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BELFASTAS. — šiaurės Ai
rijoj bomba katalikų rajone už
mušė tris asmenis ir sužeidė ke
turis. Policija galvoja, kad bom
ba nelauktai sprogo airių armi
jos nariams ją gaminant.

Šiaurės Airijoje vis daugiau 
pasigirsta protestantų balsai. 
Nelegali Ulsterio Savanorių ar
mija, ekstremistinė protestantų 
grupė, paskelbė, kad ji nužudys 
10 slaptos airių armijos vyrų 
už kiekvieną nušautą policinin
ką ar kareivį. Kita protestantų 
organizacija — Lojalistų Dar
bininkų sąjunga paskelbė ketu
rių valandų streiką prieš numa
tomą konstitucijos pakeitimą.

Londonderry mieste sprogo ke
turios bombos, paslėptos pavog
tuose ir gatvėj paliktuose auto
mobiliuose. Sprogimai sužalojo 
nemažai pastatų.

Šiaurės Airijoj nuo neramumų, 
pradžios 1969 m. žuvo jau 267 
asmenys.

0 Indijos premjerė Gandhi pa
reiškė kalboje, kad Amerika vėl 
planuoja apginkluoti Pakistaną. 
Valstybės departamentas tą tvir
tinimą paneigia.

šiu metu vasario 16 dieną New York© valstijos Nassau apskritis Lietu
vos nepriklausomybės sukakčiai paminėti paskelbė Lietuvos savaitę. Pa
veiksle matome (kairėje) apskrities vadovybės atstovą Ralph G. Gaso, 
priimantį lietuviu delegaciją. Paveiksle matome (dešinėje) Lietuvos gen.

REIKALAUJA PASKELBTI SLAPTUS
OLEGOL B^OV^KIO DOKUMENTUS.

SPRINGFIELD, III. — Respublikonas kongresmanas John 
Ashbrook kreipėsi į teismą, reikalaudamas, kad vyriausybė pa
skelbtų slaptus Pcnkovskio dokumentus, kurie aprašo, kaip So
vietų Sąjunga planuoja nugalėti kare Ameriką. Prezidentui R. 
Nixonui įsakius, kad dalis slaptų vyriausybės žinioje esančių do
kumentų būtų deklasifikijpta, atstovas Ashbrook pareikalavo, 
kad jų tarpe būtų ir Penkovskio dokumentai.

Kaip žinoma, pulkininkas Oleg 
Penkovskis dirbo Amerikos žval
gybai. Jis I960 ir 1962 metais 
perdavė Amerikai dokumentų 
rinkinį, kuris rodė sovietų ka
rinę strategiją Amerikos atžvil
giu. Tuometinis gynybos sek
retorius McNamara įsakė tuos 
dokumentus klasifikuoti slap
tais, nes, sako atstovas Ash- 
brook, jie nepatvirtino paties 
McNamaro doktrinos apie sovie
tų grėsmę. Penkovskis buvo So
vietų Sąjungoj sušaudytas 1962 
m. Kai kurie jo raportai buvo 
paskelbti 1965 m.

Kongresmanas Ashbrook tvir
tina, kad amerikiečiai turi su
žinoti teisybę apie sovietų pla
nus ir jų pasiruošimus karui 
prieš Ameriką. Ashbrook New 
Hampshire pirminiuose rinki
muose gavo 10% respublikonų 
balsų.-
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konsulą A. Simutį, įteikiantį Lietuvos vėliavą, kad ji plevėsuotu ištisą sa- 
vaite. Kartu su p. Simučiu i Nassau apskrities vadovybę buvo nuvykęs 
Batuno pirmininkas K. Miklas ir Lietuviu komiteto narys Jonas 
Ulėnas.

WASHINGTON AS. — Valstybės sekretorius William Rogers 
pirmą kartą nuo praėjusių metų spalio mėnesio pasirodė senato 
užsienio reikalų komitete, kuris tuoj pradėjo įrodinėti, kad Ame
rika turėtų peržiūrėti savo karines sutartis Azijoje, nes jos jau 
pasenusios ir, naujų santykių su Kinija šviesoje, esančios ne
bereikalingos. Sekretorius Rogers nesutiko su šia nuomone ir 
pareiškė, kad būtų labai nenaudinga, jei sutartys su valstybė
mis, kurios grindžia savo užsienio politiką tomis sutartimis, būtų 
pradėtos keisti. Į tai liberalas sen. Frank Church pareiškė, kad 
sutartis peržiūrinėti ir įsipareigojimus persvarstyti turėtų senato 
užsienio reikalų komitetas.

Garbingieji senatoriai, vado
vaujami sen, Fulbrighto, visiš
kai nesidomėjo prezidento kelio
ne į Kiniją,j būsima kelione į 
Maskvą, neklausinėjo valstybės 
sekretoriaus apie Vietnamo ka
ro ar Viduriniųjų Rytų proble
mas. Pats Fulbrightas ir sen. 
Stuart Symington pradėjo gai
šinti laiką ginčams su sekretoriu
mi dėl Radio Free Europe ir Ra
dio Liberty reikalingumo. Abu 
senatoriai pabrėžė savo neprita
rimą tų radijo stočių progra
moms.

Ispanijos princai 
- Franco giminės 
MADRIDAS. — Trečiadienį 

Ispanijoje įvyko šaunios vedy
bos tarp diktatoriaus Franco 
anūkės irbuvusio Ispanijos ka
raliaus Alfonso anūko Alfonso 
de Borbono. Pats Franco nuvedė 
Maria del Carmen prie altoriaus, 
kur laukė Madrido arkivysku
pas kardinolas Vincente Taran- 
cote Priėmime dalyvavo apie 
2,000 rinktinių svečių, jų tarpe 
garsūs ispanų bulių kovotojai, 
žymūs sportininkai, turtingi 
amerikiečiai: Cristina Ford, 
Vanderbilts, Whitneys ir kt.

Šiose vedybose Franco susi
giminiavo su Ispanijos monar
chijos liekanomis. Franco net ap
siverkęs iš džiaugsmo, kai Maria

GORDON. — Nebraskos lęgi- 
slatura įsakė ištirti vieno žuvu
sio indėno mirties priežastį. Ray
mond Yellow Th under mirė 
prieš kelias savaites. Paaiškėjo, 
kad jis buvo baltųjų chuliganų 
primuštas. Iš visos Nebraskos 
ir iš Pietinės Dakotos suvažiavo 
indėnai ir pagrasino okupuoti 
miestą, jei valdžia nenubaus 
kaltųjų. Indėnai šoko karo šo
kius ir grasino smurtu baltie
siems. Teismas pradės antra
dienį aiškinti kaip mirė “Gelto
nasis griaustinis”.

LONDONAS. — Londono Ti
mes paskelbė penkių sovietų gy
ventojų laišką, kuriame sakoma, 
kad kas sovietų valdžia griež
čiau pradėjo kovoti prieš vai-' 
džios kritikus. Numatoma akci
ja prieš fiziką Zacharovą, rašy
toją Solženiciną, rašytoją Vla
dimirą Maksimovą ir kitus. Ke
liolika intelektualų buvo jau 
griežtai tardyti Maskvos Lefor
tovo kalėjime. Laišką pasirašė 
penki žymūs sovietų žydai, ku
rie siekia vizos važiuoti į Izraelį.

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrika pažadėjusi Jungtinių 
Tautų sekretoriui, kad Pietvaka
rių kolonijos žmonės gaus savi
valdą ir nepriklausomybę kai 
bus tai atsakomybei paruošti.

Sovietu laivas
* ;

^atsisakė pagalbos
' WASHINGTONAS. — Vasa
rio mėn. 25 d. Atlanto vandeny
ne buvo pastebėtas didelis so
vietų povandeninis laivas, varo
mas branduoline energija, ku- 

jris siuntė SOS signalus, nes jo 
motorai buvo sugedę. Grįžęs iš 
Kinijos valstybės sekretorius 
Rogers pasiūlė sovietų ambasa
doriui Dobryninui Amerikos pa
galbą. Panašiai pagalbą pasiūlė 
ir JAV karo laivyno operacijų 
viršininkas admirolas Zumwalt 
savo telegramoie sovietų admi
rolui Sergejui Gorškovui. Rusai 
pagalbos atsisakė.

Tuo pačiu metu sovietai -at
siuntė į nelaimės vietą apie 10 
laivų, kurie iš sugedusio povan
deninio laivo helikopteriais išgel
bėjo sužeistus ar sergančius jū
reivius, kurių laive buvo apie 90. 
Laivas, sugedus motorams, ne
galėjo nusileisti į jūros dugną, 
o paviršiuje jį labai mėtė ir 
daužė nemažos bangos, nutrau
kusios nekartą ir vilkiko lyną, 
pririštą prie sugedusio laivo.

Vakar sovietų laivas labai pa
mažu jau pradėjo judėti, dažnai 
sustodamas. Tokių povandeni
nių laivų Atlanto vandenyne so
vietai visada laiko po keturis. 
Jie ginkluoti atominėmis rake
tomis.

del Carmen jį pabučiavo po ce
remonijų. Procesijoje dalyvavo 
ir jaunikio tėvas Don Jaime, ku
ris Ispanijoje nėra buvęs jau 40 
metų. Nors Don Jaime nėra 
sosto įpėdinis, jis Franco šia pro
ga apdovanojo Auksinių Vilnų 
Ordinu.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas daro pla
nus studentų pasikeitimui su 
Kinija. Anksčiau amerikiečiai 
vykdavo mokytis kinų kalbos į 
Hong Kongą ar Taipėjų.

ROMA. — Naujai įsteigta kai
riųjų komunistų partija Italijo
je kandidatu į parlamentą išsta
tė ir viena teroristą Pietro Val- 
preda, kuris sėdi kalėjime už 
bombą, kurios sprogimas užmu
šė Milane 16 žmonių. Jo teis
mas buvo valdžios užtęstas. Da
bar gali tekti jį iš kalėjimo iki 
rinkimų paleisti, nes tik parla
mentas gali nutarti savo narį 
ar kandidatą laikyti kalėjime.

VfUAUSICS ŽINIOS
’ + Rašytojai Vii*rGrd Irwing 

vakar buvo grand jury apkaltin
tas apgavyste, pašto patarnavi
mų piktnaudojimu apgaulei. Pri
pažintas kaltu, jis galėtų gau
ti iki 5 metų kalėjimo ir turėtų 
sumokėti 1,000 dol.

Vakar senato teisingumo 
komitetas apklausinėjo žumal- 
listą Andersoną dėl jo paskelbtų 
kaltinimų numatomam prokuro* 
rui Kleindienstui.

Astronauto Virgil Grissom, 
žuvusio 1967 sausio 27 d. Apollo | 
erdvėlaivyje, žmona susitarė be 
teismo su North American Rock
well Corp, ir gavo 350,000 dol. 
kompensacijos. Ji grasino teis
me reikalauti 20 mil. dol., nes 
erdvėlaivis turėjęs nepateisina
mų trūkumų. Galimas daiktas, 
kad panašias sumas bendrovė su
mokės ir kitų dviejų astronautų 
žmonoms.

♦ Karinė vadovybė paskelbė, 
kad Laose buvo numuštas Phan
tom lėktuvas, o jo du lakūnai din
go. Prie Vietnamo krantų at
plaukia dar vienas, jau ketvir
tas, JAV lėktuvnešis. Praėjusią 
savaitę Vietname žuvo penki 
amerikiečiai.

Visa eilė Prancūzijos krau
tuvių nustojo pardavinėti lėlių 
seriją, kurioje buvo lėlės, pava
dintos Velniu, Ragana, Beždžio" 
ne ir žydu. Vietiniai žydai pra
dėjo protestuoti prieš tokį lėlių 
pavadinimą. Lėlės importuotos 

Vakarų Vokietijos.iš

Rusai atšventė 
moters dieną

MASKVA. — Sovietij Sąjun
goje buvo atšvęsta kovo 8 d. — 
moters diena. Ta proga Litera- 
turnaja Gazieta paskelbė, kad 
moterų Sovietų Sąjungoje yra 
131 milijonas, arba 54% visų 
gyventojų.

Moterys sovietų visuomenėje 
užima svarbią vietą. Gydytojų 
tarpe net 72% yra moterys. Mo
kytojų profesijoje moterys su
daro 71%.

varžo katalikus
KINŠASA — Buvęs Belgijos 

Kongas, dabartinė Zaire valsty
bė, įteikė katalikų bažnyčiai ul
timatumą, reikalaudama iki ba
landžio 1 d. įsteigti visose se
minarijose valdančio Liaudies 
Revoliucinės partijos komitetus. 
Kunigai turi krikštyti vaikus 
tik “autentiškais” afrikietiškais 
vardais. Jei bažnyčia nepaklau
sys valdžios dekreto, kunigai bus 
baudžiami, o seminarijos — už
darytos.

Zaire prezidentas Mobutu pats 
pakeitė savo vardą Joseph į Sese 
Seko. Jis įsakė pakeisti visus 
europietiškus miestų, upių, kal
nų pavadinimus. Jis atėmė iš 
Kinšasos katalikų arkitvyskupo 
Joseph Malula jo rūmus ir iš
trėmė jį į užsienį. Popiežiaus 
Jono XXIII-čiojo seminarija bu
vo uždaryta.

šią savaitę vardus pakeitė trys 
svarbūs Zaire laikraščiai. “Le 
Progres” vadinsis “Salongo”, 
“Courrier D’Afrique” — vadin
sis “Elima” ir “Le Renouveau 
Kisangani” — “Monano”.

Irake panaudojo 
nuodingus kviečius
BEIRUTAS. — Irake apie 400 

žmonių jau mirė nuo apsinuodi
jimo gyvsidabrio nuodais. Ligo
ninės pilnos apakusių, paraližuo- 
tų ar sugadintais smegenimis 
žmonių. Vyriausybė uždraudė 
nuodingus kviečius vartoti, 
ti gyvuliams ar parduoti, 
ūkininkai turi sugrąžinti 
džiai dar turimus kviečius.

Epidemija prasidėjo, kai
kas pirko iš Kanados kviečių 
sėklų, kurios buvo gyvsidabry 
įmirkytos, kad jų nepultų kenkė
jai. Po blogo derliaus- valdžia 
tuos kviečius išdalino ūkinin
kams. Kiekvienas maišas turėjo 
užrašą, įspėjantį nenaudoti tų 
kviečių maistui ar pašarui. Sėk
loms gyvsidabris nėra kenksmin
gas ir instrukcijose buvo Įspė- 
takviečius tik sėti.

Kai kurie ūkininkai pabandė 
grūdus duoti paukščiams ir gal- 
jams. Kadangi gyvsidabris iš 
syk neužmuša, iki susirenka kū
ne jam kenksmingais kiekiais, 
ūkininkai, pamatę, kad kviečiai 
nekenkia vištoms ir galvijams, 
pradėjo juos malti ir naudoti 
maistui. Tada ir prasidėjo su-' 
sirgimai. Išsigandę ūkininkai 
kai kur išpylė kviečius į upes, 
kur apnuodijo žuvis.

Dabar irakiečiai atsisako pirkti 
šviežią mėsą ar žuvis, bijoda
mi nuodų. Visos krautuvės pri
trūko iš užsienio įvežtų konser
vuotų maisto produktų. Net Ira
ko valstybinė lėktuvų linija per
ka maistą savo keleiviams ne 
Irake, bet Libane.

Irako vyriausybė mobilizavo 
visus gydytojus, veterinorius ir 
kitą medicinos personalą. Ligo
ninės veikia tiesioginei'' '■"oika- 
tos ministerijos r:’’; :•_

Sen. Fulbrightas net pareiškė, 
kad tų radijų programos taip er
zina rusus, kad jie net vilkina 
susitarimą dėl strateginių gink
lų apribojimo. Į tai atsiliepė ki
tas komiteto narys sen. John 
Sherman Cooper, pareiškęs, kad 
jo žiniomis, radijo stotys nieko 
neturi bendro su derybomis dėl 
stratęginių ginklų. Derybos 
Vyksiančios gerai ir prezidentas 
Nixonas tikisi pasirašyti pirmą 
susitarimo dalį savo vizito Mas
kvoje metu, gegužės mėn.

Valstybės sekretorius Rogers 
irgi nesutiko, kad radijo stotys 
turėtų užsidaryti. Jis pareiškė 
viltį, kad dėl strateginių ginklų 
su sovietais bus susitarta dar 
šiais metais.

Valstybės departamentas pir
mą kartą turėjo pasirodyti už
sienio reikalų komitete dėl biu
džete numatytų lėšų — 563 mil. 
dol. Anksčiau tas lėšas depar
tamentui patvirtindavo lėšų ko
mitetas. Senato užsienio reika
lų komitetas yra gan nedraugiš
kas vyriausybės politikai ir de
partamento pareigūnai tris die
nas bus kietai klausinėjami.

Sen. Fulbrightas paklausė Ro
gers apie jo įtaką nustatant 
Amerikos užsienio reikalų politi
ką, pakartodamas spaudos nuo
mones, kad dr. Kissingeris do
minuoja užsienio politiką. Ro
gers atsakė, kad jis patenkin
tas dabartiniu pareigų pasiskirs
tymu.

Tn-

Indijoje nušovė 
3 pakistaniečius

NEW DELHI. — Vienoje
dijos belaisvių stovykloje pa
kistaniečiai kareiviai bandė nu
ginkluoti indus sargybinius ir 
buvo keli jų nušauti. Gynybos 
ministerija įsakė įvykį ištirti.

Pakistano vyriausybė dėl šio 
šaudymo j belaisvius pakėlė 
triukšmą ir pareikalavo, kad 
Tarptautinė Raudonojo Kry
žiaus organizacija ištirtų reika
lą. Pakistano užsienio reikalų 
ministeris pareiškė, kad Indija 
brutaliai žudanti pakistaniečius 
belaisvius. Indija nutraukusi ir 
sergančių ar sužeistų belaisvių 
repatriavimą.

baltus reporterius
WASHINGTONAS. — Juodų

jų Politikų konvencijos pirminin
kai pareiškė, kad konvencijoje 
nebus daroma skirtumo tarp juo
dų ar baltų spaudos atstovų. 
Konvencija turi prasidėti Gary 
mieste šį savaitgalį.

