame. Tokios mokyklos buvo tiįtai 
sunkiausiais caro laikais. Jos veikia ir ‘tarybinėje” Lie
tuvoje. Apie jas partijos organe rašo komunistas A- Stan
kevičius. Tokius faktus viešumon iškelia ir intelektua
lams akis pabado Naujienos. .

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE

21
IV-sios Dainų šventės dainavimą ne

kaip vertino mūsų operų ir operų arijų 
koncertų stropesnieji lankytojai, tūli gir- 
dėjusieji operų su pasirinktais daininin
kais. (Jų tarpe yra sužibęs ir vienas kitas 
mūsiškis). OL sako, anie tai dainuoja, 
net galva svaigsta beklausant... Koktu, 
kad tokių ir panašių atsiliepimų apie dai
nų šventės dainavimą yra savininkų net 
baltuojančių galvų, Lietuvos moliu moli
nomis kojomis.

Kai kurie recenzentai rašė, kad P. Bič- 
kienė, J. Vaznelis gerai dainavo. O tie cho
rai. .. tai ką.,. O slysįantięms nuo lietu
viškos atramos, liaudies dainos buvo ne
patenkančios jų dabartįnių plačių polė
kių, čia užimančios vietą patrauklių, kad 
ir D. Lapinsko sukurtų operų, jo ruoštų 
koncertų dainų. Tai ir siūlyta ateity dainų 
šventėse dainuoti operų (arijų), bendrų 
dainuojamų dalių.

Iš tokių dainavimo vertintojų išskirti
nas aukšto muzikos ūgio Algis Šimkus “Da 
barties egzaminai ir pamoka ateičiai” 
(Draugas 1971. VU. 17.). Viršuje antraštės

redakcijos prierašas: “Nuomonės apie dai 
nų šventę”.

Žinoma, jis, vertindamas iš profesinio 
savo aukščio, — (ir profesijinis aukštis ne 
visiems vienodo lygio), — teisus. Bet tas 
teisumas irgi galėtų būti su pastaba. Juk 
ir profesininkams dainininkams, vaidi
loms koncerto pradžioje, operos pirmaja
me veiksme, premjeroje... tinkamoje 
sąlėje... pasitaiko nekaip išdainuoti... Šį 
kartą gerbiamas kritikas irgi pripažįsta, 
kad Įsidainavęs choras dainavo neblogai, 
o pabaigoje net gerai. Jis, kritikas, meta 
kaltės šešėlį ir dainoms. Tačiau, jeigu pro
gramą apverstame kita galu, ir kantata, 
gale puikiai skambėjusi, būtų buvusi pir
moji, kažin, ar ji būtų buvusi neįsidaina- 
vusio choro taip padainuota, kaip .dabar 
padainuota pabaigoje! O pirmosios, “blan
kiau skambėjusios, dainos”, kad ir “Meno 
daina”, pabaigoje ar nebūtų išėjusios drą
siau, tobuliau! Tačiau negali neigti šio 
muziko nęro girdėti tobulesni dainavimą.

Šios dainų šventės (mėgėjų) dainavi
mą, kritiškai žvelgdami, gerai vertino 
muzikas Ant. Nakas “Dainų šventės atgar
siai” (“Dirva” 1971. 57 nr.). Muzikas St. 
Sližys, atsakydamas, svarbiausia, A. Šim
kui “IV-ji Dainų šventė — istorinis įvykis” 
(“Draugas” 1971. VIII.21), nepriėmė dai
navimui tokių priekaištų. Prof. V. Jaku- 
bėnas “IV-ji Dainų šventė” (“Aidai” 1971

Antriesiems tikėjimo laisvė, kaip 
ir visos kitos laisvės visame pa
saulyje, o ypač tėvynėje rūpi 
todėl, kad jie yra liberalai. Įdo
mu, ar vienų ir kitų. Žygio stei
gėjai nekvietė, ar vieni ir kiti 
nesutiko į Žygį dėtis?

Žygio vykdomajam komitete 
yra: Algirdas P. Muliolis — pir
mininkas, Romualdas Bublyš — 
vięepirm., Onutė Kliorytė — se
kretorė, Kęstutis Sušinskas — 
iždininkas, Jūratė Balašaitytė, 
Danutė Grigaliūnaitė ir Stepas 
■Matas — nariai; informacijos 
vadovė — Aurelija Balašaitienė. 
Visi clevelandiškiai. Visi, išsky
rus pora, jauni žmonės. 
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Žygio šūkis, nors, priešingai 
daugeliui kitų šūkių, nesurimuo
tas, labai gražus ir prasmin
gas: “Tėvynėj laisvės, laisvėje 
tėvynės!” žygio informatoriai 
sunumeruoja tris savo veikimo 
kryptis: 1. Renkama bei plati
nama dokumentinė medžiaga 
apie padėtį (religinę) Lietuvoje. 
Esą pasiųsta šimtai informuo
jančių laiškų JAV valdžios, reli
ginių bendruomenių bei spau
dos atstovams, JT ambasado
riams. 2. Išeivijoje Žygis rūpina
si religinės praktikos atlikimu 
sava kalba, pagal savus papro
čius. Renka religinio gyvenimo 
žinias, rūpinasi dvasinio aptar
navimo statistika, parūpina me
džiagą j aunimo diskusijoms, pla-‘ 
tina ženklelį su įrašu “Aš Kris
taus”. 3. “Rūpinasi audiencija 
pas Šv. Tėvą, prašant paramos 
žygio tikslams įgyvendinti”, (ci
tavau ištisai, todėl ir ėmiau į 
svetimženklius).