New Yorko miesto negrų dele
gacija buvo paskelbusi, kad į su
važiavimą nebus įleisti baltieji 
žurnalistai. Atsiliepdamas į tai, 
New’ York Times laikraštis pa
skelbė, kad jis nesiūs j tą kon
venciją jokių reporterių, jei 
jiems bus taikomi rasiniai su
varžymai. Kiti laikraščiai irgi 
buvo pasirengę panašiai pasielg
ti. Tada konvencijos vadai nu
tarė pakeisti taktiką ir įsileisti 
visų rasių reporterius.

i

♦ Vakar Izraelio artilerijos 
pabūklai apšaudė vietoves Liba
no teritorijoje.

BEVERLEY HILLS. — Ka
lifornijoje numatyta pašalinti 
nuo kelių apie 4,000 skelbimų 
lentų. Kelių gražinimo progra
ma kainuos valstijai 17 mil. dol.

Mirė žymus 
suomių politikas

HELSINKIS. — Suomi joję mi
rė buvęs užsienio reikalų minis
teris Vaino Leskinen. ilgą laiką 
vadovavęs socialdemokratų par
tijai. Jis buvo 55 metų amžiaus. 
Po karo jis sugebėjo sujungti 
nuosaikius socialistus į vieną 
partiją, kuri Suomijos gyveni
me suvaidino didelį vaidmenį. 
Leskinen buvo kietas komuniz
mo priešas ir dėl to turėjo pasi
traukti, rusams reikalaujant, iš 
savo partijos vadovybės.

Vėliau jis buvo perkalbėtas 
prezidento Kekkonen ir pradėjo 
mažiau kalbėti prieš komunizmą. 
Jis karta pareiškė, kad draugys
tės su sovietais klausime jis tu
rįs panašią nuomonę, kaip Kek
konen. Paskutinėje koalicinėje 
vyriausybėje leskinen buvo už
sienio reikalų ministeriu.
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“PRAŠAU m NEKUJUOTI ETIKEČIŲ.? -RIMTAI įSPĖJA BRONYS RAILA... 
arba

Viešas laiškas Naujienų Redakcijai dėl 
"Atviro laiško skaitytojams per Naujienas"

Su dideliu malonumu ir res- 
pektu perskaičiau Naujienose at
virą Bronio Railos laišką—“Pra
šau man neklijuoti etikečių...”, 
— įdėtą Jūsų dienraštyje 1972. 
2.26, Nr. 49, ir atsiliepiantį į 
mano rašinį — “Kova buvo, žo
džių daug žvangėjo...”, — iš
spausdintą ten pat 1972 m. va
sario *15 ir 16 dienomis, Nr. Nr.
38 ir 39. Kaip mūsų klebonas 
gana dažnai ir įtikinamai savo 
biuletenyje parašo — “Kas grei
tai duoda, dvigubai duoda”, — 
taip ir aš imuosi į tą laišką at
siliepti, bene tardamas: kas grei
tai atsiliepia, dvigubai nuošir
džiai atsiliepia. Tad nė trijų die
nu. nė trijų naktų sukakties nuo 
ano laiško perskaitymo nesulau
kęs, imu pagal genio kalimo rit
mą stuksenti rašomąją mašinėlę.

— Tad ką galima pasakyti 
apie tą “Prašau man neklijuoti 
etikečių...” ?

— Ir nieko, ir labai daug, o 
aš imu per vidurį.
* Tai trumpas dialogas tarp ma
nęs ir savęs. 0 toliau štai ką 
porinu.

o

Bronio Railos atsiliepimas — 
laiškas parašytas man prie šir
dies. Bet aš niekaip negaliu su
prasti vieno dalyko, būtent: ko
dėl jis anuos kelis mano kuk
lius žodžius — “Visi jie labai 
nuopelningi bičiulfrontiškam Ben 
druomenės kursui”, — konsta
tuojančius tik jo dalyvavimą tų 
diskusijų salėje ir pasilikimą, ne
bylioj ar bežadėj tyloj, kodėl 
jis tai palaikė etikečių klijavi
mu. Ir šiandien galiu prisiekti, 
kad Bronio Railos niekad nelai
kiau ir nelaikau bičiulfrontiško 
(arba geriau — frontbičiuliško) 
kurso Bendruomenėje protago
nistu ar net paprasčiausiu sta
tistu, o jei jis kada ir kur davė

GEROS DOVANOS
ties knygos parduodamoj dabar "Naujienose" >u 

didelėmis nuolaidomis:
Or. A X Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ________  $3.00
Minkštais viršeliais tik ;___ .___________________ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ________________ SL50

) Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki
i money orderį.

1 NAUJIENOS.
•7X9 <() HALSTEP ST.. CHICAGO 8, 11.i-

lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M 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 1 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 1 
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 Rūkienė, GRĮŽIMAS J LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- I 
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovy k- I 
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 nesiketčiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psl., Š4.00.

eiKAGIETĖS 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. f i

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės } Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis, 331 psL $3.00.

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

V. Maciūnas, VINČAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1044 54 m 4d 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- i 
rinį gyvenimą Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau iu«h ! 
k ingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, , 
52 psl. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
- NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60601 

atiilankam darbo valandomis arba užsakant peštu ir pridedant 
čeki ar piniginę perlaidą.

progos didiems patriotams bei 
šiaip geros valios lietuviams sa
vo nuopelningumą ką tik minė
tam kursui įžiūrėti, tai jau kita 
kalba. Savo aname, “šiek tiek 
keistu būdu parašytame”, re
portaže aš Bronį Railą ir Stasį 
Žymantą užsiminiau tik tam, kad 
ryškiau pavaizduočiau, kokioj 

nejaukioj ir liūdnoj būklėj atsi-
dūrė diskusijų metu kad ir tas 
pats mano aname rašinyje minė
tasis “dumdumviratas”, Bend
ruomenės supolitinimo dvasia ir 
siela. Jų abiejų maldaujančios 
akys nukrypo į tą salės vietą, 
kurioj sėdėjo Bronys Raila ir 
Stasys Žymantas (ir šalia jų aš 
pats) ir prašyte prašė, kad šie
du atvertų savo auksines burnas 
ir paguodžiančiu bei stiprinan
čiu žodžiu užtartų “siūlytojus”, 
o šiurkštesniu — pasmerktų ar 
pabartų tuos, kurie tariamai spi
riasi ir atsisako vienytis. Aš 
pats šokau gelbėti padėtį, bet 
man išėjo — nei į tvorą, nei į 
mietą. (Ne be reikalo vienas iš 
dumvirato mane vėliau prisispy
ręs klausė, ar aš rimtai, ar tik 
taip sau kalbėjęs). O Bronys Rai
la ir Stasys Žymantas vis tylėjo 
ir šypsojosi!

Dabar, štai, trumpa istorijė- 
lė apie vieną citatą iš Bronio Rai
los 1971 m. Vasario 16 proga pa
sakytosios prakalbėlės per vie
tos lietuvių radiją. Pagal Bronį 
Railą, aš ją panaudojęs jo taria
mai etiketei nuškicuoti ir kuri, 
jo žodžiais, kada išimta iš kon
teksto, tada visai neturinti pras- 
-mės, “kaip korespondentas aiš
kinai

Minėta citata, kaip gal skai
tytojai pamena, prasideda žo
džiais: “štai šiandien Amerikos 
Liet. Bendruomenė siūlo Altai 
jungtis...” ir baigiasi: “Ši gi (Al
ta) spiriasi, atsisako vienytis...”

Garsu* Amerikos dailininkes Norman Rockwell su faunu skautu, kuris buvo jo modeliu piešiant 
skautę veiklai atžymėti skirtus medalius.

Po anos Bronio Railos per radi
ją pasakytos prakalbėlės Los 
Angelėse buvo kilusi tikra aud
ra su perkūnu ir žaibais, pergąs
dinusi daugumą Lietuvių radijo 
klubo valdybos narių, neatribo- 
jant nė Klubo pirmininkės bei 
radijo valandėlės redaktorės. Ta
čiau pasitaikė, kad ir aš tuomet 
buvau to klubo valdybos “aukš
tas pareigūnas” (savo nuosavu 
manymu, beveik generalinis se
kretorius!) ir dar pasitaikė, kad 
aš tą prakalbėlę įsirekordavau, 
tai pasisiūliau, kad visus užsi
puolimus ir skundus nukreiptų 
į mane, o aš jau ramiai paaiš
kinsiu, jog čia nieko blogo ne
įvyko, o kartais atsitinka ir dar 
blogiau. Laimė, į mane niekas 
su skundais nesikreipė, ir audra 
pamažu nuščiuvo. Iš kitos, bet
gi, pusės, ir po metų ta iš kon
teksto “išimtoji” citata vis vien 
manęs paties nežavi, ypač dėl 
jos žodinių ataudų: “ši gi spiria
si”, “atsisako vienytis”. O juo 
labiau nežavi dėl to, kad ta “ci
tata” buvo kalboj, pasakyto j Va
sario 16 proga.

o

Savo rašinyje “Kova buvo, žo
džių daug žvangėjo...”, į kurį 
reagavo Bronys Raila, nors vi
saip varčiau savo liežuvį, bet 
vis dėlto išvengiau tarti, kad tų 
diskusijų dalyviai (ir, tur būt, 
prelegentai) būtų kalbėję “tuš
čiai ir retoriškai, jaulinančiai 
patetiškai ar demagogiškai” 
(mano pabraukimas — L. B.). 
Bronys Raila turėtų būti/daug 
atsargesnis savo žodžiavime. Net 
mane patį baimė ima pagalvo
jus, kaip į tai gali pažiūrėti 
Draugo korespondentas K., tas 
diskusijas nuostabiai pagal sa
vo kurpalį sufrizavęs ir apdai
linęs (Žiūr. Draugas, 1972.2.23, 
Nr. 45, Lietuviai Californijoje). 
Ar į Bronį Railą negali kas pa
leisti kokios poros dum-dum 
kulkučių ?

O

Pirmojoje šio rašinio redakci
joje 'buvau įaudęs šitokią pa
straipą :

“ėrieš pabaigą geidžiu atsipra
šyti savo gerą bičiulį žurnalistą 
Alfonsą Giedraitį, kad jį įvėliau 
į tą diskusijų klampynę. Visą 
amžių taikstausi ir mokausi tik
sliai išreikšti raštu tai, ką gal
voju, bet ne visada pasiseka. Ir 
šį kartą nepasisekė. Iš Alfonso 
Giedraičio skolinausi tik žodį 
“nuopelningas”, savo laiku jo 
sumaniai panaudotą užuojautoje 
Spygliuose ir Dygliuose mudvie
jų bendram ir gerų geriausiam 
bičiuliui, nukentėjusiam nuo me
niško apkūlimo, o Bronys Rai
la, mano rašto netobulumo su
klaidintas, ėmė galvoti, jog sa
kinys “Visi jie labai nuopelnin
gi bičiulfrontiškam Bendruome
nės kursui” buvęs tartas Alfon
so Giedraičio. Užtikrinu, kad 
tai yra grynai mano žodžiai, o 
ne Alfonso Giedraičio, su kuriuo 
ta tema niekada nekalbėjau, ir 
jis tose diskusijose nedalyvavo. 
Nors jau gal ir vėlu, bet bandau 
mokytis — ir sintaksės, ir jos 
atributų, tokių — kaip skyryba”.

Bet ta pastraipa šiame raši
nyje dabar nebereikalinga, nes 
Vakar Finansų simpoziume, ruoš
tame vietos LB apylinkės ini
ciatyva. sutiktas Alfonsas Gied
raitis man štai ką pagiedojo: 
“Nesijaudink dėl to menknie
kio, po tais žodžiais “Visi jie...” 
ir aš pasirašau!”

Ir pačioj pabaigoj noriu prisi
pažinti, kad negaliu atsikratyti 
minties, ėmusios mane kankinti

Kas seno, kas naujo Antrame Kaime
Atsitiko tai ano trečiadie

nio vakare.
Pamačiau šviesą “Menės” 

lange ir susigundžiau užsukti 
kaušeliui alaus. Bet baras ne
veikė (atsiminiau, kad jį tiktai 
savaitgaliais atidaro), nors 
salėje kažkas triukšmavo. Re 
porteriško smalsumo paskatin 
tas pravėriau duris ir kyštelė
jau nosį vidun,

— Aš tau pasakysiu, kad rau 
donoji ranka’čia viską diri
guoja. Visos tos demonstraci
jos ir protestai niekam kitam 
kaip tik komunistams į naudą 
teišeina, — scenoje už stalo 
sėdėdamas įsikarščiavęs šau
kė Romas Stakauskas. Jį atpa
žinau iš ožiškos (o gal stulgins- 
kiškos ?) barzdelės. ,

— Jau tu, (vaikeli, tai nuo 
tų demonstracijų nuošaliau 
laikvkis. Gausi dar su lazda 
per galvą nuo kokio policinin
ko. .. — Romui pritarė ir Eg
lė Juodvalkytė. Tš jos balso ir 
tono tuoj supratau, kad ji vai
dina motiną. Ci užgulę jiedu 
buvo mano priedelių Vytą Mar- 
čiukaitį, kuris tuojau pat šo
ko teisintis: . , /

— Bet, mama, mes dėl žmo
giškų teisių kovojame... Juk 
ir Amerikos konstitucijoj pa
rašyta. ..

— Nebežinau, kas čia su tais 
mūsų vaikais šiandien pasida
rė. .. Laisvė kam? Kokias tei
ses? Kad juodžiai į mūsų ra
joną, mūsų kruvinu prakaitu 
uždirbtus pinigus;.., — aima
navo Eglė.

Pamatęs scenos papėdėje 
Antro Kaimo prievaizdą Al
girdą Titą Antanaitį, o taipgi 
ir pažįstamus jo vaidintojus — 
Rimą Cinką, Jūratę lakstytę — 
netrukau susigaudyti, kad čia 
vyksta šios (šiandien bene vie
nintelės pasaulyje) sceninės 
satyros ir humoro grupės re
peticija.

Paaiškėjo, kad antrakaimie 
čiai šiuo metu repetuoja tikrai 
intensyviai, nes kovo 25 d. to
je pačioje Menės salėje įvyks 
jų šio sezono programos prem
jera. Paskui programa bus 
kartojama kovo 26, balandžio 
2 d. (Velykų sekmadienį), o 
taipgi balandžio 8 ir 9. Neno
rėdamas būti jėga išprašytas 
ilgiau jiems netrukdžiau, bet 
į porą mano pateiktų klausi
mėlių prievaizdas maloniai 
teikėsi atsakyti.

— Kaip ilgai Antras Kaimas 
jau gyvuoja? ?' . . .

ryšium su Bronio Railos atviru 
laišku. Mintis —- ar tik kokia 
juoda ar balta katė nepasipai
niojo mudviejų kolegiškuose san
tykiuose. Mat, mat, aš savo aną 
rašinį pasirašiau tik parašu 
“Liudas BalvočiUs”, o jau Bro
nio Railos laiške randu “p. L. 
Balvočius”. Man taip ir neaiš
ku, ką tas “p.” reiškia — ar 
poną (nors šiaip esu paprastas 
žmogus), ar pilietį (tai būtų jau 
oficialu ir formalu),, ar, paga
liau, kai dabar Amerikoje su ad
resų ir pavardžių reikalais susi
maišėme, ar tai negali reikšti ir 
Mrs. ar Miss L. Balvočius. O 
ir pats įspėjimas — neklijuoti 
etikečių! — duotas pačia beas- 
meniškiausia veiksmažodžio ly
tim, taip kad žmogus ir nežinai, 
ar tai reiškia — neklijuok (tu), 
ar neklijuokit (jįto),

Liudas Balvočius

— Bus devyni metai ir sep
tinta nauja programa.

— Vaidintojų sąstatas, at
rodo,, kaip ir nepasikeitęs...

— Jeigu matėte paskutiniuo
sius mūsų pastatymus, tai šių 
metų sąstatą beveik atpažinsi
te. Keli iškrito, o priaugo tik 
viena nauja vaidintoja. Susi
pažinkite: panelė Irena Rušė- 
naitė, iš profesijos, berods, bio 
logė...

— Malonu... O kas naujo 
programoje? <

— Visa programa nauja!...

KAD VISUR BŪTŲ TVARKA IR TEISĖTUMAS, 
BALSUOKITE UŽ

HANRAHANĄ
STATE’S ATTORNEY PAREIGOMS

Kad jūsų balsas tikrai patektų dabartiniam val
stybės gynėjui Hanrahanui, .antradienį, kovo 21 die
ną, turite paprašyti demokratų sąrašo ir balsuoti už 
Hanrahaną. Rudenį galėsite balsuoti už- tuos asme
nis, kuriuos pasirinksite, bet jei Hanrahan nelaimės - 
pirminių rinkimų, tai jo negalėsite rinkti. Užtat kiek
vieno pareiga atiduoti savo balsų už Hanrahaną, ku
ris iki šio meto pavyzdingai ėjo savo pareigas.
123 W. Madison St Tel.: 236-9078.'

Veiklos Komitetas Apylinkėms Gerinti

Good ntentions never saved a penny;

It takes a commitment to save money. To 
yocr family, to the fixture. And maybe to 
your country. Good intentions just aren’t

That’s irhy the Payroll Savings Plan 
-voria so ▼dL It’s a iray of saying “I’m 
aahmitte^**

And it’s alxncet e&rdesa. AS you do is 
aga up once, -where you work. Then the 
amount you specify is automatically set 
aside frotn your check each payday and 
put into ILS. Savings Bonds. You have 
automatic saving po-ver.

After aS, it’s hard to spend money you 
don’t touch.

Oh, you’ll touch it someday. For that 
house, or dream vacation, or ftx your 
kids’ coDege education.

And noY there’s a bonus interest 
rate ou all Ū. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, SW% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra payable as a boons at 
maturity, applies to all Bonds issued 
umce June 1, 1970*. . . with a oompa- 
sahlė improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
PSaa. It’s a small effort, būt it’s a big 
commitment. For-you and your country.

N AUJIEM OS~.
1739 So. Halsted Street Chicago, IE 60608

Savaime aišku- — pašoko Ti
tas. — ... Bet jeigu jūs turėjo
te galvoje specifiniai vaizde
lių autorius, tai šiemetinė pro 
grama skirsis tuo, kad jai su
silaukėm daugiau talkininkų. 
Prisidėjo ne tik jau mums anks
čiau daugiau ar mažiau ra
šę (Kazys Almenas, Algirdas 
Landsbergis), bet ir nauji, 
nors skaitančiai visuomenei 
gerai žinomi, kaip Vytautas 
Alantas, Antanas Gustaitis ir. 
dar keli. Pastarojo pagalba 
mums buvo itin maloni, nes jo 
kandžią ir šmaikščią satyrą 
lietuviai bene geriausiai pažįs
ta ir labiausiai ją mėgsta...

— Atrodo, kad Menė pasi
darė kaip ir jūsų namai....

— Teisingai. Man Antram 
Kaimui talkininkaujant visi 
mūsų pastatymai čia vyko. 
Mums tai tikrai priimtina vie
ta: nedidukė, bet jauki salė, 
maža, bet patogi scena, su pa
kankamai talpiais užkulisiais, 
pakankamas ir ne visai primity
vus apšvietimas; taipgi mūsų 
parankiai kontroliuojamas... 
Pripratom čia. Kada pasirodo 
me kitur, ypač gastroliuoda
mi, kur scenos didesnės, bet 
užkulisiuose mažiau patogu
mų ir apšvietimas prastesnis,

tai Menės labai pasigendame...
— Ar keisis jūsų programos 

forma? Gal perėjote ant ik 
gesnių dalykų? .

— Formatas bus beveik tas 
pats. Gal muzikos kiek dau
giau. Bus virš dvidešimties at
skirų pavadinimų. Kai kurie 
dalykėliai — po penketą minu 
čių ar ilgesni... Tokia forma 
mums patogiausia. Ji lanksti, 
paranki tematinio įvairumo at 
žvilgiu... Apsilankykite. Esu 
tikras, kad bent porą valandų 
praleisite lengvoje, nerūpes
tingoje nuotaikoje. Gal ir pa
sijuoksit. 0 kad bent nusišyp 
sos i t, tai prižadu, — jau spau
dė ranką Titas Antanaitis, nes 
norėjo tęsti repeticiją. Tadgi 
nekantriu žvilgsniu man jau 
rodė duris...

Pažadėjau ne tik atsilanky
ti, bet ir Naujienų skaitytojus 
painformuoti. koresp.
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VT. BASONAS

Pastabos iš tolo
30,000 stebėjo Rūta Lee - Kilmonytę

Vėl poilsio savaitgalis Kali
fornijos dykumoje. Peržiūriu 
jau čia prisirinkusią “krūvą” 
vietinių laikraščių. Jų tarpe 
Palm Springs leidžiamas “The 
Desert Sun”, žiūriu — sausio 
24 d. laidoje pirmame puslapy
je, didelėje nuotraukoje pažįsta
mas veidas: tai Rūta Lee-Kihno- 
nytė. Jos ši nuotrauka reta tuo, 
kad Rūta čia matoma retoje 
“povyzoje” — raita, ant pui
kaus žirgo.

Nuotraukos paantraštė sako, 
kad paradą, kurio “Queen” ma-

tomą nuotraukoje, stebėjo 
30,000 žmonių. Tai buvo

apie 
Palm 

Springs kurorto raitosios poli
cijos organizuotas paradas, ku
rio “karalienė” — Queen buvo 
pasirinkta Rūta Lee-Kilmonytė. 
Apie tai, gerokai iš anksto, 
“Naujienose” esu rašęs. Tada, 
kaip ir dabar, poilsiaudamas 
F aim Springs pašonėje ir be
vartydamas senokus vietos laik
raščius, pastebėjau, kad Rūta 
“paaukštinta” į Queen! Ta pro
ga ji gavo labai gerą “publici- 

net žymūs

<¥x^’

to-

ty”, nes kai kurie

V-;

RŪTA LEE - KILMONYTĖ

_ SAVE AT

MutualFederal 
Savings and LoanI

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

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

regular 
5j/0 PASSBOOK 

ACCOUNT Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

Per Annum

NOW INSURED TO 520,000.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHIČAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

laikraščiai, 
of Stars” 
Springs”...

?JF

Dailininkė Irena Mickūnienė, dalyvauja triįy menininku parodoje, 
kuri atidaroma šį šeštadienį Čiurlionio galerijoje.

ir “Queen of Palm

Tiesiog arčiau, aplink 
greičiau . . .

Taip sakant esu girdėjęs Lie-' 
tuvoje, kai reikėdavo apeiti pa- Į 
vasarį patvinusias apylinkes.! 
Peršasi palyginimas ir mūsų šių , 
dienų gyvenimui čia Ameriko- Į 
je. Gal būt, labai išimtinu at-; 
veju, apie kurį nieko negirdėjo
me (tikriau — neskaitėme) mū-J 
su spaudoje Amerikoje, bet vi
są “istoriją”, nuo pradžios iki 
galo, matome labai aplinkomis 
ir tolimos distancijos spaudoje. 
Kaip sakiau — poilsiaudamas ar 
“tinginiaudamas” Kalifornijos 
dykumose, “rausiuosi” ne tik se
nuose laikraščiuose, kurie susi- 
krauja leidžiami čia vietoje, bet 
ir po lietuvišką spaudą, ypačiai 
iš Europos pasiekiančią mus net 
po 4-8 savaičių.

Ir taip, štai čia vartau gana 
senoką “Europos Lietuvį”, net 
Nr. 45, kurio pirmame puslapy
je stambiomis raidėmis sakoma 
“Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų! Lai
mingų 1972 metų!” O tuo tarpu 
čia 1972 m. jau kovo pradžia... 
Vadinasi, kai “Naujienų” skai
tytojai matys šias mano eilutes, 
taš~ “Europos Lietuvis” bus ge
rokai senas... Bet ar viskas, kas 
jame atspausdinta, bus pasenę? 
Drįstu abejoti, ypač kiek tai lie
čia pasakėlę, kuriai duota net 
trijų skilčių antraštė. Būtent, 
“Simas Kudirka Nobelio taikos 
premijai”. Rašo Algirdas Gus
taitis. Tos nevisai gudrios iš
daigos autorius čia žinomas žur
nalistas, rašytojas. Vadinasi, 
žmogus, kuris labai plačiai api
ma lietuvišką kultūrinį ir poli
tinį gyvenimą, bet — ne visai 
suvokia ką daryti su Simo Ku-i 
dirkos vardu.

Matykite, tikiu, kad geriausių 
norų vedinas, jis, Algirdas Gus
taitis, ryžosi Simą Kudirką pri
statyti Nobelio Taikos komite-1 
tui, kad šis Simui Kudirkai, ne
pavykus jo šuoliui į laisvę, pa
skirtų Nobelio Taikos premiją. 
Nežinodamas taisyklių (net ad
reso) tokios^ premijos kandida
tui' pasiūlyti, jis_ apėjo ilgus' ke
bus savo raštais, be jokių tei
giamų rezultatų. Amerikiečiai 
(R. C. Pucįnski ir W. L. Hays) 
į Gustaičio raštus net neatsakė. 
Tai nieko stebėtino. Kas įdo
miausia — tai ta aplinkybė, kad 
tokiam siūlymui nedavė eigos 
net Vlikas, patardamas Alg. 
Gustaičiui tokiam žygiui susi
rasti įtakingą amerikietį...

Galiu suprasti Alg. Gustaičio 
nusivylimą ir jo pastangas šauk
tis lietuviškosios spaudos pagal
bos, nes kaip jis pats rašo, tada 
kreipėsi, tuo reikalu į lietuviš
kus laikraščius Čikagoje ir Cle- 
velande, bet nei vienas jų Alg. 
Gustaitį neparėmė — jo raštu 
nespausdino. O vienas Kanados 
lietuviškas savaitraštis net grą
žino rašinį, kurį ištisai su Alg. Į 
Gustaičio protestu, įsidėjo “Eu
ropos Lietuvis”.

Na, jei Alg. Gustaičio pastan
gas būtų ignoravęs kuris nors 
vienas Amerikos lietuvių laik
raštis, sakyčiau, kad tai šališkas 
reikalo vertinimas. Bet kai jį 
atmetė visi*, tai tas Alg. Gustai
čiui turėjo parodyti, jog jis nu
ėjo ne į tą bažnyčią... Peršasi 
mintis, ar nevertėjo pasibelsti 
į Rezoliucijoms Remti komiteto 
duris?

, Katalikai reikalauja kad 
Bažnyčia skelbtų viešai 

savo finansus
Žiniomis iš Vatikano Miesto. 

Vatikano Pasauliečių l'arvba 
rekomendavo popiežiui Pau
liui VI, kad bažnyčios finansai 
būtų atviri publikai patikrin
ti, kadangi paslaptumas esu 
daugelį Romos katalikų atgra
sina nuo davimo bažnyčiai.

Kita tos Pasauliečių Tarybos 
rekomendacija skatina bažny
čios hierarchiją stengtis vidi
nės sandaros siekti įkvėpimu, 
o ne išoriniu autoritetu. Pa
žodžiui pareikšta: “Dialogo 
kontekste grasinimų vartoti 
negalima”.

Rekomendacijos pareikštos 
išleistoje knygoje “Dialogas 
Bažnyčioje”. Knygą popiežiui 
Įteikė pasauliečių tarybos pir- 
pininkas kardinolas Maurice
Rov iš Kanados. Rekomenda-1 riu su tavim.

ei jos buvo psruoštoS Romoje 
prieš melus laiko Įvykusio sim 
pozimno rezultate.

BARZDA IR SĄŽINĖ

Teisėjas sprendė valkatos by
lą. Valkata nešiojo ilgą juodą 
barzdą.

Išklausęs bylos, teisėjas pa
graudeno:

— Jei viskam galima patikėti, 
kas apie tave sakoma, tai tavo 
sąžinė turėtu būti tokia pat juo
da. kaip ir barzda.

Pone teisėjau, atsakė 
teisiamasis, — jeigu iš barzdos 
galėtum spręsti apie sąžinę, tai 
tamsta būtum visai be sąžinės.

MEILĖ AKLA
— Dabar aš negaliu eiti šok

ti su tavim. Aš tave supažindin
siu su padoria mergina.

'— Aš nenoriu su padoria. Xo-

ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

DAIL. KELEČIAUS IR MICKŪNŲ PARODA 
ČIURLIONIO GALERIJOJE

parodos prisidėjo du 
kanadiškiai (Samia, 
dailininkai Irena Mic- 
ir Osvaldas Mickūnas 

kūriniais — tapyba ir

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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

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

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

šį šeštadienį, kovo 11 d. 7 vai. 
vakaro Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo Centre, įvyks trijų 
menininkų — Jono Kelečiaus, 
Irenos Mickūnienės ir Osvaldo 
Mickūno — dailės darbų paro
dos atidarymas.

Prie čikagiškiams pažįstamo 
aktoriaus-dailininko Jono Ke
lečiaus 
svečiai 
Kanada) 
kūnienė 
su savo
skulptūra.

Dail. Irena Mickūnienė gimė 
Lietuvoje, Rokiškio apskrity. Į 
Kanadą atvyko 1949 m., dabar 
yra Kanados pilietė. Ji dirba 
vaizdinio mępo srityje ir labai- 
produktinga, nes tai parodo il
gas jos parodų sąrašas ir eilė 
laimėtų premijų įvairiose dai
lės parodose. Yra narė Cana
dian Society of Painters in Wa
tercolor, taip pat yra narė On
tario Society of Painters. Josios 
kūrinių turi įsigiję meno gale
rijos, knygynai, mokyklos pvz. 
Lambton College of Samia bei 
privatūs kolekcionieriai Kana
doje ir įJAV. 1971 — 1972 m. 

[Toronto meno galerijos globo
jamoje parodoje, kuri kilnoja
ma po Kanados meno centrus, 
Irena Mickūnienė ten dalyvau
ja. Ji dalyvauja š. m. rengtoje 
New Yorke National Academy 
Galleries American Watercolor 
Society parodoje.

Osvaldas Mickūnas gimė 
Lietuvoje, Girkalnyje, Raseinių 
apskrity. Mokėsi Jurbarke, 
Greiz, Hanau, Vokietijoje. Per 
15 metų dirba skulptūros sri
tyje. Jo kūryba pasižymi pri
mityvišku stiliumi, bet turi lie
tuvių meno savybių. Skulpto
rius Mickūnas turėjo savo kū
rybos parodas Detroite, Hud
son Galleries, Sarnijoj ir Lon
done viešame knygyne ir kitur. 
Kanados federalinės vyriausy
bės globojamoje Kanados skul
ptorių parodoje Londone (An
glijoj) 1970 m. dalyvavo ir O. 
Mickūnas. Yra laimėjęs keletą 
premijų bei atžymėjimų.

Angliška spauda apie dail. 
Irenos Mickūnienės tapybą gra
žiai atsiliepia. Čia pravartu pa
cituoti vieną ištrauką:

“Čia yra romantinė metafi
zika Irenos kūryboje. Bet kaip 
visas josios kūrybinis procesas 
vyksta? Be didelių techniškų 
inovacijų, kurios visuomet esti 
josios paveiksluose, yra origi
nali, turinti staigią idėjos paga
vą, intuityviai išreiškia buities 
realybę ir išvengia atsitiktinu- 
mų .

Dailininkas ir aktorius Jonas 
Kelečius mūsų visuomenei jau ■ 
žinomas talentas iš keleto jau 1 
anksčiau buvusių individualių j

jo parodų Čikagoje ir kitur. Šį 
kartą pasikvietė į talką savo 
giminaitę dail. Ireną Mickūnie- 
nę ir josios vyrą skulptorių Os
valdą Mickūną. Čikagiškiams 
bus miela pamatyti ir jų kūry
bą.

Jonas Kelečius baigė Čika
gos Meno institutą, moderniš
kiausią meno mokyklą, kur 
studijuojantieji nevaržomi aka
deminiais varžtais. Naujoji me
nininkų karta auklėjama nau
jais metodais, skatinami siekti 
savitos ekspresijos mene. M. š.

DVIGUBA KAINA
Vienas graikų aristokratas la

bai mėgo plepėti. Jis nuvyko pas 
Sokratą, kad tas pamokytų jį iš
kalbos meno — retorikos.’ * • r

Filosofas pareikalavo iš jo už 
mokslą dvigubai daugiau, negu 
buvo pratęs imti iš kitų.

Aristokratas nustebo.
— Tai kodėl gi iš manęs dvi

gubai? — paklausė jis.
— Dėl to, kad tave reikia iš

mokyti ne tik kalbėti, bet ir ty
lėti.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

i 738 So. Haisied Street, Chicxjro. IlhnoU ftBfvOS

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina jra tik S3.00, minkšt. S2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

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

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50. 4 ? ' 45

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

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

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

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

1739 South Halsted Street, Chicago, DI.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

60608

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 prie! 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNI VERS
Tiupymo Indillal 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

— FRIDAY, MARCH 10, 1972

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

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigom pietuose kiemas automobiliams pastatyti

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILU
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ...___ ___ __
pusei metų___________
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui .

Kitose JAV vietose: v 
metams ___________
pusei metu __________  

m. 00
$12.00
$7.00

$20.00
$11.00

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

Komunistai pritaria Fulbrightui
Mes nežinome, ar senatorius J. William Fulbright, 

senato užsienio reikalų komiteto pirmininkas, pritaria 
komunistų vedamai politikai, bet šiandien jau aiškiai pa
tyrėme, kad komunistai tikrai pritaria sen. Fulbright 
užsispyrimui sustabdyti Laisvos Europos Radijo paverg
toms rytų Europos tautoms siunčiamas žinias.

Chicagoje leidžiama maskvinė Vilnis, priminusi 
Amerikos Lietuvių Tarybos patarimą siųsti telegramas 
senato užsienio komitetui ir paskiriems komiteto na
riams, šitaip rašo apie lietuvių protestus:

“Mes, pažangiečiai, galvojame kitaip. Senato
riaus Fulbright sumanymą sveikiname. Iš tikrųjų, 
kiršinančias tautų sambūvį radijo stotis reiktų už
daryti. Jos silpniau galvojančius žmones protiniai 
deformuoja. Joms turi būti padarytas galas. Bet 
joms bus padarytas galas tik tada, jeigu sukrusime 
telegramomis ir laiškais sveikinti senatorių Ful
bright. Pagalvokime apie tai, kad senatorius ne
manytų, jog visi Amerikos lietuviai yra antikomu
nistai, užsikrėtė goebelsinėmis politinėmis bakte
rijomis”. (Vilnis, 1972 m. kovo 9 d., 1 psl.).
Vilnies redaktorius, kaip paprastai, pritardamas 

sen. Fulbrighto arogantiškam užsispyrimui, daro kelis 
kitus visai nepagrįstus tvirtinimus. Jis nori siunčiamo
mis telegramomis “įrodyti” senatoriui, kad ne visi Ame
rikos lietuviai yra antikomunistai. Jis ir nepagalvojo, 
kad “pažangiečiai”, pritardami senatoriaus užsispyri
mui, telegramomis įrodys tą, ko JFpkubka Jienorį. ^ Nie
kam juk ne paslaptis, kad Andrei Gromyko ir ambasa
dorius Dobryninas kiekviename pasitarime su JAV pre
zidentu ar valstybės sekretorium vis prašydavo, kad 
JAV sustabdytų Laisvos Europos Radijo valandas ir ne- 
perdavinėtų žinių kiton geležinės uždangos pusėn.