Iš trijų įvardytų veikimo kryp 
čių, pirmoji yra pati girtiniau- 
sia. Nepaisant bolševikų propa
gandistų saldliežuvavimo, religi
ja Lietuvoje yra persekiojama
pačiu brutaliausiu ir ciniškiausių 
būdu. Kas kovoja už jos lais
vę, kovoja ir už tautos laisvę. 
Jeigu tikrai iš žygio išėjo šim
tai laiškų su visokia informacija, 
tai puiku. Girtinas ir rūpestis 
religiniais lietuvių reikalais iš
eivijoje nes, pavyzdžiui, šiame 
krašte lietuvybė iš religinių ben- 

įdruomenių — parapijų gujama

dažnai net nutautusių, sumate
rialėjusių savų kunigų, nekal
bant jau apie spaudimą iš sve
timųjų (airių) pusės. Atidžiai 
persiskaičiau atsiųstą statistinį 
leidinėlį, kuris pavadintas “Lie
tuvos vyskupijų ir lietuvių vie
nuolijų kunigai išeivijoje 1970”. 
Nustebau, radęs pora ir tokių 
kunigų, kurie su lietuviais se
niai nieko bendro nebeturi ir 
apie kuriuos buvau manęs, kad 
niekas jau jų nebepažįsta. O 
va, sąrašuose jie visi surašyti, 
not jų gyvenama vieta (tik mies
tas ir valstybė) nurodyta. Toks 
sąrašas paaiškina, kad žygio 
žmonės iš tikrųjų šį tą daro.

Tik jau numeriu 3 pažymė
tas “žygis” tai tikrai verčia šyp
sotis. Tos audiencijos rūpini
musi pas popiežių jau sergama 
ketvirti metai. Argi tikrai au
dienciją taip sunku gauti? Kas 
gi čia stovi skersai kelio? O gal 
laukiama sekančio, mums pa
lankesnio, popiežiaus? Jei taip, 
tai geriau dėl tos audiencijos tuo 
tarpu nė burnos neaušinti...

Sayo (pagrindiniu ?) tikslu Žy
gis skelbia “jaunimo krikščio
niškosios lietuvybės ugdymą” ir 
tą tikslą kiek plačiau paaiškina. 
Dėl vietos stokos aiškinimų ne
bekartosiu, nes ir taip tikslo ap
tarimas kalba už save. Labai 
teigiamai, žygio,, informacija 
baigiama krikščioniškosios lie
tuvybės. ir tikėjimo laisvės ap
tarimais.

žygio anketa yra pradedama 
šitaip: “Siekdami pilno ir rea
laus vaizdo apie dabartinį lie
tuvių išeivijos religinį gyveni
mą, nuoširdžiai prašome Jūsų 
pagalbos atvirai atsakant šiuos 
klausimus”. Anketa suskirsty
ta Į keturius skyrius: 1. Lietuvy- 
bė-Religija, 2. Parapija, 3. Dva
siški ja, 4. Savivalda. Viso 34 
klausimai. Klausimai suformu
luoti kruopščiai ir aiškiai. Pavyz
džiui išrašau pirmojo skyriaus 
klausimus: ar yra ryšys tarp 
tautybės ir religijos? (lietuviš- 
kumo-religingumo); ar svarbu, 
kad krikšto apeigos būtų atlik
tos lietuvių kalba?; ar svarbu,

kad lietuvių vaikai turėtu gali
mybę priimti sakramentus' lie
tuvių kalba?; ar mokai (ar mo
kytum) sayo yąikus melstis lie
tuviškai?; kokia kalba prakti
kuoji religiją?; kas turėtų lietu
vių vaikus mokyti lietuviškai 
tikėjimo tiesų, maldų, giesmių ir 
t. t.?

Į kiekvieną klausimą galima 
pasirinkti vieną iš 2, 3, 4, o vie
nu atveju net iš 5 atsakyiųų. 
Anketos vidury yra net ir toks 
klausimas; ar Altą, Bendruo
menė, Vlikas turi teisę rūpintis 
parapijų lietuviškumu? Ir at
sakymams kaip tik duoti 5 pasiū
lymai : 1. Altą, 2. Vlikas, 3. Ben
druomenė, 4. Visi, 5. Nei vieni. 
Taigi, anketa įdomi ir, manau, 
iš ją gavusių didelė dauguma už 
pildys. Tik žygio vadovybė nie
kur nepaaiškina,' ką konkrečiai 
su gautais daviniais darys. Tie
sa, anketą paruošė “siekdami 
pilno ir realaus vaizdo apie da
bartinį lietuvių išeivijos religi
nį gyvenimą...”. Bet kas už to 
vaizdo ? Kur juo bus remiamasi ?

Man regis, kad žygio sąjūdis 
turėtų į savo tikslus bei veikimo 
gaires įtraukti ir visų kitų Lie
tuvoje egzistavusių ar dabar 
egzistuojančių religijų klausi
mą,.© taipgi ir išeivijoje -egzis
tuojančių religijų atstovus įsup
ti (ypač jauį-kaip pradžioje mi
nėjau, gana gausius evangeli
kus). Ir* turėtų savo veikimą 
sudinaminti, paspartinti, pada
ryti konkretesniu ir labiau ma
tomu. Per trejus su viršum me
tų visam būriui organizacijų žy
gio vardu teparašyti kelius šim
tus laiškų yra labai maža. Ir, pa
galiau, turėtų išplėsti veikimą 
visuose didžiuosiuose lietuvių 
telkiniuose. Ne paslaptis, jog 
šis sąjūdis tuo tarpu konkre
čiai šį tą daro tik Clevelande. 
Pyz., Detroite jis kaip ir. neeg
zistuoja ir vargu ar egzistuoja 
Čikagoje. Iš to, ką, susipažini
mui gavau ir čia aptariau, atro
do, kad Jaunimo žygis už tikėji
mo laisve yra pozityvus sąjūdis, 
tik... dar kaip reikiant neišsijų- 
dįų§s- 11

m. 7 nr.) teigia, kad “rezultatas nęblo- 
gas”..