Kada rusams būdavo patarta sustabdyti komunis
tinę veiklą Amerikoje ir laisvame pasaulyje, tai jie ir 
klausyti apie tai nenorėdavo; kada jiems primindavo, 
kad jau laikas sustabdyti agresijos ir užkariavimų poli
tiką, tai jie patardavo eiti prie kito dienotvarkės punkto. 
Tuo tarpu dabar sen. Fulbright siūlo atsisakyti nuo vie
nintelio ginklo — teisingų žinių, kurių komunistai labiau
siai bijo. Sen. Fulbright nori, kad Sovietų policija, iš
prievartavusi visą Rytų Europą, galėtų ir toliau tyčiotis 
iš pagrindinių žmogaus teisių, išnaudoti kiekvieną sveiką 
vyrą ir moterį. Nei gimtinius savo kraštus apleidę trem
tiniai, nei laisvasis pasaulis, pagaliau nei JAV preziden
tas neturėtų rusams priminti apie sovietų karo ir polici
jos jėgų primetamą prievartą.

trims mėnesiams 
vienam mėnesiai

Kanadoje: 
metams —__
pusei metų__
vienam mėnesiui

$6.00

_ $12.00
„ $3.00

Užsieniuose:
metams _ ____
pusei metų __
vienam mėnesiui

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.

$13.00

SOVIETINIO ROJAUS KOLŪKYJE
Praeitais metais okup. Lie

tuvos spaudoje įvyko žymus pa
sikeitimas. Pradėta nemažai ra
šyti apie kolūkius ir kolūkiečius. 
Berods, apie kolūkius visada ne
mažai buvo rašoma, tačiau pe
reitais metais paimta visai nau
ja tema, nauja raštų kryptis. 
Kritikuojama praeities kolūkių 
tvarkymo, politika, keliami klau
simai, ką reikia daryti naujas 
gyvenvietes steigiant, kuo ir 
kaip prilaikyti žmogų kolūkyje. 
Šitas problemas svarstant į “ta
rybinį” žodyną vėl sugrįžo žo
džiai “kaimas”, ir “kaimietis”. 
Lietuvos kaimus naikinant, “kai
mo” žodis buvo vengiamas var
toti, bet dabar kaimas vėl pa
garbiai minimas.

Naujojo Lietuvos kaimo, o 
jau nebe kolūkiečių gyvenvietės 
klausimais, rašė “švyturio” žur
nalas, o taip pat ir “Pergalė”. Čia 
kelių straipsnių tęsinyje per
žvelgsime “Pergalės” žurnalo 
praeitų metų 10 numeryje iš
spausdintąjį Petro Vasinausko 
straipsni, pavadintą “Kaimas 
mūsų mielas”.

Apie Petrą Vasinauską yra ži
nių Liet. Enciklopedijoje. Gimęs 
1906 metais. 1930 m. baigė že
mės Ūkio Akademiją Dotnuvo
je. Agronomas, žemdirbystės

Vilnies redaktoriui Jokubkai gali nepatikti, bet di 
' dėlė Amerikos lietuvių dauguma yra antikomunistai. Jie 
nėra apsikrėtė jokiomis goebelsinėmis bakterijomis, nes 
jie ant savo sprando patyrė, ką Goebelso rudmarškiniai 
nešė Europai ir lietuviams. Didelė lietuvių dauguma pa
traukė į Vakarus, nes buvo priešinga rusų primestai 
okupacijai ir komunistų primetamai santvarkai. Lietu
vių didelė dauguma yra antikomunistai. Vilnį pataria 
skaityti tiktai įvairiais vardais besivadinantieji Maskvos 
agentai, o sovietų politika domisi tiktai iš didelio rašto 
išėję iš krašto keli mūsų intelektualai. Lietuvis inteli
gentas nesižavi sovietų imperializmu.

Jeigu sen. Fulbrightui pavyktų sustabdyti Laisvos 
Europos Radijo pranešimus, tai būtų padaryta labai di
delė skriauda ne tiktai amerikiečiams, bet irjnsam lais
vam pasauliui. Sen; Fulbrighto užsimojimu i susirūpinti 
ne tik Amerikos Lietuvių Taryba, bet ir kitų tautybių 
amerikiečiai. Amerikos lenkų kongreso pirmininkas Ma- 
zewskis pasiuntė labai griežtą laišką senatoriui Fulbright. 
Vėliau tas laiškas buvo paskelbtas lenkų spaudoje.

Fraternalės lenkų organizacijos pirmininkas tvirti
na, kad sen. Fulbright, anksčiau smerkęs r“jėgos aro
ganciją”, pats pasirodė didžiausias arogantas. Jis vie
nas, nepasitaręs su senato nariais ir net nepasitaręs su 
visais užsienio komiteto nariais, spaudos atstovams pa
sigyrė, kad jis neįeisiąs Laisvos Europos Radijui tęsti 
savo darbo. JAV vyriausybė yra priešinga sen. Fulbright 
arogancijai, senato dauguma jam nepritaria, bet jis 
vienas yra pasiryžęs parodyti savo galią. *

Senatorius mano, kad JAV turi būti mandagios su 
rusais. Tikslių informacijų sustabdymas turėtų numal- 
dinti rusus, jeigu norime, kad jie ir vėl netaptų nesukal
bamais. Iki šio meto niekas rusų nenumaldino, nenumal- 
dintų jų ir sen. Fulbright siūloma nuolaida.

mokslu 
sidomi.
tuvoje jis iškilo nevien kaip žem
dirbystės specialistas, bet 1958 
metais buvo partijos išstatytas 
kandidatu ir “išrinktas” į So
vietų S-gos Aukščiausiąją Tary
bą. Spaudoje bendradarbiauja 
nuo 1927 metų.

“Pergalės” žurnalo redakcija, 
išspausdinusi Petro Vasinaus- 
ko straipsnį, pridėjo prierašą, 
kuris čia ištisai perspausdina
mas:

labai domėjosi ir tebe- 
Sovietų okupacijoje Lie-

“REDAKCIJOS PRIERAŠAS
Spausdindami P. Vasinaus 

ko straipsnį, kuris, be abejo, 
sukels nemaža ginčų, norime 
pradėti platesnį pokalbį apie 
mūsų kaimo dabartį ir ateitį. 
Toks pokalbis, redakcijos nuo
mone, yra savalaikis, nes da
bar vykdomi plataus masto 
melioracijos darbai, nukelia
mi vienkiemiai,- kuriamos nau
jos gyvenvietės, ir nuo šian
dieninių sprendimų priklau
sys, koks bus ateities kaimas, 
ši problema jaudina ne tik žem 
dirbius, bet ir gamtos apsau
gos, švietimo, kultūros dar
buotojus, architektus, medi
kus, prekybininkus, ji nesve
tima ir rašytojams. Mūsų žur-

nalui vi>ų pirma rūpėtų kaimo 
kultūros ir švietimo perspek
tyvos, landšafto ir kaimo gy
venviečių estetikos problemos, 
jaunimo auklėjimo klausimai, 
žodžiu, visi tie materialiniai 
ir moraliniai faktoriai, kurie 
formuos ateities žemdirbio 
dvasinį veidą.

Kviečiame “Pergalės” skai
tytoj us, ypač gyvenančius kai
mo vietovėse, aktyviai įsijung
ti į šį pokalbį”.
Atrodo, jog nieko nereikia pri

dėti bei komentuoti. ’’Pergalės” 
redakcijos prierašas labai aiškus. 
Imta ten dabar rūpintis kaimu, 
kur neseniai buvo ardomas. Tiek 
tik reiktų pasakyti, jog šį straip
snį rašant po ranka yra ir kiti 
du paskutinieji praeitų metų 
“Pergalės” žurnalo numeriai — 
11 ir 12, tačiau nėra daugiau 
straipsnių kaimo problemomis. 
Pamatysime vėliau ir žinosime 
ar kas nors dar atsiliepė į kai
mo diskusijas, o gal po atviro 
ir teisingo Petro Vasinausko 
straipsnio tos diskusijos bus vi
sai dingusios.

Nepastovumas, netikrumas 
veja lietuvi iš kaimo

Petras Vasinauskas kaimo 
problemas svarstydamas pradė
jo įžangėle savo atsiminimais 
apie buvusį nepriklausomos Lie
tuvos kaimą, taip pat paduoda
mas vaizdą, kaip tas kaimas at
rodo tarybų valdžios metu. Sa
kosi, jis, jog neidealizuojąs se
nojo buržuazinio Lietuvos kai
mo, tačiau svarstant naujojo 
Lietuvos kaimo ateitį neišven
giamai žvelgiama praeitin.

Petro Vasinausko straipsnio 
Įžanga labai įdomi, pavadinta 
“Nežinome, kaip čia bus...” ir ją 
reikia čia ištisai perspausdinti. 
Jis rašo;

“Nė vienas Lietuvos kam
pelis nepaliko man tokio gra
žaus atminimo gyvenime, 
kaip Kurakaimis. Jis įsikūręs 
gražiosios Lekėčių girios pa
kraštyje, netoli Nemuno, 
maždaug trisdešimt kilome
trų nuo Kauno. Nors žemė 
nederlingą, nors kiekvienas 
valstietis jos turėjo ne; po. 
daug, nors jų visų trobos bu
vo medinės ir be stiklinių prie
angių, tačiau kiekvieno skly
pas visada būdavo lysvėmis 
suartas, gražiai apakėtas ir 
rūpestingai apsėtas. Kiekvie
no sodyba aptverta ir medžiais 
apsodinta. Kurakaimyje ne
buvo nė vieno turčiaus, tačiau 
j uodus duonos ir pieno kiekvie
nam užtekdavo. Tiesa, par
duoti iš tokios žemės mažai 
kas likdavo, bet būtinai rei
kalingą pinigą žmonės paim
davo už surinktas miške mė
lynes, už grybus, už malkų 
vežimėlį.

Labiausiai Kurakaimy man 
patikdavo nuoširdus visų su
gyvenimas. Kaip, būdavo, 
lengvai ošia miškas, taip vie
noda, lengva srovele liedavo- I

St. Petersburg, Fla., motorlaivių lenktynėse vienas laivas visai iški
lo iš vandens, lyg norėdamas nuskristi į padangę. Jis, žinoma, vėl 

atsidūrė vandenyje, tik dugnu aukštyn.

si šio kaimo valstiečių šneka. 
Niekas čia nesibardavo. Keik
smas — baisiai pasmerktas 
žodis. Kaime nebuvo rūkorių, 
kurie pypkės neišleistų iš 
dantų. Nebuvo nė vieno pra- 
sigėrusio. Degtinės nepara
gaudavo vaikinas net išleidžia
mas į kariuomenę. Toks griež
tas, nors nerašytas, buvo įs
tatymas. Tokio santūraus ir 
malonaus kaimo jaunimo nie
kur nebuvau matęs ir nema
čiau vėliau gyvenime. Bet la
biausiai mane stebino Kura- 
kaimio seniai. čia gyveno 
mano pažįstami Tamulaičiai, 
Stanislavaičiai, Sutkai ir ki
ti. Bernardas Tamulaitis la
bai daug skaitė, šventąjį raš
tą jis cituodavo puslapiais. O 
pats buvo ateistas. Baltrus 
Sutkus bendravo su archeolo
gu prof. Volteriu. Jo klėtelė 
lūžo nuo visokių iškasenų ir 
senienų, o galva buvo pilna 
pasakų ir padavimų. Vincas 
Tamulaitis garsėjo kaip ko
operatininkas, visuomeninin
kas, domėjosi žemės ūkio kul
tūros kėlimu ir savo sūnų Sta
sių leido mokytis į Zyplių .že
mės ūkio mokyklą. ■ .

Šių trijų apsišvieusių Ku- 
rakaimio apylinkės senių Įta
ka jaunimui buvo didelė. Jei
gu ne taip toli — Braziūkų 
kaime — samagoną gėrė se
niai, gėrė ir jaunimas. Ku- 
rakaimyje gyveno aukštos 
kultūros ir kartu civilizaci
jos nesugadinti žmonės.

Kas kartą, kai apsilanky
davau šiame kaime (tai bu
vo prieš 35-40 metų), kai pa
kalbėdavau su senaisiais ir pa
būdavau jaunimo susirinki
muose (kaime veikė jaunųjų 

. ūkininkų ratelis), man kilda
vo vis ta pati, žinoma, keista 
ir nereali mintis: kad šį kai
mą kas užkonservuotų. Kad 
jis su visais trobesiais, lysvė
mis, su gražiais, šventai sau

gomais papročiais ir įsitikini
mais išliktu šimtmečius kaip 
etnografinė retenybė...

Po daugelio metų, praūžus 
baisioms audroms, po didžių
jų persitvarkymų vėl aplan
kiau Kurakaimį; vėl užėjau į 
Vinco Tamulaičio kiemą.

Radau tas pačias trobas, 
tik, rodos, pažemėjusias, pa
tamsėjusias. Dairaus: papu
vusios palangės, nelikę tvorų. 
Sulojo šunelis, bet languose 
nepasorodė nė vieno pažįsta
mo veido. Einu į trobą nera
mus ir nežinau, ką sutiksiu. 
Taip troškau nors valandėlę 
pakalbėti su žmonėmis, kurių 
kiekvienas žodis visada būda
vo tiesus, atviras. Deja, se
nelis Vincas Tamulaitis, su
laukęs 92 metų amžiaus, jau 
buvo miręs. Dar anksčiau už 
tėvą pasimirė sūnus Stasius. 
Troboje radau vienintelį čia 
pasilikusį gyventoją — mar
čią. Klausinėju apie šį, apie 
tą, apie vaikus, kurių mano 
agronomavimo metais dar ne
buvo. Viena duktė gyvena 
Vilniuje, kita — Kaune, o sū
nus kažkur už Seredžiaus, ki- 
tapus Nemuno, sunkvežimį 
vairuoja^ .

Man darosi nesuprantama. 
Trobas paremontavus, tokioje 
gražioje pamiškėje galima dar 
daug metų gyventi. Prie so
dybos nemažas žemės sklypas, 
sodelis, karvė — ko čia trūks
ta? Kodėl vaikai iki paskuti
nio išsklido ir ją vieną, sens
tančią, paliko ? Tamulaitienė 
žiūri į mane ir lėtai taria žo
džius, regis, pilnus įsisenėju
sios nevilties:

— Tai kad nežinome, kaip 
čia bus...” (B. d.)

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

2 L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE

22
Tai visokiu atveju didžiausia vertybė, 

lietuviškasis pagrindas, šaknys ir kamie
nas, tautinis laidas yra mėgėjai chorų dai
nininkai, nuo turinčių nors tinkamą cho
rini baisą, nuo jaunuolio iki seniausio, 
galinčio dainuoti. Jie, atiduodami savo 
balsą lietuviškai dainai, yra tartum, sa
vanorių armija, kuri laiko savo pozicijas, 
kuri pėda po pėdos užima ir apvalo sveti
mųjų buvusius užgrobtus ir priterštus 
plotus. Yra tie mėgėjai, kuriems, žino
miems ir nežinomiems, kariams, arba anų 
spaudos draudimo laikų knygnešiams, sta
tomi paminklai... O tos vietos tampa 
šventovėmis.

Apskritai, be mėgėjiškumo negali būti 
nė profesionaiiškumo. Mėgėjiškumas mū
sų čia dainų švenčių atveju yra galingesnis 
au samdomą profesionališkumą. Ir lietu
viškumas ne tas pat, kas profesionališku- 
mas. Ir atžagariai...

Antra vertybė yra savo tautos dainų 
mokytojai, dirigentai, vaidilos, lietuviš
kos dainos turtų daugintojai, kompozito
riai. Nors būdami profesionalai, nebijo

dami gauti “siauro patrioto medalio”, dai
nos meno kūrybos versme maitina lietuviš
kas sėklas, vėjų atneštas ir pabertas ant 
grindinio, pila deguonies į lietuvybės ži
burį, rodantį pakrikusiai savo tautai ke
lią.

Mes manome, iš čia ir susidarytina pa
žiūra į mūsų dainų švenčių dainavimą.

Dainų švenčių dainavimas nelygina
mas (mūsų atveju) su operų profesionalų 
dainininkų dainavimu; nelyginamas su 
operinių arijų ir šiaip sudėtingų koncerti
nių kūrinių profesionalų dainininkų dai
navimu — sava ar svetima kalba; nelygi
namas su pramoginės muzikos kūrinių 
koncertų dainavimu; nelyginamas su' pro
fesionalų choru dainavimu...

Šie visi yra rūšiniai savo žanro, mados, 
pakraipos, kilmės, “charakterio"’, būdo 
veikalai. Jie visi, mūsų scenose dainuo
jami, yra ir demonstracija, parodymas.

Bet tai nereiškia, kad jų mūsų scenose 
neturi būti, arba kuris vienas turi pava
duoti ar panaikinti kilus. Juos visuomenė 
lanko pasirenkamai pagal savo muzikinį 
iškilumą ar nuosmukį, pagal pomėgį, sko
nį, lanko ir iš smalsumo, iš politio, ideo
loginio apsisprendimo ir t. t. Jie vienaip 
ar kitaip įtakoja ir vedasi savo žiūrovus, 
klausovus. Jie rodo atskirų veidų vyrau

jančius bruožus. Ir ne visi parodo tautos 
buviiną. Jų keliai pagal lankytojų skaičių 
platėja, siaurėja ar pasislepia.

Dainų šventėse dainuojami liaudies, 
tautos kūriniai, arba išeinantys iš tautos 
dvasios ir pasaulėjautos atskirų kūrėjų 
veikalai. Dainų šventės nesitaiko prie vi
sokių pakraipų dainų. 0 pakraipiniai cho
rai, juose dalyvaujantys, išmoksta bend
ras dainuojamas dainas. Dainų šventės 
ne atskirą skonį, pomėgį... reiškia, bet 
bendrą, būdingą visai tautai. Jos kalba il
gu istoriniu kūrybiniu žodžiu imamai iki 
dabarties, besitiesiančiu į ateitį. Jų dai
navimas yra tautos dainavimas. Jos, dai
nų šventės, ne charakteris, bet tipas, in
dividas. Jos, būdamos retos, protarpiais 
parodo tautos veidą ir kūrybinį kelią. Jos 
yra tos nuo vieno laikotarpio iki kito savo 
kultūros šakos apyskaita, ir tokia apys
kaita, kokia yra tauta ir kokios jos pačios. 
Parodo tautos buvimą. Ir atsakingos tau
tai. ..