Mes, turėdami galvoje čia einamą mū
sų chorų kelią, ir kad jie ne visi vienodo 
mėgėjiško aukščio, ne vienodo dainavi
mo stilius, kad galėjo turėti tik vieną iš
lyginamąją repeticiją, khd dainavo muzi
kiniam garsui netinkamoje salėje, tokioje 
be nuotaikos atmosferoje... ir kritiškai 
žvelgdami, keliame rankas, kad ąbtidu 
jungtiniai chorai buvo aukšto mėgėjiško 
lygio ir mokėjo dainas, nepasimetė iš 
tono, nesuklydo, bet lygiai susiderino, iš 
laikė taktą, ritmą. Buvo atidūs klusnūs 
tiksliems dirigentų mostams, įšprašantįęms 
balso pabrėžimus, bangavimus. Dainavo 
gerai.

(Tik didelę nuoskaudą chorams, moky
tojams darė ir atvirkščiai proporcingą pa
galbą teikė garsintuvai, tarpais plėšydami 
dainų garsus. Ar rengėjai, visada čia šį 
pasikartojantį “pagalbininką’ užmiršo su
drausminti, ar salės išnųomotojai nesutiko 
sutvarkyti, nežinome. Bet jau ateity ši 
žmogaus muzikinio garso geležinį priešą 
būtina priversti dainai tarnauti, apba jo 
atsisakyti.).

Geras dainavimas liudija, kad skiria 
darbui daug laiko ne už atlyginimą pinigu, 
bet iš mėgėjiškumo ir meilės lietuviškai

dainai, iš teisės, teisingumo ir gyvo reika
lo supratimo kuo ilgiausiai čia lietuvybei 
išlaikyti, anuomet tos pačios lietuviškos 
dainos prikeltai. Liudija, kad lietuviškos 
dainos laukuose dirbamas darbas iš pasi
priešinimo, rezistencijos, okupuotoje Lie
tuvoje dainų šventėse rusiškų dainų dai
navimui, žinoma jų stiliumi.

Mes dar sykį keliame ranką nž įąį, kad 
dainininkai, chorai i? mokytojai... dai
navimo aukštuma savo pareigą atliko ir 
egzaminą išlaikė Bet tuo nesakoma , kad 
prilygta aukščiausia mėgėjįški|mo riba, ąt- 
ieidžianti nuo tobulėjimo pastangų : kas 
galėtų netrokšti savo mylimam dalykui 
“objektai”, kiek tik Įmanoma, aukščiau
sio tobulumo! Bet sakomą, kad ąįleidžia 
nuo kritikos, taikomos profesionalams, 
ypač pasiekusiems aukštesnės savo profe
sijos ribos.

Ką galima, net reikia šios dainų šven
tės dainavimui prikišti, (daugiau suaugu
sių chorui, negu vaikų...), tai nepakan
kamai aiškų žodžių tarimą, “dikciją”. Iš 
esmės svarbu dainuotinio veikalo aiškus, 
ryškus žodžių tarimas, nes tai prisideda 
prie garso prasmės, spąlyos, įspūdžio pa
gilinimo. Girdėti tik muzikinį garsą ne tas 
pat, kas girdėti jį su žodžiais, ne tas pat, 
kas girdėti jį su žodžių neaiškiais garsais, 
arba nesuprantamais, svetima kalba; ne 
tas pats, kas klausytis tos pačios melodijos
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muzikos, grojamos bežodinio ir, geriausio 
orkestro.

Už tai dainininkai, ypač solistai, iš
moksta gerai, aiškiai žodžius ir svetinę 
kalbą dainuojamų dainij. Lietuvius profe
sionalus dainininkus , ir programų pranešė
jus kartais ir mūsų spąuda pagirią už grą: 
žų svetimą kalba tarimą.

Mums atrędo, ypač §yąrbą, nųp 
scenų Įietuviškos dainos aiškus žo<|is yerž; 
tusi į kląusovų ausis. Įpratinti kaip reį; 
kiant savp kalbos žodžius tarti kaip tik bu
tu peikalas chonj mokytpįų. O špękant apje 
savo tautinės kultūros pupselėjim^, to re|- 
kalauja ir pati kultūra.

Kadangi žodžio profesionalas sąvoka 
įvardija, kad to Įąipsnip nešiojojaš tupĮ 
gauti ir gauna už savo atskilus darbus tokį 
atlyginimą, už nuolatinę tarnybą tokią a|: 
gą, kad ištektų gerąj gyyepti, faj, kaip pifc 
miau minėta, nei profesionalų chorų dai: 
nininky, nei profesionalų tik chorų moky
tojų, greičiausiai, niekad neturėsime... 
Kad ir turėtume, jie neužimtų dainos darį 
bo plotų nuo pagrindinės apačios iki vir
šūnių-

fRug <|&ųaiap)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštj
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų nosies 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolof.: PRospoct 84229 
Rwxid. tolofu WAlbrook 5-5076

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

Rsz. toL 239-4663

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
6449 So. PulMl Rd. (Crawford 

Modical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu. 