Nors mūsų dainų šventės, ir paskuti
nioji, kitų tautų (latvių, estų... ) dainų 
švenčių dainavimui neprilygsta, bet ne
prilygintas ne tik neliepia, o ir neleidžia, 
draudžia jas pakeisti minėtais ir neminė
tais mūsų scenos rodymais. Neleidžia nie
kam išstumti iš jos pločio laukų, kad liktų 
tuščia vieta, užliejama jai priešingi] sro

vių. .. Neleidžia niekam nė okupuoti... 0 
prašo susidaryti į jų, jos dainavimą tokią 
pažiūrą. Kad pats dainavimas pasiektų 
kuo aukščiausią mėgėjiško dainavimo 
laipsnį, visi gyvi lietuviai privalo atskirų 
lietuviškų dainų chorų darbą padėti iš
aukštinti. O lietuvybės išlaikymo ir tauti
nės kultūros puoselėjimo vadovai ir kiti 
autoritetai dar įpareigojami rūpintis... 
kad iš atskirų chorų susidėjusios dainų 
šventės — šventė dainavimu rodytų išei
vijos kuo stipriausią tautinį sąmoningu
mą ir kuo aukščiausią kultūrą...

IV-sios Dainų šventės geras mėgėjiškas 
dainavimas parodė turįs visus duomenis 
aukščiausiam dainavimo laipsniui pri
lygti. • •

XIII. CHORŲ IR DAINININKŲ 
MAŽĖJIMO KAI KURIOS 

PATEISINAMOS IR NEPATEISINAMOS 
PRIEŽASTYS

šios tokios apžvalgos pradžioje, bend- 
droje dalyje, išsitariau, kad IV-ji Dainų 
šventė pirmoji, kurioje dainavo iš visų 
dainų švenčių mažiausiai chorų, mažiau
siai dainininkų. Mažiau suaugusiųjų cho
rų dainininkų, daugiau vaikų, jaunuolių. 
O tai reiškia, kad suaugusiųjų chorų skai
čius mažėja, juose dainininkai retėja, o 
vaikų dainininkų daugėja.

Mūsų chorų, čia iš pradžių per mažo 

skaičiaus įsteigtų ir atsineštų, mažėjimo ir 
juose dainininkų retėjimo viena iš prie
žasčių, kaip pirmiau minėta, būtų, dainų 
švenčių gilių įpročių tradicijų neturėjimas, 
nespėjimas nepr. Lietuvoje jas išugdyti, 
ar šiaip jų užmetimas.

Toliau čia būtų per greitas užsimirši
mas, nuo ko bėgome, kodėl bėgome, ko
kios rūšies esame pabėgėliai. Iš to teisini- 
masis, kad atplėšta ar atplyšusi šaka, lai
ko dvasios, aplinkybių ir visokių yėjų džio
vinama, vis tiek tūri sudžiūti... 0 dėl gy
venimo patogumo, ramybės ir taikos ne
noras jausti nei žinoti, net reikalas nuo ži
nojimo, kas dedasi ir dabar okup. Lietu
voje,. apsiginti. Iš to išeina per žemas cho
rų reikšmės vertinimas. O dėl chorų ne
prilygto operiniam ir šiaip profesionalų 
dainavimui, tikrai ar tariamai, išprusu- 
siems lietuviams tokie chorai vis mažiau 
reikalingi. IV-je Dainų šventėje sumažė- 
jusiems chorams, kažin ar bus paskata 
laikytis, gal greičiau bus paskata mažėti, 
ir tas reiškinys, kad šventės nuostoliai iš
lyginti ne iš kur kitur, bet, ir būtent, su
mažinant dainininkams ir tą iki šiol kelio
nių atlyginamąją pusę dar per pusę. Gal 
ne visiems dainininkams svarbu tas nu
trauktas pinigėlis. Bet svarbu pats faktas... 
daug ką chorų nenaudai sakąs...

(Bus daugiau)
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■ ANHA EaLKMAS 
akių, ausų nosies ARTĖJA

IR G(RKLeS LIGOS ' 
PRITAIKO AKINIUS 

2WS W. 63rd STREIT 
Ofiso tolof.: PRospoot 8-3229 
R*zid. tolof.: WAlbrook 5-5076 

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

- POSĖDŽIAI DAŽNĖJA
Kovo ketvirtoji buvo viena 

iš darbingiausių dienų Jauni* 
mo Kongresui besiruošiant Tą 
dieną “Menės” salėje, Chica-

Kanados Krašto LB c. v. at
stovas Gediminas Breichma- 
nas nusiskundė, kad apie JK- 
są esą mažai informacijos ka-

fUz. toL 239-U83

0R. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pula*x] Rd. (Crawford 

Madical Buildins). ToL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, saambinli 374-8012
Foiofj PRoapoct 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. L L BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 6954533

F« Valley Medical Cantor 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Raxid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad, tiktai susitarus.
R at: GI 8-0873

DR. W. E1SINi-EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670

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

Ofiso tok HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. k MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai ryto tik 
susitarus. , '

' ' Trečiadieniais’uždaryta. '••'•’n

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

goję, įvyko net keturių viene
tų posėdžiai. Iš ryto tarėsi II 
PLJK prezidiumas leidinių ko 
misijos sudarymo, plakato pa
ruosimo, kongreso atidarymo 
programos sudarymo, jauni
mo įsijungimo į VLIKą ir kitais 
klausimais. Pagal JK-so san
tvarką prezidiumo paruošti 
projektai arba nutarimai per
duodami II PLJK Komiteto 
plenumo posėdžiui tvirtinti, 
pakeisti arba atmesti.

Antras posėdis toje pačioje 
salėje buvo Atstovų komisijos 
pareigūnų, šiam posėdžiui va
dovavo Milda Lenkauskienė, 
PLB c. v. narė ir Atstovų komi
sijos pirm, atvykusi iš Clevelan- 
do. Jos pavaduotoja užsienio 
atstovams yra Gailė Mariūnai- 
tė. Pradėjus plaukti atstovų 
sąrašams, su jų atvykimo ir 
priėmimo tvarkymu, šiame 
posėdyje buvo išryškinta daug 
problemų ir neaiškumų, kurių 
daugis turi būti sutvarkyta jau 
dabar, o ne tada, kai atstovai 
atsiras Chicagoje ir nebus pa
siruošta tinkamai juos priimti.

Tuo pačiu metu kitoje salė
je vyko trečias posėdis, čia 
Kultūrine promogų komisija, 
vadovaujama Gedimino Kazė 
no. Visi palinkę ant rašto lapų 
detalizavo vakarinių progra
mų paruošimo planavimą.

Ketvirtam popietiniam posė
džiui susirinko visų komisijų 
pirmininkai. Toks posėdis bu
vo daromas pirmą kartą JK-so 
eigoje ir numatoma ateityje 
daryti jų daugiau, norint su
trumpinti bendrus JK-so Komi 
teto plenumo posėdžius. Šį 
komisijų pirmininkų posėdį 
pradėjo ir jam pirmininkavo 
II PLJK Komiteto pirmininkas 
Romas akadolskis. Sekreto
riavo Nijolė Stakauskienė. 
Įžanginiame, pranešime pirm. 
Sakadolskis apžvelgė JK-so 
darbų eigą ir pateikė darbo
tvarkę.

Posėdžio pradžioje Kongre
so atidarymo komisijos pirmi 
ninkas Romas Kasparas patei
kė vaizdžiai paruoštą ir at
spausdintą organizacinės struk 
tūros plano projektą, kuris 
vertikaliai ir horizontaliai iš
ryškino komisijų sklandesnį 
darbą ir jau sudarytoms 14- 
kai komisijų įnešė daugiau 
darbo kontaktų aiškumo.

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendri praktika ir chirurgi|i 

Ofisas 2750 West 71 st St.
TeL: 9254296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

GRADINSKAS

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol.: 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
| NUSTATOMA
i 2512 W. 47 SI — FR S-199t

LIETUVI, EIK PAS LIETUV|I

MOVING, 
Apdraustas perkraustymas 

ii {vairiu atstumu- 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
T»U F Rentier 6-1882 

---  4

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tolof.* HEmlock 4-2123 
Rezid. t» !♦>'.. Glbson 8-6195 

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPCDAS-FROTEZISTAS

Aparėtai - Protezai. Med. Bar 
dažai. Spade Ii pagalba Irajem* 
(Arch Supports) ir t t

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

Telef.: P Respect 6-5084

help your. C**
HEART TUNIWj

£=-- --------—--------

1S0PHIE BARČUS!
RADIJO 6EIMOS VALANDOS

■ ‘

Visos programos iš W0PA,:
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — Šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaLi 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413

!
7’J9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. «XO9
<---- — , -- . 7

nadiškėje lietuvių spaudoje. 
Jam buvo paaiškinta, kad, pvz., 
Draugas ir Naujienos pasinau
doja beveik visomis iš siunti
nėjamo spaudai ir kitiems ži
niaraščio žinutėmis, o Kanados 
lietuvių laikraščiai jų beveik ne
spausdina. Prašyta, kad kanadiš 
kiai patys bandytų daugiau ap
rūpinti vietinę spaudą, teik
dami informaciją apie Stovyk
lą ir apie bendrą JK-so ruošą. 
Kanadiškės spaudos koordina
vimu rūpintis yra pasižadėju
si Gabija Juozapavičiūtė.

Posėdyje buvo paliestas ir 
JK finansų telkimo klausimas 
bei Jaunimo Metų komiteto su 
darymas. Iš pirm. R. Sakadol- 
skio pranešimo išryškėjo, jog 
kitose vietovėse (ne visose) šis 
darbas eina sklandžiau negu 
Chicagoje. Kanados atstovė 
Joana Kuraitė pastebėjo, kad 
Chicagoje gyvena daugiausia 
lietuvių ir čia yra net pati JK- 
so bazė. Ji reiškė nusistebėji
mą, kodėl Chicaga atsilieka 
Finansinio komiteto sudary
me bei finansų telkime, būda 
m a centrine mūši] išeivijos 
kolonija.

Gyvų ir užsitęsusių diskusi
jų sukėlė JK-so naujo simbo
lio klausimas. Kaip žinia, nau
jas JK-so ženklas buvo pada
rytas ir priimtas praeitame JK 
-so komiteto visumos posėdy
je. Simbolis dail. Kurausko yra 
gražiai padarytas ir lelijose 
įpintas karvelis, kuris, kai kie 
no aiškinimu, mažai teatvaiz- 
duoja lietuviškumą bei pati JK 
-są. Be to, per plačiai naudo
jamas kaip taikos simbolis. 
Nors ženklas jau Komiteto pa
tvirtintas, bet viešai jam dar 
nepasirodžius, iš pašalięs atei
na įvairių komentarų, o tas at
siliepė ir šiame posėdyje. Bu
vo keliamas klausimas, ar sim 
bolio pakeitimas neturės įta
kos į JK-sui finansų telkimą?

Komiteto pirmininkas R. Sa
kadolskis aiškino, kad simbo
lis yra patvirtintas JK Komi
teto visumos posėdyje ir jis ne 
gali nevykdyti komiteto nuta 
rimo. Simbolis esąs jau pa
ruoštas naudoti, o blankų, vo
kų ir kitos medžiagos jau trūks 
ta ir neatidėliojant turi būti at
spausdinti su nauju simboliu. 
Dėl šios pačios priežasties už- 
sitęsiąs keletos tūkstančių Re
gistracijos ir Nakvynių komi
sijų anketų atspausdinimas. 
Kadangi šis posėdis nebuvo 
kompetentingas daryti priva
lomus nutarimus ( tą daro vi
sumos komiteto posėdžiai), 
tai buvo Įneštas pasiūlymas 
balsuoti šiame posėdyje, ar 
Įnešti pakartotinai šį klausimą 
visumos posėdžiui, kuris turi 
Įvykti šioje salėje kovo 18 d. 
Dauguma balsų siūlyta šį klau 
simą dar kartą persvarstyti vi
sumos posėdyje.

šiame posėdyje dar buvo 
aptarta daug kitų klausimų, lie 
čiančių JK-so ruošas eigą, jo 
užbaigimą ir jam pasibaigus. 
Pvz., Gediminas Breichmanas 
kėlė klausimą, ko tikimasi iš 
JK atstovo (su mandato teisė
mis), kai tas atstovas sugrįš Į 
savo apylinkę ‘Jaunimo Kon
gresui pasibaigus? Dr. A. 
Norvilas paaiškino, kad yra 
renkamos bibliografinės žinios 
apie JK-so atstovus ir bus ban
doma išryškinti jų paskirtį bei 
uždavinius kongreso metu ir i 
savo gyvenvietes sugrįžus.

Milda Lenkauskienė skubė
dama į lėktuvą, kad galėtų lai 
ku sugrįžti Į CIevelandą, paste 
liejo, jog visi esame pasirašę 
neapmokamo darbo kontrak
tą ir turime ji tesėti, kol JK-so 
darbai pasibaigs. Stebint visus 
JK-so darbuotojus, netenka 
abejoti, kad darbo ryžtingu
mo ir pareigingumo pas juos

netrūksta, jie visi dabar dir
ba viršnorminį įsipareigojimo 
darbą.

Iki kongreso pradžios liko 
tik keletas mėnesių. Artėjant 
prie kongreso užbaigos darbų, 
yrą lauktina iš spaudos bendra 
darbių ir visuomenininkų pa
sisakymų bei sugestijų sėkmių 
gesniam JK-so užbaigimui. Ge
riau teigiamus arba kritiškus 
pasisakymus reikšti dabar, nei 
patarti bei kritikuoti jam pa
sibaigus. Juozas Šlajus

Suairinkimų ir parengtinų 

PRANEŠIMAI

★
— Bridg*porto Li«tv*iv Namų sa

vininkų susivienijimas ruošia Bunco 
ir kortų losima sakmadienL kove 12 
d. Lietuvių Auditorijoj. 3133 So. 
Halsted St Pradžia 3:00 vai. popiet 
Bus gerų dovanų laimingiesiems ir 
vaišės. Kviečia

Rengimo Komisija ir Valdybe

— Chicagos Lietuvių MelkorietojuR 
Medžiotoju klubo metinis narių susi
rinkimas įvyks šeštadienį, kovo 11 d. 
7 vaL vak. Valentino svetainėje, 
4500 So. Talman. Avė. Valdyba

A. A.
VALERIA ,W. INOVSKIS 

Stančaitytė 
Gyv. 2609 W. 69 St.

Mire 1972 m. kovo mėn. 9 dieną, 2:50 vaL ryto, sulaukusi 49 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kretingos apskrityje

Amerikoje išgyveno 21 metus. •
. v?ras Otonas, 4 dukterys — Eleonora Rogelskų žen
tas William, Malvina Dwyer, žentas William, Rita ir Emily 6 sūnūs — 
Edward marti Revina, Raymond, Frank, Kęstutis, Joseph ir John, 
motina Kotryna Stančaitienė, brolis Vladas Stančaitis ir kiti turning 
draugai bei pažįstami.

Šeštadieni 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans kop
lyčioje, 6845 So. Western Avenue.
• s Pirmadienį, kove 13 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
1 Sv P Maruos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldi: 
bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.
.. A. Valeria W. Inovskis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys, sūnūs, motina, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

Pranešame giminėms^ draugams ir pažįstamiems, kad 1972 metų 
kovo 9 dieną 12:40 vai. ryto mirė mūsų mylimas dėdė+A. ♦ A.

’ JOHN BUCHUNAS
Sulaukęs 80 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Py

niavos vis., Maksvytiškių kaime,
Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: brolio Petro dukterys Julia Ohanesian, jos vy

ras John ir Anne Roseland su šeima, sesers Elzbietos vaikai — Antą- 
nas, Petras ir Vytautas Beinarauskai, pusbrolis Antanas Buchiunas su 
šeima, pusseserė Aldona Winskūnienė su šeima, mirusio pusbrolio 
Juozo žmona ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoj liko sesuo Kotryna Latvėnienė, brolis Vladas Buchiunas 
su šeima, mirusio brolio Antano šeima, mirusios sesers Elzbietos vai
kai — Vilius, Zenonas, Bronė, Emilija ir Verutė su Šeimomis.

Penktadienį, kovo 10 d., 7:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Pet
kaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st Street

Pirmadienį, kovo 13 dieną^ 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. John Buchunas giminės, draugai ir pažįstami, nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą. • "

Nuliūdę lieka:
> Giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. GR 6-2345.

2 Metų Mirties Sukaktis

' STANLEY MANKUS •
Gyv. 10912 So. (Artesian Avenue

Mirė 1970 metų kovo mėn. 10 dieną, sulaukęs 76 metų amžiaus. . 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilke vis.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Julia, gimusi Ažukaitė, duktė June Hill, 

žentas Ben, anūkai David ir Donald bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
’ mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
I Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, žentas ir anūkai,

>4AWumiu'i__n ■""■i i i. aiiiiji

Sviete- eilinis narių G * J f 9 £ £ f
įvykj5- 1 J'lpo pietų Lietuvių Auditorijoj. 3132 C | — j«bj j
Halsted Stw N&rė$ kvicčijUDOB BtiikMk į 
kytt Išgirsite pranešimus, aptarėme ■ JFif’omlitit 
draugijos reikalus, užslmokėcu Barte j 
n»oke&čžus. Po susi rinkimo bus vxL| eatUOTr jNllF
Jės. Rožė DidžgalvietM, rast. | ROT A FfTAP

TtVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

kJht 2533 w- 71st street
j. Telef.: GRovehfll 6-2345-6

A * 1410 So. 50th Ave^ Cicero
■ Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS , GERALDAS F. DA1M1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: fArdi 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

NARIAI:
Chtcagog
Lietuviu
Laidotuvią 
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAras 7-340)

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AV’E. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-11 Jo-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, ūlinoia
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Komunistai pritaria Fulbrightui
Mes nežinome, ar senatorius J. William Fulbright, 

-senato užsienio reikalų komiteto pirmininkas, pritaria 
komunistų vedamai politikai, bet šiandien jau aiškiai pa
tyrėme, kad komunistai tikrai pritaria sen. Fulbright 
užsispyrimui sustabdyti Laisvos Europos Radijo paverg
toms rytų Europos tautoms siunčiamas žinias.