Jei neatsiliepiu. aSambiali S'<4-aul2

lolofu PRotp*cf 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tintai antradieniais ir penktadienim* 
Trečiad. ir sekmad. otisas uždarytas. 

Rot: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talef. 695-0533

Fox Valley Modical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7let STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5*49 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. i—-7 vaL, 
antram, penktadieni nuo 1-^5. tree, 

ir cestad. ūkiui »usiUrus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6)32 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. snambinti Ml 3-Ouui.

ŠIS BEI TAS K FLORIDOS

Savai pat tavą Miami ir Petrapilyje
Demokratiškoj Amerikoj pra- 

j dėjus reikštis rasizmui, vis daž- 
I niau pradedamas linksniuoti ir 
j žodis “getas” (ghetto). Origina
liai, negrai “getais” patys pra
dėjo vadinti savo gyvenamuo- 
kvartalus. Toliau labiau tas pa
vadinimas pradedamas taikin
ti ir etninių grupių susibūri
mams j kaimynystes, lietuviškai 
seniau vadintas “kolonijas”, taip 
antai Aštuonioliktos Gatvės ko
lonija, Bridgeporto, Užjardžio, 
“Taunaleikos” kolonija ir t. t. 
šiandien lietuvis nebepyksta, 
kad ir labiausiai kompaktinę 
Marketparko koloniją pavadina 
“lietuvių getu Nr. 1”.

Esmiškai geto ir “savas pas 
savą” sąvokos yra artimai gi
miningas, susietos su rasės, tau
tos, genties ar bendrų interesų 
grupės savisauga ir išlikimu. 
Istoriškai, getai (ghetto) yra 
grynai žydiškas išradimas. Taip 
buvo viduramžiuose vadinami 
miestuose,, krikščionių tarpe, gy
venusių žydų kvartalai, kuriuo
se atsitvėrę, neretai net mūro 
sienomis, žydai turėdavo savi
valdą, apsaugą nuo pogromų ir 
galėdavo puoselėti savo tautinę 
kultūrą, papročius ir savo tikė
jimą, o kaip Didžiojoje Lietuvos 
Kunigaikštijoje — Vilniaus,

GRADJNSKAS

Ofiso tek: HE 4-1816 arba RE 7-9700 
<ozidenci|os; PR. 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
G YDS TOJ AS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS; Pirmad., an trad., ket
virtad. ir penKtatneniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 

susitarus. ]
-- Trečiadieniais uždaryta. ••

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

, Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lensės”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

I LENGVIAUSIAI į 
NUSTATOMA Į 

2512 W 47 ST L- FR S-1993 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

» — .......... ............^=7

>    —»——
i P F R KRAUSTYMAI 

MOVING 
Laidiniai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-3063

1 MOVING ’
Apdraustas parkraustymas 

iš įvairiy atstumu* 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

- --------  — ------------

’SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

i _ j
į Visos programos iš W0PA^
j 1490 kiL A. M. į

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL rytb. — Šeštadieni ir sek-.’ 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 v&L 

i ryto.

TeL: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO. ILL 60629
----------------------------------—. ■ ■ -.................................................

V. Tu m a son is, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71H STREET 
Ofl»o t*l*f.- HEmlock 4-2123 
R*zld. telėC. Gibson 1-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ke|onu 
(Arch Support*) ir L L

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

mu ibcwb,
*5 one 'rtkžlžfe tt
yoa to help pBt'oeec 

iarac fires. Ba fisficnr 
ScDokey’f ABCr Ahrtyr 

hold iMirba till eald. Be ■»

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

Talef.: PRospect 6-5084

help your a 
heart fUNr 
help your HEARTj

Mmat Ooly ro< caa

Trakų ir kt. miestų getai buvo 
pasidarę pasaulinio garso žydų 
kultūros ir mokslo židiniais. 
Tiesa, getų sąvoką barbariškai 
suprofanavo rusai pogromais ir 
vokiečių naciai juos pavertę žmo
nių skerdyklomis, tačiau tas žo
dis išliko ir pradeda pusiau rim
tai būti taikomas ir kitų tautinių 
mažumų tirščiau apgyventoms 
vietovėms.

Kadangi Floridoje lietuviai, 
lyginant su kitomis “imigrantų” 
kategorijomis, gana vėlai pra
dėjo apsigyventi ir savų “getų” 
įsikurti nebegalėjo, priversti 
kurtis pajūrių miestuose ir sa
lose išblaškytai, ėmė nieko ne
trukę spiestis aplink savo klu
bus, kurie jiems yra pasidarę vi
so bendruomeninio, tautinio ir 
kultūrinio gyvenimo centrais — 
kitaip tariant getais geriausia to 
žodžio prasme.

Floridos lietuviai pagaliau ga
li būti patenkinti, ir tikrai yra 
patenkinti — abejuose savo tirš- 
tesnio susikoncentravimo židi
niuose — Miami ir St. Peters
burg© (Petrapilyje), pagaliau 
turėdami tikrus savus lietuviš
kus klubus.