Chicagoje leidžiama maskvinė Vilnis, priminusi 
Amerikos Lietuvių Tarybos patarimą siųsti telegramas 
senato užsienio komitetui ir paskiriems komiteto na
riams, šitaip rašo apie lietuvių protestus:

“Mes, pažangiečiai, galvojame kitaip. Senato
riaus Fulbright sumanymą sveikiname. Iš tikrųjų, 
kiršinančias tautų sambūvį radijo stotis reiktų už
daryti. Jos silpniau galvojančius žmones protiniai 
deformuoja. Joms turi būti padarytas galas. Bet 
joms bus padarytas galas tik tada, jeigu sukrusime 
telegramomis ir laiškais sveikinti senatorių Ful
bright. Pagalvokime apie tai, kad senatorius ne
manytų, jog visi Amerikos lietuviai yra antikomu
nistai, užsikrėtę goebelsinėmis politinėmis bakte
rijomis”. (Vilnis, 1972 m. kovo 9 d., 1 psl.).
Vilnies redaktorius, kaip paprastai, pritardamas 

sen. Fulbrighto arogantiškam užsispyrimui, daro kelis 
kitus visai nepagristus tvirtinimus. Jis nori siunčiamo
mis telegramomis “įrodyti” senatoriui, kad ne visi Ame-

Praeitais metais okup. Lie
tuvos spaudoje įvyko žymus pa
sikeitimas. Pradėta nemažai ra
šyti apie kolūkius ir kolūkiečius. 
Berods, apie kolūkius visada ne
mažai buvo rašoma, tačiau pe
reitais metais paimta visai nau
ja tema, nauja raštų kryptis. 
Kritikuojama praeities kolūkių 
tvarkymo: politika, keliami klau
simai, ką reikia daryti naujas 
gyvenvietes steigiant, kuo ir 
kaip prilaikyti žmogų kolūkyje. 
Šitas problemas svarstant j “ta
rybinį” žodyną vėl sugrįžo žo
džiai “kaimas”, ir “kaimietis”. 
Lietuvos kaimus naikinant, “kai
mo” žodis buvo vengiamas var
toti, bet dabar kaimas vėl pa
garbiai minimas.

Naujojo Lietuvos kaimo, o 
jau nebe kolūkiečių gyvenvietės 
klausimais, rašė “švyturio” žur
nalas, o taip pat ir “Pergalė”. Čia 
kelių straipsnių tęsinyje per
žvelgsime “Pergalės” žurnalo 
praeitų metų 10 numeryje iš
spausdintąjį Petro Vasinausko 
straipsnį, pavadintą “Kaimas 
mūsų mielas”.

Apie Petrą Vasinauską yra ži
nių Liet. Enciklopedijoje. Gimęs 
1906 metais. 1930 m. baigė že
mės Ūkio Akademiją Dotnuvo
je. Agronomas. Žemdirbystės

mokslu labai domėjosi ir tebe
sidomi. Sovietų okupacijoje Lie
tuvoje jis iškilo nevien kaip žem
dirbystės specialistas, bet 1958 
metais buvo partijos išstatytas 
kandidatu ir “išrinktas” į So
vietų S-gos Aukščiausiąją Tary
bą. Spaudoje bendradarbiauja 
nuo 1927 metų.

“Pergalės” žurnalo redakcija, 
išspausdinusi Petro Vasinaus
ko straipsnį, pridėjo prierašą, 
kuris čia ištisai perspausdina
mas:

“REDAKCIJOS PRIERAŠAS
Spausdindami P. Vasinaus 

ko straipsnį, kuris, be abejo, 
sukels nemaža ginčų, norime 
pradėti platesnį pokalbį apie 
mūsų kaimo dabartį ir ateitį. 
Toks pokalbis, redakcijos nuo
mone, yra savalaikis, nes da
bar vykdomi plataus masto 
melioracijos darbai, nukelia
mi vienkiemiai,- kuriamos nau
jos gyvenvietės, ir nuo šian
dieninių sprendimų priklau
sys, koks bus ateities kaimas. 
Ši problema jaudina ne tik žem 
dirbins, bet ir-gamtos apsau
gos, švietimo, kultūros dar
buotojus, architektus, medi
kus, prekybininkus, ji nesve
tima ir rašytojams. Mūsų žur-

Vilnies redaktoriui Jokubkai gali nepatikti, bet di 
dėlė Amerikos lietuvių dauguma yra antikomunistai. Jie 
nėra apsikrėtę jokiomis goebelsinėmis bakterijomis, nes 
jie ant savo sprando patyrė, ką Goebelso rudmarškiniai 
nešė Europai ir lietuviams. Didelė lietuvių dauguma pa
traukė j Vakarus, nes buvo priešinga rusų primestai 
okupacijai ir komunistų primetamai santvarkai Lietu
vių didelė dauguma yra antikomunistai Vilnį pataria 
skaityti tiktai Įvairiais vardais besivadinantieji Maskvos 
agentai, o sovietų politika domisi tiktai iš didelio rašto 
išėję iš krašto keli mūsų intelektualai. Lietuvis inteli
gentas nesižavi sovietų imperializmu.

rikos lietuviai yra antikomunistai Jis ir nepagalvojo, 
kad “pažangiečiai”, pritardami senatoriaus užsispyri
mui, telegramomis įrodys tą, ko Jokubka nenori Nie
kam juk ne paslaptis, kad Andrei Gromyko- ir ambasa
dorius Dobryninas kiekviename pasitarime su JAV pre-

Jeigu sen. Fulbrightui pavyktų sustabdyti Laisvos 
Europos Radijo pranešimus, tai būtų padaryta labai di
delė skriaudą ne tiktai amerikiečiams, bet ir„visam lais
vam pasauliui. Sen. Fulbrighto užsimojimu t susirūpino 
ne tik Amerikos Lietuvių Taryba, bet ir kitų tautybių

zidentu ar valstybės sekretorium vis prašydavo, kad 
JAV sustabdytų Laisvos Europos Radijo valandas ir ne- 
perdavinėtų žinių kiton geležinės uždangos pusėn.

Kada rusams būdavo patarta sustabdyti komunis
tinę veiklą Amerikoje ir laisvame pasaulyje, tai jie ir
klausyti apie tai nenorėdavo; kada jiems primindavo, 
kad jau laikas sustabdyti agresijos ir užkariavimų poli
tiką, tai jie patardavo eiti prie kito dienotvarkės punkto. 
Tuo tarpu dabar sen. Fulbright siūlo atsisakyti nuo vie
nintelio ginklo — teisingų žinių, kurių komunistai labiau-
šiai bijo. Sen. Fulbright nori, kad sovietų policija, iš-
prievartavusi visą Rytų Europą, galėtų ir toliau tyčiotis 
iš pagrindinių žmogaus teisių, išnaudoti kiekvieną sveiką 
vyrą ir moterį. Nei gimtinius savo kraštus apleidę trem
tiniai, nei laisvasis pasaulis, pagaliau nei JAV preziden
tas neturėtų rusams priminti apie sovietų karo ir polici-
jos jėgų primetamą prievartą.

L. VAIČIŪNIENĖ
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Tai visokiu atveju didžiausia vertybė, 
lietuviškasis pagrindas, šaknys ir kamie
nas, tautinis laidas yra mėgėjai chorų dai
nininkai, nuo turinčių nors tinkamą cho
rini balsą, nuo jaunuolio iki seniausio, 
galinčio dainuoti. Jie, atiduodami savo 
balsą lietuviškai dainai, yra tartum, sa
vanorių armija, kuri laiko savo pozicijas, 
kuri pėda po pėdos užima ir apvalo sveti
mųjų buvusius užgrobtus ir priterštus 
plotus. Yra tie mėgėjai, kuriems, žino
miems ir nežinomiems, kariams, arba anų 
spaudos draudimo laikų knygnešiams, sta
tomi paminklai.,. O tos vietos tampa 
šventovėmis.

Apskritai, be mėgėjiškumo negali būti 
nė profesionališkumo. Mėgėjiškumas mū
sų čia dainų švenčių atveju yra galingesnis 
au samdomą profesionališkumą. Ir lietu
viškumas ne tas pat, kas profesionališku- 
mas. Ir atžagariai...

Antra vertybė yra savo tautos dainų 
mokytojai, dirigentai, vaidilos, lietuviš
kos dainos turtų daugintojai, kompozito
riai. Nors būdami profesionalai, nebijo

amerikiečiai. Amerikos lenkų kongreso pirmininkas Ma- 
zewskis pasiuntė labai griežtą laišką senatoriui Fulbright. 
Vėliau tas laiškas buvo paskelbtas lenkų spaudoje.

Fraternalės lenkų organizacijos pirmininkas tvirti
na, kad sen. Fulbright, anksčiau smerkęs /‘jėgos aro-
ganciją”, pats pasirodė didžiausias arogantas. Jis vie
nas, nepasitaręs su senato nariais ir net nepasitaręs su 
visais užsienio komiteto nariais, spaudos atstovams pa
sigyrė, kad jis neįeisiąs Laisvos Europos Radijui tęsti 
savo darbo. JAV vyriausybė yra priešinga sen. Fulbright
arogancijai, senato dauguma jam nepritaria, bet jis
vienas yra pasiryžęs parodyti savo galią.

Senatorius mano, kad JAV turi būti mandagios su 
rusais. Tikslių informacijų sustabdymas turėtų numal- 
dinti rusus, jeigu norime, kad jie ir vėl netaptų nesukal
bamais. Iki šio meto niekas rusų nenumaldino, nenumal-
dintų jų ir sen. Fulbright siūloma nuolaida.

dami gauti “siauro patrioto medalio”, dai
nos meno kūrybos versme maitina lietuviš
kas sėklas, vėjų atneštas ir pabertas ant 
grindinio, pila deguonies i lietuvybės ži
burį, rodanti pakrikusiai savo tautai ke
lią.

Mes manome, iš čia ir susidarytina pa
žiūra į mūsų dainų švenčių dainavimą.

Dainų švenčių dainavimas nelygina
mas (mūsų atveju} su operų profesionalų 
dainininkų dainavimu; nelyginamas su 
operinių arijų ir šiaip sudėtingų koncerti
nių kūrinių profesionalų dainininkų dai
navimu — sava ar svetima kalba; nelygi
namas su pramoginės muzikos kūrinių 
koncertų dainavimu; nelyginamas su’ pro
fesionalų choru dainavimu...

šie visi yra rūšiniai savo žanro, mados, 
pakraipos, kilmės, “charakterio”, būdo 
veikalai. Jie visi, mūsų scenose dainuo
jami, yra ir demonstracija, parodymas.

Bet tai nereiškia, kad jų mūsų scenose 
neturi būti, arba kuris vienas turi pava
duoti ar panaikinti kitus. Juos visuomenė 
lanko pasirenkamai pagal savo muzikini 
iškilumą ar nuosmukį, pagal pomėgį, sko
nį, lanko ir iš smalsumo, iš politio, ideo
loginio apsisprendimo ir t. t. Jie vienaip 
ar kitaip įtakoja ir vedasi savo žiūrovus, 
klausovus. Jie rodo atskirų veidų vyrau

nalui vuų pirma rūpėtų kaimo 
kultūros ir švietimo perspek
tyvos, landšafto ir kaimo gy
venviečių estetikos problemos, 
jaunimo auklėjimo klausimai, 
žodžiu, visi tie materialiniai 
ir moraliniai faktoriai, kurie 
formuos ateities žemdirbio 
dvasinį veidą.

Kviečiame “Pergalės” skai
tytojus, ypač gyvenančius kai
mo vietovėse, aktyviai įsijung
ti į šį pokalbį”.
Atrodo, jog nieko nereikia pri

dėti bei komentuoti. ’’Pergalės” 
redakcijos prierašas labai aiškus. 
Imta ten dabar rūpintis kaimu, 
kur neseniai buvo ardomas. Tiek 
tik reiktų pasakyti, jog šį straip
snį rašant po ranka yra ir kiti 
du paskutinieji praeitų metų 
“Pergalės” žurnalo numeriai — 
11 ir 12, tačiau nėra daugiau 
straipsnių kaimo problemomis. 
Pamatysime vėliau ir žinosime 
ar kas nors dar atsiliepė į kai
mo diskusijas, o gal po atviro 
ir teisingo Petro Vasinausko 
straipsnio tos diskusijos bus vi
sai dingusios.

Nepastovumas, netikrumas 
veja lietuvį iš kaimo

Petras Vasinauskas kaimo 
problemas svarstydamas pradė
jo įžangėle savo atsiminimais 
apie buvusį nepriklausomos Lie
tuvos kaimą, taip pat paduoda
mas vaizdą, kaip tas kaimas at
rodo tarybų valdžios metu. Sa
kosi, jis, jog neidealizuojąs se
nojo buržuazinio Lietuvos kai
mo, tačiau svarstant naujojo 
Lietuvos kaimo ateitį neišven
giamai žvelgiama praeitin.

Petro Vasinausko straipsnio 
įžanga labai įdomi, pavadinta 
“Nežinome, kaip čia bus...” ir ją 
reikia čia ištisai perspausdinti. 
Jis rašo;

“Nė vienas Lietuvos kam
pelis nepaliko man tokio gra
žaus atminimo gyvenime, 
kaip Kurakaimis. Jis įsikūręs 
gražiosios Lekėčių girios pa
kraštyje, netoli Nemuno, 
maždaug trisdešimt kilome
trų nuo Kauno. Nors žemė 
nederlingą, nors kiekvienas 

. valstietis jos turėjo ne. po 
daug, nors jų visų trobos bu
vo medinės ir be stiklinių prie
angių, tačiau kiekvieno skly- Į 
pas visada būdavo lysvėmis 
suartas, gražiai apakėtas ir 
rūpestingai apsėtas. Kiekvie
no sodyba aptverta ir medžiais 
apsodinta. Kurakaimyje ne
buvo nė vieno turčiaus, tačiau 
juodos duonos ir pieno kiekvie
nam užtekdavo. Tiesa, par
duoti iš tokios žemės mažai 
kas likdavo, bet būtinai rei
kalingą pinigą žmonės paim
davo ųž surinktas miške mė
lynes, už grybus, už malkų 
vežimėlį.

Labiausiai Kurakaimy man 
patikdavo nuoširdus visų su
gyvenimas. Kaip, būdavo, 
lengvai ošia miškas, taip vie
noda, lengva srovele liedavo-1

St. Petersburg, Fla., motorlaiviy lenktynėse vienas laivas visai iški
lo iš vandens, lyg norėdamas nuskristi į padangę. Jis, žinoma, vėl 

atsidūrė vandenyje, tik dugnu aukštyn.

si šio kaimo valstiečių šneka. 
Niekas čia nesibardavo. Keik
smas — baisiai pasmerktas 
žodis. Kaime nebuvo rūkorių, 
kurie pypkės neišleistų iš 
dantų. Nebuvo nė vieno pra
sigėrusių. Degtinės nepara
gaudavo vaikinas net išleidžia
mas į kariuomenę. Toks griež
tas, nors nerašytas, buvo įs
tatymas. Tokio santūraus ir 
malonaus kaimo jaunimo nie
kur nebuvau matęs ir nema
čiau vėliau gyvenime. Bet la
biausiai mane stebino Kura- 
kaimio seniai. čia gyveno 
mano pažįstami Tamulaičiai, 
Stanislavaičiai, Sutkai ir ki
ti. Bernardas Tamulaitis la
bai daug skaitė, šventąjį raš
tą jis cituodavo puslapiais. O 
pats buvo ateistas. Baltrus 
Sutkus bendravo su archeolo
gu prof. Volteriu. Jo klėtelė 
lūžo nuo visokių iškasenų ir 
senienų, o galva buvo pilna 
pasakų ir padavimų. Vincas 
Tamulaitis garsėjo kaip ko
operatininkas, visuomeninin
kas, domėjosi žemės ūkio kul
tūros kėlimu ir savo sūnų Sta
sių leido mokytis į Zyplių.že- 
mės ūkio mokyklą. »

Šių trijų apsišvieusių Ku- 
rakaimio apylinkės senių įta
ka jaunimui buvo didelė. Jei
gu ne taip toli — Braziūkų 
kaime — samagoną gėrė se
niai, gėrė ir jaunimas. Ku
rakaimyje gyveno aukštos 
kultūros ir kartu civilizaci
jos nesugadinti žmonės.

Kas kartą, kai apsilanky
davau šiame kaime (tai bu
vo prieš 35-40 metų), kai pa
kalbėdavau su senaisiais ir pa
būdavau jaunimo susirinki
muose (kaime veikė jaunųjų 

. ūkininkų ratelis), man kilda
vo vis ta pati, žinoma, keista 
ir nereali mintis: kad šį kai
mą kas užkonservuotų. Kad 
jis su visais trobesiais, lysvė
mis, su gražiais, šventai sau-

gomais papročiais ir įsitikini
mais išliktų šimtmečius kaip 
etnografinė retenybė...

Po daugelio metų, praūžus 
baisioms audroms, po didžių
jų persitvarkymų vėl aplan
kiau Kurakaimį, vėl užėjau į 
Vinco Tamulaičio kiemą.

Radau tas pačias trobas, 
tik, rodos, pažemėjusias, pa
tamsėjusias. Dairaus: papu
vusios palangės, nelikę tvorų. 
Sulojo šunelis, bet languose 
nepasorodė nė vieno pažįsta
mo veido. Einu i troba nera
mus ir nežinau, ką sutiksiu. 
Taip troškau nors valandėlę 
pakalbėti su žmonėmis, kurių 
kiekvienas žodis visada būda
vo tiesus, atviras. Deja, se
nelis Vincas Tamulaitis, su
laukęs 92 metų amžiaus, jau 
buvo miręs. Dar anksčiau už 
tėvą pasimirė sūnus Stasius. 
Troboje radau vienintelį čia 
pasilikusį gyventoją — mar
čią. Klausinėju apie šį, apie 
tą, apie vaikus, kurių mano 
agronomavimo metais dar ne
buvo. Viena duktė gyvena 
Vilniuje, kita — Kaune, o sū
nus kažkur už Seredžiaus, ki
tapus Nemuno, sunkvežimį 
vairuoja.

Man darosi nesuprantama. 
Trobas paremontavus, tokioje 
gražioje pamiškėje galima dar 
daug metų gyventi. Prie so
dybos nemažas žemės sklypas, 
sodelis, karvė — ko čia trūks
ta? Kodėl vaikai iki paskuti
nio išsklido ir ją vieną, sens
tančią, paliko?. Tamulaitienė 
žiūri į mane ir lėtai taria žo
džius, regis, pilnus. įsisenėju
sios nevilties:

— Tai kad nežinome, kaip 
čia bus...” (B. d.)

I ■■!■■■■■■■■■■■■■■■■
SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

jančius bruožus. Ir ne visi parodo tautos 
buvimą. Jų keliai pagal lankytojų skaičių 
platėja, siaurėja ar pasislepia.

Dainų šventėse dainuojami liaudies, 
tautos kūriniai, arba išeinantys iš tautos 
dvasios ir pasaulėjautos atskirų kūrėjų 
veikalai. Dainų šventės nesitaiko prie vi
sokių pakraipų dainų. O pakraipiniai cho
rai, juose dalyvaujantys, išmoksta bend
ras dainuojamas dainas. Dainų šventės 
ne atskirą skoni, pomėgi... reiškia, bet 
bendrą, būdingą visai tautai. Jos kalba il
gu istoriniu kūrybiniu žodžiu imamai iki 
dabarties, besitiesiančiu į ateitį. Jų dai
navimas yra tautos dainavimas. Jos, dai
nų šventės, ne charakteris, bet tipas, in
dividas. Jos, būdamos retos, protarpiais 
parodo tautos veidą ir kūrybinį kelią. Jos 
yra tos nuo vieno laikotarpio iki kito savo 
kultūros šakos apyskaita, ir tokia apys
kaita, kokia yra tauta ir kokios jos pačios. 
Parodo tautos buvimą. Ir atsakingos tau
tai. ..

Nors mūsų dainų šventės, ir paskuti
nioji, kitų tautų (latvių, estų... ) dainų 
švenčių dainavimui neprilygsta, bet nc- 
prilygimas ne tik neliepia, o ir neleidžia, 
draudžia jas pakeisti minėtais ir neminė
tais mūsų scenos rodymais. Neleidžia nie
kam išstumti iš jos pločio laukų, kad liktų 
tuščia vieta, užliejama Jai priešingų sro

vių. .. Neleidžia niekam nė okupuoti... O 
prašo susidaryti Į jų, jos dainavimą tokią 
pažiūrą. Kad pats dainavimas pasiektų 
kuo aukščiausią mėgėjiško dainavimo 
laipsnį, visi gyvi lietuviai privalo atskirų 
lietuviškų dainų chorų darbą padėti iš
aukštinti. O lietuvybės išlaikymo ir tauti
nės kultūros puoselėjimo vadovai ir kiti 
autoritetai dar įpareigojami rūpintis.,, 
kad iš atskirų chorų susidėjusios dainų 
šventės — šventė dainavimu rodytų išei
vijos kuo stipriausią tautinį sąmoningu
mą ir kuo aukščiausią kultūrą..,

IV-sios Dainų šventės geras mėgėjiškas 
dainavimas parodė turįs visus duomenis 
aukščiausiam dainavimo laipsniui pri
lygti. • •

XIII. CHORŲ IR DAINININKŲ 
MAŽĖJIMO KAI KURIOS

PATEISINAMOS IR NEPATEISINAMOS 
PRIEŽASTYS

šios tokios apžvalgos pradžioje, bend- 
droje dalyje, išsitariau, kad IV-ji Dainų 
šventė pirmoji, kurioje dainavo iš visų 
dainų švenčių mažiausiai chorų, mažiau
siai dainininkų. Mažiau suaugusiųjų cho
rų dainininkų, daugiau vaikų, jaunuolių. 
O tai reiškia, kad suaugusiųjų chorų skai
čius mažėja, juose dainininkai retėja, o 
vaikų dainininkų daugėja.

Mūsų chorų, čia iš pradžių per mažo

skaičiaus Įsteigtų ir atsineštų, mažėjimo ir 
juose dainininkų retėjimo viena iš prie
žasčių, kaip pirmiau minėta, būtų, dainų 
švenčių gilių Įpročių tradicijų neturėjimas, 
nespėjimas nepr. Lietuvoje jas išugdyti, 
ar šiaip jų užmetimas.

Toliau čia būtų per greitas užsimirši
mas, nuo ko bėgome, kodėl bėgome, ko
kios rūšies esame pabėgėliai. Iš to teisini- 
masis, kad atplėšta ar atplyšusi šaka, lai
ko dvasios, aplinkybių ir visokių yėjų džio
vinama, vis tiek turi sudžiūti... O dėl gy
venimo patogumo, ramybės ir taikos ne
noras jausti nei žinoti, net reikalas nuo ži
nojimo, kas dedasi ir dabar okup. Lietu
voje,, apsiginti. Iš to išeina per žemas cho
rų reikšmės vertinimas. O dėl chorų ne
prilygto operiniam ir šiaip profesionalų 
dainavimui, tikrai ar tariamai, išprusu- 
siems lietuviams tokie chorai vis mažiau 
reikalingi. IV-je Dainų šventėje sumažė- 
jusienis chorams, kažin ar bus paskata 
laikytis, gal greičiau bus paskata mažėti. 
Ir tas reiškinys, kad šventės nuostoliai iš
lyginti ne iš kur kitur, bet, ir būtent, su
mažinant dainininkams ir tą iki šiol kelio
nių atlyginamąją pusę dar per pusę. Gal 
ne visiems dainininkams svarbu tas nu
trauktas pinigėlis. Bet svarbų pats faktas... 
daug ką chorų nenaudai sakąs...

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

IR GERKLĖS LIGOS ' 
PRITAIKO AKINIUS 

285S W. 63*d STREET 
Ofiso tslof.: PRospoct 8-3229 

R«zi<L tolofu WAlbrook $4076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7. iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.
R«z. f.L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
4449 So. Pula«x| Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
Tolofu PRospoct 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniu i $ 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rot: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7863

DL C L BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

Pox Valley Medical Canter 
860 Summit St.

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

JAUNIMO KONGRESAS ARTĖJA
- POSĖDŽIAI DAŽNĖJA

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RazicL: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rax.: GI 841873

DR. W. E1SIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS ' 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670

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

Ofiso tel.: HE 4-181 į arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. . ■

' Trečiadieniais uždaryta."-'" ’S

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso talaf.; 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 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. telu WA 5-3099

Kovo ketvirtoji buvo viena 
iš darbingiausių dienų Jauni* 
mo Kongresui besiruošiant Tą 
dieną “Menės” salėje, Chica- 
goję, įvyko net keturių viene
tų posėdžiai. Iš ryto tarėsi II 
PLJK prezidiumas leidinių ko 
misijos sudarymo, plakato pa
ruošimo, kongreso (atidarymo 
programos sudarymo, jauni
mo įsijungimo į VLIKą ir kitais 
klausimais. Pagal JK-so san
tvarką prezidiumo paruošti 
projektai arba nutarimai per
duodami II PLJK Komiteto 
plenumo posėdžiui tvirtinti, 
pakeisti arba atmesti.

Antras posėdis toje pačioje 
salėje buvo Atstovų komisijos 
pareigūnų, šiam posėdžiui va
dovavo Milda Lenkauskienė, 
PLB c. v. narė ir Atstovų komi
sijos pirm, atvykusi iš Clevelan- 
do. Jos pavaduotoja užsienio 
atstovams yra Gailė Mariūnai- 
tė. Pradėjus plaukti atstovų 
sąrašams, su jų atvykimo ir 
priėmimo tvarkymu, šiame 
posėdyje buvo išryškinta daug 
problemų ir neaiškumų, kurių 
daugis turi būti sutvarkyta jau 
dabar, o ne tada, kai atstovai 
atsiras Chicagoje ir nebus pa
siruošta tinkamai juos priimti.

Tuo pačiu metu kitoje salė
je vyko trečias posėdis. Čia 
Kultūrinė promogų komisija, 
vadovaujama Gedimino Kazė 
no. Visi palinkę ant rašto lapų 
detalizavo vakarinių progra
mų paruošimo planavimą.

Ketvirtam popietiniam posė
džiui susirinko visų komisijų 
pirmininkai. Toks posėdis bu
vo daromas pirmą kartą JK-so 
eigoje ir numatoma ateityje 
daryti jų daugiau, norint su
trumpinti bendrus JK-so Komi 
teto plenumo posėdžius, šį 
komisijų pirmininkų posėdį 
pradėjo ir jam pirmininkavo 
II PLJK Komiteto pirmininkas 
Romas akadolskis. Sekreto
riavo Nijolė Stakauskienė. 
Įžanginiame. pranešime pirm. 
Sakadolskis apžvelgė JK-so 
darbų eigą ir pateikė darbo
tvarkę.

Posėdžio pradžioje Kongre
so atidarymo komisijos pirmi 
ninkas Romas Kasparas patei
kė vaizdžiai paruoštą ir at
spausdintą organizacinės struk 
tūros plano projektą, kuris 
vertikaliai ir horizontaliai iš
ryškino komisijų sklandesnį 
darbą ir jau sudarytoms 14- 
kai komisijų įnešė daugiau 
darbo kontaktų aiškumo.

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
{ NUSTATOMA
į 2512 W. 47 St — FR 8-1998
j LIETUVI, EIK PAS LIBTUV|I

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
Tolu PR 8-1223

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

pagal susitarimą. •

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso Hlef.* HEmlock 4-2123 

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

_ p. Šileikis, o. p.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojenų 

' (Arch Supports) ir t L
Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

PER KRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. HUNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8O63

SOPHIE BARČUS^

help your.
heart funoV
help your HEART^

RADIJO iEIMOS VALANDOS I 'I
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. ML
Lietuviv kalba: kasdien nuo pirma I 

dienio iki penktadienio 11—12 
vai ryto. — Šeštadienį ir aek” 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL; 
ryto.

Tai.: HEmlock 4-2413
j 7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL. Ė0629

Kanados Krašto LB c. v. at
stovas Gediminas Breichma- 
nas nusiskundė, kad apie JK- 
są esą mažai informacijos ka- 
nadiškėje lietuvių spaudoje. 
Jam buvo paaiškinta, kad, pvz., 
Draugas ir Naujienos pasinau
doja beveik visomis iš siunti
nėjamo spaudai ir kitiems ži
niaraščio žinutėmis, o Kanados 
lietuvių laikraščiai jų beveik ne
spausdina. Prašyta, kad kanadiš 
kiai patys bandytų daugiau ap
rūpinti vietinę spaudą, teik
dami informaciją apie Stovyk
lą ir apie bendrą JK-so ruošą. 
Kanadiškės spaudos koordina
vimu rūpintis yra pasižadėju
si Gabija Juozapavičiūtė.

Posėdyje buvo paliestas ir 
JK finansų telkimo klausimas 
bei Jaunimo Metų komiteto su 
darymas. Iš pirm. R. Sakadol- 
skio pranešimo išryškėjo, jog 
kitose vietovėse (ne visose) šis 
darbas eina sklandžiau negu 
Chicagoje. Kanados atstovė 
Joana Kuraitė pastebėjo, kad 
Chicagoje gyvena daugiausia 
lietuvių ir čia yra net pati JK- 
so bazė. Ji reiškė nusistebėji
mą, kodėl Chicaga atsilieka 
Finansinio komiteto sudary
me bei finansų telkime, būda 
ma centrine mūsų išeivijos 
kolonija.

Gyvų ir užsitęsusių diskusi
jų sukėlė JK-so naujo simbo
lio klausimas. Kaip žinia, nau
jas JK-so ženklas buvo pada
rytas ir priimtas praeitame JK 
-so komiteto visumos posėdy
je. Simbolis dail. Kurausko yra 
gražiai padarytas ir lelijose 
įpintas karvelis, kuris, kai kie 
no aiškinimu, mažai teatvaiz- 
duoja lietuviškumą bei patį JK 
-są. Be to, per plačiai naudo
jamas kaip taikos simbolis. 
Nors ženklas jau Komiteto pa
tvirtintas, bet viešai jam dar 
nepasirodžius, iš pašalies atei
na įvairių komentarų, o tas at
siliepė ir šiame posėdyje. Bu
vo keliamas klausimas, ar sim 
bolio pakeitimas neturės įta
kos į JK-sui finansų telkimą?

Komiteto pirmininkas R. Sa
kadolskis aiškino, kad simbo
lis yra patvirtintas JK Komi
teto visumos posėdyje ir jis ne 
gali nevykdyti komiteto nuta 
rimo. Simbolis esąs jau pa
ruoštas naudoti, o blankų, vo- 
ktj ir kitos medžiagos jau trūks 
ta ir neatidėliojant turi būti at
spausdinti su nauju simboliu. 
Dėl šios pačios priežasties už- 
sitęsiąs keletos tūkstančių Re
gistracijos ir Nakvynių komi- 
sijij anketų atspausdinimas. 
Kadangi šis posėdis nebuvo 
kompetentingas <įaryti priva
lomus nutarimus ( tą daro vi
sumos komiteto posėdžiai), 
tai buvo įneštas pasiūlymas 
balsuoti šiame posėdyje, ar 
įnešti pakartotinai šį klausimą 
visumos posėdžiui, kuris turi 
įvykti šioje salėje kovo 18 d. 
Dauguma balsų siūlyta šį klau 
simą dar kartą persvarstyti vi
sumos posėdyje.

šiame posėdyje dar buvo 
aptarta daug kitų klausimų, lie 
čiančių JK-so ruošos eigą, jo 
užbaigimą ir jam pasibaigus. 
Pvz., Gediminas Breichmanas 
kėlė klausimą, ko tikimasi iš 
JK atstovo (su mandato teisė
mis), kai tas atstovas sugrįš Į 
savo apylinkę ‘Jaunimo Kon
gresui pasibaigus? Dr. A. 
Norvilas paaiškino, kad yra 
renkamos bibliografinės žinios 
apie JK-so atstovus ir bus ban
doma išryškinti jų paskirtį bei 
uždavinius kongreso metu ir į 
savo gyvenvietes sugrįžus.

Milda Lenkauskienė skubė
dama į lėktuvą, kad galėtų lai 
ku sugrįžti Į Clevelandą, paste 
hėjo, jog visi esame pasirašę 
neapmokamo darbo kontrak
tą ir turime jį tesėti, kol JK-so 
darbai pasibaigs. Stebint visus 
JK-so darbuotojus, netenka 
abejoti, kad darbo ryžtingu
mo ir pareigingumo pas juos

netrūksta. Jie visi dabar d i r- 
ba viršnonninį įsipareigojimo 
darbą.

Iki kongreso pradžios liko 
tik keletas mėnesių. Artėjant 
prie kongreso užbaigos darbų, 
yra lauktina iš spaudos bendra 
darbių ir visuomenininkų pa
sisakymų bei sugestijų sėkmin 
gesniam JK-so užbaigimui Ge
riau teigiamus arba kritiškus 
pasisakymus reikšti dabar, nei 
patarti bei kritikuoti jam pa
sibaigus. Juozas Šlajus

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI
★

— Bridgeport^ Liėtvviv sa
vininkų susivienijimas ruošia Bunco 
ir kortų lošimą sekmadienL kovo 11 
d. Lietuvių Auditorijoj. 3133 So. 
Halsted St Pradžia 3:00 vai. popiet 
Bus gerų dovanų laimingiesiems ir 
vaišės. Kviečia

Rengimo Komisija ir Valdybe

— Chicago* Lietuviu Maikodėtoip» 
Medžioto!y klubo metinis narių susi
rinkimas įvyks šeštadienį, kovo 11 d, 
7 vaL vak. Valentino svetainėje, 
4500 So. Taiman. Avė, Valdyba

VALERIA (W. INOVSKIS 
Stančaitytė

Gyv. 2609 W. 69 St.

Mire 1972 m, kovo mėn. 9 dieną, 2:50 vaL ryto, sulaukusi 49 metu 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kretingos apskrityje,

Amerikoje išgyveno 21 metus. *
Paliko nuliūdę: vyras Otonas, 4 dukterys — Eleonora Rogelski, žen

tas William, Malvina Dwyer, žentas William, Rita ir Emily G sūnūs__
Eawaru marti Revina, Raymond, Frank, Kęstutis, Joseph ir John, 
motina Kotryna Stančaitienė, brolis Vladas Stančaitis ir kiti gimines 
draugai bei pažįstami. ' ’

Šeštadienį 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans kop
lyčioje, 6845 So. Western Avenue.
• m kovo 13 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima is koplyčios
i Sv P Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse,
- Valeria W. Inovskis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
vYras, dukterys, sūnūs, motina, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

Pranešame giminėms/ draugams ir pažįstamiems, kad 1972 metų 
kovo 9 dieną 12:40 vai. ryto mirė mūsų mylimas dėdė

J JOHN BUCHUNAS
Sulaukęs 80 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Py

niavos vis., Maksvytiškių kaime.
Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: brolio Petro dukterys — Julia Ohanesian, jos vy

ras John ir Anne Roseland su šeima, sesers Elzbietos vaikai — Anta
nas, Petras įr Vytautas Beinarauskai, pusbrolis Antanas Buchiunas su 
šeima, ^pusseserė Aldona Winskuniene su šeima, mirusio pusbrolio 
Juozo žmona ir kiti giminės, draugai bei pažįstami,

Lietuvoj liko sesuo Kotryna Latvėnienė, brolis Vladas Buchiunas 
su šeima, mirusio brolio Antano šeima, mirusios sesers Elzbietos vai
kai — Vilius, Zenonas, Bronė, Emilija ir Verutė su šeimomis.

Penktadienį, kovo 10 d., 7:00 vaL vak. kūnas bus pašarvotas Pet
kaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st Street.

Pirmadienį, kovo 13 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazim terokapinėse.

Visi a. a. John Buchunas giminės, draugai ir pažistami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
> Giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. GR 6-2345.