Nors Petrapilio-St. Petersbur- 
go lietuvių klubas visą laiką iš
buvo gerose rankose ir nuo sa
vo įsikūrimo pradžios buvo ir 
yra vietinių lietuvių pasididžia
vimo ir svečių pasigėrėjimo 
centru, bet per keletą metų to 
nebuvo galima pasakyti apie 
Miami lietuvių klubą, kurį į sa
vo rankas buvo pasiglemžusi tū
la diktatoriškų polinkiu nutau- 
tėjusių asmenų grupelė. Per pa
skutinius rinkimus -Miami Lie
tuvių Klubo nariai atgavo savo 
valią ir galią, apsivalė nuo kir
šintojų, išsirinko naują gerą 
lietuvį pirmininką p. Gužauską, 
kurą, atftaisė senosios valdybos 
netaktus ir atgaivino klubo gy
venimą. Nors, kaip Anis Rūkas 
teigia, kad klube dar nėra lie
tuviškomis knygomis ir laikraš
čiais apdėto stalo ir sienoje nė
ra lentos su lietuviškais skelbi
mais bei susirinkimų praneši
mais”, bet reikia atminti, kad 
ir Roma nebuvo per vieną die
ną pastatyta. Prie geros valdy
bos bus ir ta ir kita.

Miami lietuviai šiemet, taip 
sakant, išplaukė į didžiuosius 
vandenis ir pasirodė visiškai 
puikiais okeanautais: Vasario 
šešioliktosios minėjimą Miami 
Lietuvių Taryba šiemet suruošė 
Bayford Parke su Miami miesto 
orkestro koncertu ir iš lietuvių 
kompozitorių kūrinių sudaryta 
programa su specialiai iš Čika
gos parsikviestu solistu Stasiu 
Baru, dalyvaujant arti 10 tūks- 
tančid klausytojų publikos, ku
rios didžiausią dalį sudarė, ži
noma, ne lietuviai. Ir čia padė
ka Alto Miami skyriaus pirmi
ninkui) senam .Lietuvių klubo 
veikėjui A. P; Kaulakiui, kurį 
senoji klubo klika buvo net iš 
klubo “išmetusi”. Lietuvos lais
vės reikalams šiame minėjime 
aukų surinkta $1,490 ir stam
biausias aukotojas, kaip ir kas
met davęs $100 ir dar prakal
ba pasakęs buvo čikagiskis pa
saulio keliautojas Dan Kuraitis. 
Netoli nuo Kuraičio atsiliko nau
jasis klubo pirmininkas p. Gus- 
Gužauskas su $50.

St. Petersburg© lietuvių klu
bas savo patalpose sekmadienį 
vasario 19 d. surengė įspūdingą 
Vasario šešioliktosios minėjimą. 
Sakoma, dalykas ne kiekybėje, 
bet koky’bėje. čia buvo patys 
vieni lietuviai, bet jų buvo pil
nutėlė šiaip gana erdvi ir puiki 
salė ir tie lietuviai aukų Altui 
sudėjo 851 dol. Toje sumoje bu
vo kasmetinio čikagiškio svečio 
Valerijono Šimkaus $50 ir vie
tinės garsios dideliais turtais 
panos Marijos — 5 centai...

St. Pėtersburgo lietuvių klu
bas yra palaimintas gerais dos
niais nariais, ypatingai narėmis, 
ir darbščiomis valdybomis su 
pasišventusiais pirmininkais. Ir 
naujasis pirmininkas Klemensas 
Jurgėla, kaip ir anksčiau eilę 
in etų pirmininkavęs p. Karnius,

John Davidson, 30 m. dainininkas, laimėjęs Emmy žymanj ui vaid
menį televizijos "USA” programoje, tikisi didesniu vaidmenų ne tik 

televizijoje, bet ir filmuose.

baisiai nemėgsta būti pagiriami, 
bet iš giesmės žodžiu gi išmesti 
neįmanoma ir reikia pakartoti, 
kad visa valdyba klubui ir visai 
lietuvių kolonijai yra tikra Die
vo dovana.

šiemet minėjimo programoje 
dalyvavo p. Lingio vadovauja
mas Liet. Klubo choras, (kuria
me pasisekė priskaityti 9 vyrus 
ir 19 moterų) ir kalbėjo du čika- 
giškiai V. Šimkus ir teisėjas p. 
Zuris, o pagrindinę prakalbą pa
sakė ten gyvenanti poetė, rašy
to j aMarjoric Huck, tiek kruopš
čiai išstudijavusi Lietuvos, is
toriją ir susipažinusi su mūsų 
tautos garbės amžiais ir tragedi
jų metais, su lietuvių tautos 
charakteriu ir gerosiomis savy
bėmis, kad beliko nuoširdžiai 
pageidauti, kad lietuviai patys 
apie savo .praeitį tiek žinotų ir 
savo ateitimi tiek.tikėtų, kiek ši 
garbingoji yiešnia amerikietė. 
Teko būti St. Petersburg© lie
tuvių klube tris kartus iš eilės: 
vasario 12 d. sekmadienio pie
tuose, vasario 15 d. Užgavėnių 
blynuose ir vėl sekmadienį va
sario 19 d. Vasario šešioliktosios
minėjime, kuri lydėjo pietūs. 
Sekmadieniai pietūs čia yra pa
tapęs toks ritualas, kad floridie- 
čiai iš visų pajūrio salų čia su
važiuoja savųjų bendruomenėje 
pabūti. Nestebėtina, kad petra- 
piliečiai savo klubą taip myli ir 
juo didžiuojasi..

Viena, ko abudu lietuvių klu
bai (ir miamiškis ir petrapiliš- 
kis) neturį tai savo. nuolatinių 
korespondentų, kurie mūsų spau
dai dažniau.parašinėtų apie klu
bų veiklą ir Įdomesnius įvykius. 
Plunksną gerai valdančiųjų yra 
abiem užtenkamai. Galbūt, klu
bai turėtų, rinkdami savo val-

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

G6LININKAD
(PUTRAMENTAB)

Unkamomo arba liūdesio valando* 
gražiausios gėlės ir Teinikai aras 

piq papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/tJ
5525 So. Hartem Avė. — 586-1220

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR į-0833 Ir PR 84)834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

; i:dybas, kartu išrinkti ir kores
pondentą, kaip tai tebedaro kai 
kurios senosios Chicagos lietuvių 
draugijos. J. Pr.

(Bus daugiau)

Savo naminę raišty spintelę reikia 
nepaprastai Švariai ir tvarkingai už* 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvyktv klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, koki y vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Snsirinkiinų ir

PRANEŠIMAI

— SLA 226 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kove 9 dieną 
3600 W. North Ave. svetainės antrame 
aukšte. įėjimas iš šono nuo N. Cent
ral Park Ave. Pradžia 8:00 vai. vak, 
Visi nariai ir narės kviečiami būtinai 
dalyvauti, nes bus rinkimas Fildomd- 
sios Tarybos bei rinkimas degelatu į 
seimą, kuris įvyks Miami, Floridoje, 
birželio mėn.

W. Mankus, rast.

— Lithuanian National Democratic 
Club narių susirinkimas Įvyks trečia
dienį, kovo 8 dieną, 8 vai. vakaro, Hol
lywood Inn svetainėje, 2417 West 43rd 
Street. Susirinkimui pasibaigus, bus 
vaišės.

Bernicė Žerfigūlis, rast.

ANTHONY BREDIS
Gyv. Chicagoje 

f

Mirė 1972 m. kovo mėn. 7 dieną 6:20 vai. vak., sulaukęs 88 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 71 metus.

Paliko nuliūdę: brolis Juozas Bredis su šeima, 4 velionius miru
sių brolių vaikai, Lietuvoje mirusios sesers M. Bartkienės vaikai ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Vykdant Velionio Anthony Bredis testamentą, rašytą 1971 m. 
rugsėjo mėn. 23 dieną, kūnas atiduotas medicinos mokslo reika
lams.

Nuliūdę:

Brolis su šeima ir kiti gimines.
F .... ......................... _ |ĮĮ>| Jf innim m .. .. imi

a. + a.

ANTANINA STASIULIS - BUTRIMAITE
Mirė 1972 m. kovo 7 d., 3:30 vai. ryto, sulaukusi senatvės. Gimusi 

Lietuvoje, Suvalkų apskr., Slabonių parapijoj.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Vladas, sūnus Jonas, marti Betty, marti 

Helen, 7 anūkai: John, jo žmona Bonnie, Stanley. tHane, Keith, 
Mark, jo žmona Donna, Michele ir Brian, 2 proanūkai, sesuo Ona 
Usauskas su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Litua- 
nica Avenue.

Penktadienį, kovo 10 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Šv. Jurgio parapijos baįtoyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antanina Stasiulis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. * ‘

Nuliūdę lieka:

Vyras, sūnus, giminės. >

Laidotuvių Direktorius George F. Rudminas. Tėl. Y A 7-1138 
k **** .. —   'ip-gn-
-------- - ..................................................................... I" Įię

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKf
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 
<sTr-rn»zmtizriTTrmiuHrmTti»UMH»iitH»»i»uwHtHi»»H»emttnm»mi«M*J»i,M»un»»»mmM>*yCT4Tv«usvwrr

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENITE f

TeL: f Arda 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-LONDITIONED HOI’LYčlO>

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

tuftlME 
KOPLYČIAS 

Vi§oši= MIESTO 
DALYSE

Chicagos
CiėtdViį 
Laidotuvių' 
Direktorių 
Aasoeiaeijos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArOs 7-3401

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

■ ■ ■■ ■ ■■ << ■ ■■■ —■■ ■

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-1134-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2Ž28
South Holland, Ulinoif

S — NAUJISNOS, CHKAoe 1, ILL. TRURSBAT, MARCH », W71



REIKALINGAS

•:į..

women.

Call

GERIAUSIA DOVANA

$730

Tik $88.000.
$10.00

KITUS SKAITYTI

Gave pinigus, tuojau knyga pasiusime. Lietuviu Fondo Valdyba

$2.00
$2.00
$530
$3.00

$6.00
$6.00

(IIIKIII RI IIIEIIIHI

SKAITYK PATS IR PARAGING

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Valkata plėšikas nušovė 
šešių, vaikų motiną

I Community Discount krau

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto studentai, kurie anks 
čiau yra išėję dviejų metų ar-

$3.00, minkštais 
‘ " i — $3,00,

Did«sn«s karjero* nepasiekusi aktorė Gena Roelands staiga gavo 
pripažinimu už vaidmenį "Minnie and Moskowitz" filme.

-°- LTN Metinis Susirinkimas. 
Lietuvių Tautinių Namų penk
tasis metinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1972 metų kovo 11 
d. (šeštadieni), pirmą valandą 
po pietų savojoj pastogėje, esan
čioj 6422 So. Kedzie Avenue, 
Chicago j e.

KIBS!

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

sitarus telefonu 423-3233.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MR

feSiS

Federaliniy ir valstijos pajamy 
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

Chroniški alkoholikai daž
nai kenčia dėl padidėjusios 
širdies ir norint savo širdį su
mažinti iki pirmykščio natū
ralaus dydžio, tenka pasidary
ti aholiučiu abstinentu ir bent 
pusę metų išgulėti ligoninėje.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

Puikus namas 
$22,500.