2 Metų Mirties Sukaktis

STANLEY MANKUS
Gyv. 10912 So. Artesian Avenue

Mirė 1970 metų kovo mėn. 10 dieną, sulaukęs 76 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilke vis.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Julia, gimusi Ažukaitė, duktė June Hill, 

žentas Ben, anūkai David ir Donald bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, žentas ir anūkai.

w Lietuvi? MoHr? Brangtioą 
ivietaw eilinis narių 
įvyks sekmadieny kovo 12 d. 2:00 v. 
po pietų Lietuvių Auditorijoj. 3133 S.’ 
Halsted SL Narės kviečia męs atšilau- 
kytL Išgirsite pranešimus, aptarsite 
draugijos reikalus, užsimokėsite nario 
moke^čh©. Po susirinkimo bus vai
šės. Rožė Didžgalvlenė, rašt.

BUY ik £ M VINCU BONDI

GĖLININKAM 
(PUTRAMENTAB) 

LinkiHūumo arba liūdesio valaado— 
grahausioa gėlės ir Tainikai amo 

pin papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/tJ
5525 So. Harlom Ava. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Talofonal: PR 84833 Ir PR 8-0«4

Tnrr-—TF-i- -- ........ ................... ....................... .

rtVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS
ATR-CONMTIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpuMie 7-8603 REjmbfie T-W1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
RMvrr-winiiwiiumtgTtniTWMminmmuMiUiuiiititiuinnuniuuMiimMmiLnTO^umumnng?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS.. , GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TėL; YArdi 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTJ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone- YAros 7-340)

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-11 jo-1139 A

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

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

S MAUSIMOS, CHICAGO I, H.L. FKDAT, MAXCK 10, 1»T2



PIRMIEJI II JAUNIMO KONGRESO GARBES 
MECENATAI IR GARRES RĖMĖJAI

Jauninuf* -komiteto atstovai 
šiuo metu lanko Antrojo jauni
mo kongreso mecenatus bei gar
bės rėmėjus ir jiems Įteikia ati
tinkamus pažymėjimus. Šie as
menys pirmieji pajuto kongre
so svarbų ir atskubėjo su stam
biu įnašu.

Garbės mecenatai, aukoję 
1.000 doleriu:

Stasys Barzdukas, Cleveland, 
Jūratė Kazickaitė, New York. 
Aleksandra Kazickienė, New 

York.
Dr. Kęstutis ir Juzė Aglins

kai, Chicago.
Dr. Stasys ir dr. Milda Bud- 

.riai, Chicago.
Dr. Pranas ir Danutė Jarai, 

Detroit.
Dr. Petras ir Stefa Kisieliai, 

'Cicero.
Dr. Antanas ir Alina Lipskiai, 

.La Grange Park.
Dr. Vytautas Majauskas, Det

roit.
Dr. Pranas Mažeika, Chicago.
Dr. Antanas ir Elena Razmai, 

Joliet.

Dr. Rimvydas ir Giedrė Sid- 
riai, Streator.

Dr. Vinčeslovas ir Vida Tu- 
masoniai, Palos Park.

Dr. Petras Žemaitis, Detroit.
Dr. Vytautas Didžiulis, Bo

gota, Colombia.
Romas Vildžius, Manila, Phi

lippines.
Steve Woznica, New York.
X. Y„ New York.
X. Y., Chicago.

Garbės rėmėjai, aukoję 
500 doleriu:

Alma ir Valdas Adamkai, Chi
cago.

Dr. Kazys ir Marija Anibro- 
zaiėiai, Indiana.

Mr. and Mrs. Albert J. An
kers, Chicago.

Dr. Valentinas ir Birutė Bag
donai, Palos Park.

Dr. Ona ir dr. Adolfas Balio
nai, Chicago.

Dr. Gediminas ir Vanda Batu
kai, Chicago.

Vyskupas Vincentas Brizgys, 
Chicago.

Tėvai Jėzuitai, Chicago.

Vanddinas ir Alina Danians- 
kiai, Chicago.

Justas ir Janina Lieponiai, 
Cliicago.

Dr. Edmundas ir Milda I-en- 
kauskai, Cleveland.

Dr. Otonas ir Vida Vaitai,
Detroit. , ! darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti

Dr. Algirdas Valiūnas, Chi-j ,. J * J
cago ! masinas. lengvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati-

Dr. V. Zotovas, Bloomfield. !nis’ maloni darbo aplinka.
Giedrė ir Povilas žumbakiai, i Darbo dienomis prašome kreiptis Į administraciją nuo 9 vai.

ryto iki 4 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy-
— Jurgis Janušaitis, (j tokiu adresu:

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darblninky Reikia PiTtw/^r^

DEŠIMTMETIS

1972

LIETUVIŲ FONDAS
išleido dviejų spalvų (rau

dona ir tamsiai žalia) lipinu- 
kus. Kaina — $1.00 už ketu- 
rius lapus (144 lipinukai). Kas 
norėtų jų įsigyti sau ar platini
mui — kreiptis į LF būstinę:

2422 W. Marquette Rd.,
Chicago, Hlinois 60629,
TeL: 312 — 925-6897.

............................ ■. _ r.=— ' ■-------- — ■

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

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

’ Įrištas, 431 pusk •  ___——___________ $7-50
Prof. Vacį. Biržiška, SEN0JŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusk įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais —„$2,00; H dalis, 225 pusk, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I. tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 p__ $5-50 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk __________________ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE'-JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _ ;___  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IšlIVUĄ AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — •____ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusk, dabar tik ___ ■ ■ ______________ $10.00

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted Sty Chicago 8, HL —Telef. HA 1-6100

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

^AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

( SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
i COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-273F
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Plyni ir sąžininga* patarnavimai- Nanjanuri kraustymo 

įrankiai Ilgų metę patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
1022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tri. WA 5-9209

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

į NAUJIENA, CHICAM 8, ILL— FRIDAY, MARCH 10, 1972

SPAUSTUVEI REIKALINGAS

Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos

ra raina
ir Jurgis Mažeika, Chicago. ,

Vytautas Kasiulis, Paryžius, i NAUJIENOS, 1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
Prancūzija. ’  —

M. Žilinskas, Vakarų Berly-i Panelė Barbara Yos yra už-
nas. ! rašų raštininkė.

Dr. A. ir E. Miliai, l'lossmore. į Policijos seržantas Ted Žu
dyk, buvęs draugijos prezi
dentas, išrinktas iždo globėju.

Amerikos lietuvių policijos 
draugija turi 80 narių. Draugi 
jos tikslas yra gilinti lietuvių 
kultūrą narių tarpe ir padėti 
nelaimės metu. Šių metų geg. 
6 dieną Mundelein salėje drau 
gija ruošia metinį šokių vaka
rą, !23(M) VV. 69th St.

Garbės Mecenatai gauna du 
garbės bilietus į visus Jaunimo 
kongreso parengimus: koncer
tus, operą, parodas, banketą, šo
kius ir t. t. Garbės rėmėjai gau
na vieną garbės bilietą į visus 
anksčiau paminėtus kongreso 
įvykius.

II PLJk r inansų Komisija

“DVARO REVOLIUCIJA” 
LENKIJOJ t

Gierkas urmu Į kalėjimą 
kemša Močaro šalininkus

Vokiečių WI praneša iš Var 
šuvos, kad ten suimtas Lenki
jos pasienių kariuomenės dali 
nių vyr. vadas generolas Euge- 
nijusz Dostojewski, priklau
sęs pusiau nušalintojo polit- 
biuro nario generolo Mieczys 
lawo Moczaro artimiausių ša
lininkų grupei.

Lenkų sluoksniai Dostojew- 
skio areštą sieja su visa eile 
nuteisimų ir teberuošiamų 
procesų aukštiems vidaus rei
kalų ministerijos ir piliečių 
milicijos vyriausios komen
dantūros karininkams. Pav. vi
sai neseniai dvylikai metų ka
lėjimo nuteistas vidaus reik, 
viceministeris generolas Sta
nislaw Metejewski. Toliau in
formacijoje išvardinta mažiau 
šiai tuzinas aukštų laipsnių 
karininkų ir civilių iš Įvairių 
vid. reik, min-jos departamen
tų ir saugumo, kurie suimti ir 
nuteisti nuo pustrečių iki pus
šeštų metų kalėjimo ir piliečių 
garbės teisių atėmimu. Oficia
liai jie kaltinami šmugeliu ir 
devizų spekuliacija, tačiau nie 
kam nepaslaptis, kad čia vyks 
ta politinis procesas, kadangi 
gen. Matejewskis su būriu ki
tų aukštų karininkų jau pernai 
gegužės mėnesi Olštyno mieste 
ruošė pučą prieš partijos šefą 
Gierką, kurio vietoje norėjo 
pastatyti Močarą. Pirmą kar
tą po 1956 metų tokie drakoniš 
ki nubaudimai padaryti prieš 
aukščiausius saugumo, žinių 
ir policijos valdininkus, kurių 
230 sėdi kalėjime, o apie 200 
atleista.

Vaikai anksti tampa tėvais
Chicagos sveikatos komisio- 

nieriaus asistentas Dr. Jack 
Zackier pranešė; kad skaičius 
kūdikiu, kurių motinos yra 
jaunesnės kaip 15 metxj am
žiaus, nuo 1960 metų padidė
jo tris kartus.

1970 metais iš 69,676.nauja
gimių 9.3 nuošimčiai buvo pa
gimdyti moterų, jaunesnių 
kaip 18 metų. Bendras visose 
JAV-bėse tokių gimimų nuo
šimtis yra 5.8%. Tačiau tiks
lesnę statistiką esą neįmanoma 
gauti, kadangi daug nėštumų 
baigiama krimina.Iiškais abor
tais ir neužregistruojama. Tu
rimomis statistikos žiniomis, 
Chicagoje iš jaunesnių kaip 15 
metų motinų 1960 metais gimė 
217, gi 1970 metais 473 kūdi
kiai.

Kas pastebėtina kad. tokių 
gimimų ratos daugėja labiau 
baltųjų moterų tarpe, pasakė 
Dr. Zackier. u !-

• /

Abejonė dėl Vitamino C
Illinoj aus Medicinos Drau

gija (L S. M. S.) prasidėjusio
je Chicagoj savo 5 dienų kon
ferencijoje svarsto rezoliucijos 
pasiūlymą, nurodantį, kad vi 
taminas C nėra efektingas slo
goms pagydyti kaip tai reko
menduoja Stanfoi'do universi
teto biochemijos profesorius 
Linus Pauling savo 1970 me
tais išleistoje knygoje.

Rezoliučijoje, kurią pasiū-

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

JO% iki 50% nuolaida. Galim? pirku 
laimus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
. SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDUODAMA TAVERNA su namu 
Brighton Parko apylinkėje. Galima 

skambinti bet kuriuo laiku. 
Telef. 247-0777.

lė I. S. M. S. mitybos komitetas, 
pareiškiama, kad šiuo metu 
nėra paknakamai Įrodymo, 
kad askorbinė rūgštis (vita
minas C) tokiose dozėse, ko
kias rekomenduoja Dr. Pau
ling, yra saugios ir tinkamos 
išvengti paprastų slogų arba 
jas pagydyti.

CTA nieko nepadarė
Ben Varchi rašo, Chicago 

Today, kad Chicagos Tranzi
to administracija matyti ne
gaus iš valstijos numatytų $12 
milijonų, kadangi Cook aps
kritis ir Chicagos miestas nie
ko nedarė sukelti $6 milijonus, 
kaip yra nustatyta 1971 m. iš
leistame Transportacijos bonų 
akte. Kas dar liūdniau, kad 
esą galima CTA reikalams 
sudaryti apsčiai vietinių fon
dų, tuo tarpu, kaip Geresnės 
Valdžios Dr-ja (BGA) parodo, 
Cook apskritis kasmet išleidžia 
po $13 milijonų nereikalin
giems tarnautojams samdyti, 
kurie mokesčių mokėtojams 
jokio naudingo darbo nedirba. 
Tokius apmokamus veltėdžius 
pašalinus esą užtektų CTA rei
kalams ir dar atliktų.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
65-TOS IR S. TALMAN apylinkėje 
parduodamas gerą pelną nešantis dvie
jų butų namas. Galima apžiūrėti su

sitarus telefonu 423-3233.

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda kampinį, modemų, 6 kam
barių specialių plytų, gazu šildomą 
mūro namą, šaldytuvas, pečius, gy
venamasis ir valgomasis iškilimuoti 
nuo sienos iki sienos. Baigtas kamba
rys su išeinamąja pastogėje, pilnas 
rūsys su išviete, 2 automobilių gara
žas. cyclone tvora. Kaina $31,000. 
Apžiūrėti galima tik po 4:00 vai. vak. 
susitarus šiuo telefonu: RE 7-5264.

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

■ kitokį blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

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

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

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti i 
rytus nuo musų. 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. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

. ŽEMĖS — 30 nėdų su garažu. prie 
oat parko. $10,400.

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

& L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

, la 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai,

Federaliniv Ir. valstijos pajamy 
mokesciy apskaičiavimas 

I N C O M E T A X 
Nekilnojamo turto pirkimas • 

pardavimas
REAL ESTATE

Pa ras v paliudijimas 
. NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
I NSO R A N C E
NAUJAS ADRESAS .

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

Tel. 436-7878

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. zazu. .Marauette Parke. $21.500

APYNAUJIS aukšto mūr„ alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 

i2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke $36.500. ___

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

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus karn
omis skivnas 2-ių butų namui. Oak
’s wn Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 hutų mūras. I 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
r»arke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

CHICAGOS LIETUVIŲ 
POLICIJOS DRAUGIJA

Chicagos lietuviai, tarnau
jantieji miesto policijoje, prieš 
porą metų sudarė draugiją, 
kuri vadinasi Lithuanian Ame 
rikan Police Assoociation. Su
trumpintai ji vadinasi LAPA. 
Organizacijos pradžia skaito
ma 1970 metų balandžio mė
nuo, kai įvyko steigiamasis 
policininkij susirinkimas.

Šių metų kovo 8 dieną Can
dlelight Playhouse patalpose, 
esančiose 5620 ĮSo. Harlem, 
įvyko susirinkimas, kuriame 
buvo išrinkta ir prisaikdinta 
tokia vadovybė:

Policininkas Vito Vesota, iš
rinktas draugijos pirmininku.

Prof. Robert Lorinskas. Chi
cagos policijos akademijos dės 
tytojas, išrinktas vicepirmi
ninku.

Policininkas Robert Shuksta 
išrinktas iždininku.

POVILAS MILAŠEVIČIUS

— Dail. A. Skupo-Cooper 
individuali tapybos ir piešimų 
paroda Beverly Art Center, 
2153 W. Ill th St. buvo atida
ryta praėjusį sekmadienį. Atsi
lankė apie 200 žmonių. Buvo ir 
lietuvių, kurie nusipirko Skupo 
darbų. Svečiai buvo pavaišinti 
kavute. Paroda tęsis iki kovo 
pabaigos. Atdara tik tris die
nas: sekmadienį, antradienį ir 
ketvirtadienį nuo 1 iki 4 v. p. p.

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBtS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublic 7-1941

praeitą šeštadieni, kovo 3 dieną, 
artimųjų tarpe gražiai paminė
jo savo <80 metų sukaktį. Gimi
nės ir artimieji Povilą pasveiki
no ir palinkėjo stiprios sveika
tos. Paskutiniu metu Povilas 
pardavė Northsidėje turėtą dide
lį bungalow ir persikėlė gyventi 
į butą, kad nereikėtų žiemą kas
ti sniego. Dabar jis gyvena 4209 
N. Keystone Ave., o telefonas 
yra PA 5-0256. Neseniai jis iš
laikė egzaminus vairuotojo lei
dimui gauti. Povilas gyvena kar
tu su savo žmona Sophie. Mila
ševičius yra Lietuvių Tautinių 
Kapinių direktorius.

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

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).

♦ LB Brighton Parko apylin
kės valdyba kovo 12 d. ruošia 
iškilmingą Vasario 16 minėji
mą. Laikė šv. Mišių bažnyčioje 
pamokslą pasakys kan. Vaclo
vas Zakarauskas; giedos Vyčių 
choras. Pamaldos prasidės 10 
vai. Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis.

2 vai. p. p. Nekalto Prasidėji
mo parapijos salėje įvyks oficia
lioji minėjimo dalis su įdomia, 
bet neužtęsta programa. Kvie
čiame visus pamaldose ir salėje 
gausiai dalyvauti. (Sk).

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba ir Remontas 

""heating” CONTRACTOR 
įrengiu nauj’us ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING
ESTABLISHED 60 YEARS AGO 

All types of roofes, chimneys, gutters 
and downpours new installed, repai

red, recoated and painted.
FULLY INSURED. .

WORK GUARANTEED
Open all time.

CALL 521-6047 or 935-2660

♦ Dailininko Antano Petriko- 
nio 25 metų meninio darbo su
kaktuvinė paroda atidaroma 
1972 m. kovo mėn. 18 d. (šešta
dienį), 6 vai. vakaro jo paties 
galerijoje Marquette Art Gallery 
3215 West 63rd St., Chicago, 
Ill.

Paroda truks iki balandžio 16 
d. Lankoma kasdien 9 vai. ryto 
iki 9 vai. v., šeštadieniais 9—6 ir 
sekmadieniais 12—5.

Chicagos visuomenė maloniai 
kviečiama parodoje dalyvauti.

(Pr).

ATITAISOME KLAIDAS
Alg. Gustaičio straipsnyje 

“Apie senųjų lietuvių-prūsų raš
tą, religiją”, paskelbtam “Nau
jienų” nr. 49, 1972 m., įsibrovė 
klaidų. Turi būti ne J. Veig*as, 
bet J. Voigt’as. Toliau: kasinė
jimams vadovavo ne architek
tai, bet archeologai.

A. G. AUTO REBUJLDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai prityrusių darbininku. Kai

nos nebrangios.
3518-^4 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 77«m
Anicetai Garbačiauskai, iav

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3206% W. 95th St.

GA 44654

.ufr- firm wtil Cismffv Comwny

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

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