30 pėdų su garažu prie

HELP WANTED — MALE
Darbininky Reiki*

— Arch. Erdvilas Masiulis 
išskrido į Australiją, kur Mel
bourne mieste rengiasi praleis
ti žiemos atostogas. Honolulu 
mieste jis aplankė Havajuose 
gyvenančią Jameikienę. Ma
siulis žadėjo pasidalyti kelio
nės Įspūdžiais su Naujienų skai 
tytojais. Australijoje jis pažis 
ta didoka lietuviu skaičių.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

— Kovo 25 d. nuo 2 iki 4 vai. 
p. p., 4200 S. Halsted St. bus iš 
varžytinių pardavinėjami dvi
račiai.

SAVININKAS išsikelia iš Chicagos ir 
parduoda bungalow 64-tos ir Sacra
mento apylinkėje. Skambinti po 6 vai. 

vakare. Tel. 737-9519.

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

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

kitokį blankai.

Po susirinkimo ten pat ruo
šiami šeimyniški pietūs, kurių 
programą praves Julija Cijūne- 
lienė. LTN nariai ir šiai organi
zacijai pritariantieji kviečiami 
susirinkime dalyvauti. (Pr).

ba visą (trijų metų) progra
mą, bet dėi Įvairių priežasčių 
negalėję Instituto pabaigti, 
gali tai padaryti šiais mokslo 
metais. Tuo reikalu prašoma 
tuojau kreiptis Į PLI vadovy
be telefonu 737 - 9134.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

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

TEL. — 776-5888
Anketas Garbačiauskas, sav.

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklu.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti 51.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Kartu prašoma LF vietos ko
mitetų bei įgaliotinių pranešti 
savo apylinkių pastaruoju metu 
mirusiųjų LF narių vardus ir 
pavardes. Labai prašoma atei
ty visų LF narių neatidėliojant 
pranešti savo naujus adresus. 
Mirusiųjų LF narių giminės, ar
timieji, LF vietos komitetai bei 
įgaliotiniai prašomi ateityje ne
atidėliojant pranešti mirusiųjų 
narių vardus ir pavardes. LF 
adresas: 2422 West Marquette 
Rd.. Chicago, Ill. 60629.

— Naujienose galima gauti 
naujai išėjusią Kipro Bielinio 
knyga “Gana to jungo”. 492 
psl., minkšti viršeliai, 6 x 9”. 
Kaina $5.00. Knygą išleido 
Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Fondas. Spaudė Bro- 
oklyno pranciškonai.

A. & L INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
♦645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobiiiy draudimai.— Jonas Jasaitis, Valdema

ras Sadauskas (LB), Julius Pa- 
kalka ir Pranė Pakalkienė 
(ALT) dalyvavo Pavergtųjų 
Tautų savaitės k-to posėdyje, 
kuriame buvo svarstyta Pa
vergtųjų Tautų savaitės Chi- 
cagoje pravedimas, Chicagoje 
rengiamos sovietinės parodos, 
etninių grupių Įstatymo prave- 
dimo ir kt. klausimai. Paverg 
tųjų Tautų savaitės komitete 
dalyvavo ir laisvųjų kiniečių 
atstovas. Nuo pat komiteto veik 
los pradžios lietuvius atstova
vo LB apygardos valdyba. Vė
liau prisijungė ir Chicagos 
Lietuviu Tarvba.

Lietuvių Fondo valdybos 
prašymas. LF narių metinis vi
suotinis suvažiavimas įvyks š. 
m. gegužės mėn. 6 d. Čikagoje. 
Visiems LF nariams bus siunčia
mi pakvietimai dalyvauti suva
žiavime. Daug LF narių metų 
bėgyje pakeičia adresus. Ne vi
si jie praneša LF valdybai savo 
naujus adresus. LF valdyba pra
šo tuos narius, kurie dar nepra
nešė savo naujų adresų, tuojaus 
pranešti. Priešingu atveju, jie 
negalės gauti kvietimo į suva- 
žiavima.

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusk
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusk________
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pust ___ ;__________ __________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi.' įrišta — f 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusk, įrišta 
minkštais viršeliais _____________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 push ____________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI ■ APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

83 pusi., _____ ______ ____ _______________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p 

Įrišta
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik __ _______;___________________

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

X)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL GR 6-1421
6200 So. WESTERN AVE.

— Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas pradėjo II šių moks
lo metų semestrą.. Institutą 
dabar lanko 45 studentai. Pa
kviesti ir keli naujieji lekto
riai: istorikas Jonas Damaus
kas — liet, kultūros istorijai 
dėstyti, istorikas Jonas Rač
kauskas — istorijos mokymo 
metodikai ir mokyklinei prak
tikai. klasikinių kalbų dr. Ja
nina Rėklaitienė — liet, kalbos 
morfologijai dėstyti.

Good store for couple
Selling because of 

illness.
Mrs. KLATT
636-3344

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba skubiai pra 
šo pranešti apylinkėse išrink
tų Jaunimo Kongresan atstovų 
vardus, pavardes ir adresus 
apygardos valdybaL Dalis 
apygardos apylinkių dar apie 
atstovų išrinkimą Jaunimo 
Kongresan iki ’šiol apygardos 
valdybai nėra pranešę.

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
oo 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 vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom.-garažas. Marquette Par
ke. S36.500.

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

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

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS —' MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairi y prekiy. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

BUSINESS FOR SALE — 
CHILDREN’S CLOTHING STORE 

Specialty shop vicinity of 63rd & 
Western Ave, 
or 2

Kiek gėrimai turi kalorijų
Astuonių uncijų Cola bon- 

kutė turi 95 kalorijas; Ginger 
ale — 70; soda 8 uncijų bon- 
kutė ar skardinėlė 120; juoda 
kava 0 (neturi jokių kalorijų), 
arbata be cukraus 0, su šaukš 
teliu cukraus 15 kai.

Alaus stiklas 8 uncijų 100 
kak; whiskey, gin, romas P/j 
uncijos 100 nuošimčių — 125 
kai., 90 nuošimčių “vodka” 
85 kai,; vyno vidutinio didumo 
stiklas 75 kalorijas.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponi!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

East Chicago, Indiana. Ko
vo 4 dieną East Chicagos ALTo 
vietinis skyrius buvo sušaukęs 
susirinkimą, iš esamų mūsų apy
linkėje stiprių ir vienos mirštan
čios organizacijos. Susirinkimo 
tikslas 16 Vasario minėjimo sąs
kaitų patvirtinimas. L. B-nės 
valdybos pirmininkui pakeitus 
adresą, pirmininkas nesuspėjo 
gauti pakvietimo ir su ALTo 
valdybos nariais negalėjo daly
vauti posėdyje ir spręsti mūsų 
apylinkės reikalus. Organizaci
jos visą laiką bandžiusios visus 
nugalėti ir pervargusios. 2 kvie
sti valdybos nariai ir Vienas nek
viestas atsirado posėdyje 3 
vienminčiai. Minėtos partijos 
vadas pradėjo ALTo pirminin
kui duoti pastabas, ir kiek vė
liau boso balsu skaityti atsineš
tus pasiūlymus, nesantaiką Įne- 
šančius mūsų apylinkei. Ste
biuosi — tie patys keli žmonės 
nepavargo per 22 metus tik kri
tikavę ir diktavę kitiems. Jei 
ne patys, tai per kitus. Argi jūs 
nesuprantat ar tik nenorit su
prasti, kad jūs esat Lietuvių 
garbingų organizacijų grabo- 
riais? K. čiurinskas

PETRAS KAZANAUSKAS, FreridentM
2212 W. Csrmak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — T»l. WA 5-2737
3333 Sc. Hairtod St., Chleigc, III. 60608. — T»l. 254-3320

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

V. VALANTINAS

— Jonas Jasaitis, LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdy
bos pirmininkas, buvo pagrin 
diniu kalbėtoju Grand Rapids 
apylinkės valdybos surengta
me Vasario 16-tosios minėji
me. Grand Rapids lietuvių ko
lonija, nors ir nedidelė, bet 
pasižymi gera ir darnia tauti
ne veikla. Apylinkės valdybai 
vadovauja Dr. Stasys Balys, o 
visą kultūrinio gyvenimo ratą 
suka valdybos narė Janina 
Puodžiūnienė.

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. .Naujas garažas. $43,000.

6 KAMBARIU LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, kilimai, įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas - 
išnuomotas, kambarių sistema, 
rytus nuo mūsų. C___

4 stikliukai per dieną 
gali pagadinti širdį

Tulane universiteto kardio
logas Dr. George Burch savo 
pranešime Amerikos kardiolo 
gų metiniame susirinkime 
Conrad Hotel, Chicagoje, pa
reiškė, kad asmuo, kurs regu
liariai kasdien išgeria po 3 ar 
4 stikliukus alkoholio, yra pa
vojuje pagadinti savo širdį. 
Kenksmingas alkoholio efek
tas širdžiai dar tik neseniai 
nustatytas ir turis būti prilyg
tas kepenų cirozei.

Alkoholio širdžiai daroma 
žala, vadinama cardiomyopa
thy, susilpnina raumenų fib
ras, paversdamas pačią krau
jo pompą patižusia ir neveik
lia, ko galutiname rezultate 
gali būti mirtis dėl neregulia
raus širdies mušimo ar infek
cijos. Reguliarus išgėrimas 
yra blogiau negu rūkymas”, 
perspėjo Dr. Burch. Biznie
rius, kurs iš ryto priešpiečiams 
išgeria po porą kokteilių ir 
dar porą vakarais, darąs dide
lę klaidą...

paleido į ją šūvį, 
peršaudamas per ranką ir krū 
tinę. Pasigrobęs $500 valkata 
pabėgo. Mis. Maęchand, 6 vai
kų motina, mirė vežama i li
goninę.

geras, 
_________ _________ _ Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

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

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

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. --------------
gyventi Marquette Parke, 

ŽEMĖS — -C' . ‘. 
pat parko. $10,400.

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

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

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

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«L WA 5-52W
.....  ~~~ ~ i"" ■< ■ i .....ju. i*. -••u'. .

' < * A

tuvę 146 Albany Street, Chica- šaudyklę 
gos priemiestyje Posen iš pat 
ryto užėjo jaunas juodukas ir 
ištisą valandą paslampinėjęs 
po krautuvės skyrius Įsėlino Į 
krautuvės ofisą, kur tarnau 
toj a Mrs. Audrey Marchand sąs 
kaitas suvedinėjo.. Nieko ne
laukęs vaikėzas išsitraukė

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

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

Darbo dienomis prašome kreiptis Į administraciją nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai, po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu: *

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condi'tioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTiiRN AVE.

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

HOME INSURANCE

************
HEIP STRENGTHEN 

AMERICA S PEACE POWER 
BUY US. SAVINGS BONDS
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