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VALDŽIAI
Sirijos valdžioje 
penkios partijos

BEIRUTAS. — Sirijoje buvo 
sudaryta tautinės vienybės vy
riausybė, kurios šalia arabų so
cialistų Baath partijos narių yra 
po du iš Egipto rėmėjų — Arabų 
Socialistų unijos, du iš Maskvos 
rėmėjų-komunistų ir po du iš-ki- 
tų kairiųjų Sirijos partijų. Baat 
partija toliau išlaiko valdžioje 
visišką persvarą. Tik jos sky
riams bus leidžiama veikti ka
riuomenės daliniuose ir aukšto
siose mokyklose.

Ta. proga Sirijos valdžia pa
skelbė, kad su sionistų valsty
be ji nesiderės, nes Sirija tos 
valstybės nepripažįstanti. Ara
bų teritorijos, prarastos kare, 
gali būti atsiimtos tik karu. To
dėl Sirija visomis galiomis stip
rins savo karines jėgas.

Jeruzalėje Izraelio užsienio 
reikalų ministeris pasakė parla
mente, kad Izraelis nepriėmė 
praeityje ir nepriims toliau są
lygos, kad prieš taikos derybas 
jis turi išvežti kariuomenę iš 
Egipto teritorijos.

0 Kalifornijoje Sonoma ka
lėjime apie 100 kalinių sukėlė 
riaušes, trys kaliniai buvo su
žeisti.

MASKVA. — Sovietų Sąjungai labai svarbi yra nepuolimo 
sutartis, kurią ji pasirašė su Vakarų Vokietija. Tą svarbumą 
aiškiai parodė ir “Pravdos” straipsniai, kurie jau kelios savaitės 
puola Vokietijos opozicijos partiją už jos nenorą tos sutarties ra
tifikuoti. Dar gruodžio mėnesį Maskvoje lankėsi krikščionių de
mokratų partijos lyderis dr. Rainer Barzel. Jis buvo labai šiltai 
sutiktas. Dabar Maskva jau ima netekti kantrybės dėl krikš
čionių demokratų partijos trukdymij Bonos parlamente, kuris 
turi tą nepuolimo sutartį ratifikuoti.

“Pravda” praėjusį penktadie
nį išsnausdino ’’stebėtojo” straip
snį. Tuo vardu paprastai yra pa
sirašomi straipsniai, kurie išreiš
kia politbiuro nuomonę. Straips
nyje puolami V. Vokietijos krikš
čionys demokratai, kurie neno
ri pripažinti dabartinių Europos 
sienų neliečiamumo. Ar tai yra 
visiškas realybės jausmų prara
dimas, klausia “Pravda”? Bo
nos krikščionys demokratai, o 
taip pat, kai kurie Britanijos ir 
Amerikos sluoksniai nepritaria 
įtempimų sumažinimui Europo
je. sako straipsnis. Tie žmonės 
nenori atsisakyti keršto ieš
kotojų kelio ir nesugeba pa
slėpti savo priešiškumo idėjai, 
kuri Europon atneštų pastovią 
taiką ir lygų šalių bendradarbia
vimą — sako “Pravda”.

Vakarų stebėtojai sako, kad 
Maskva yra labai jautri dėl tos 
sutarties su kancleriu Brandtu, 
nes jos Europos saugumo pro
grama yra pagrįsta susitarimu 
su vokiečiais. Maskvai svarbu 
turėti savo vakaruose labai ra
mų ir paštovų frontą, kol nepa
aiškės, kokia ateitis jos laukia 
Rytuose, kur santykiai su Kini
ja tebėra labai neaiškūs, ypač 
po prezidento Nixono kelionės į 
Pekiną.

Vokiečių vyriausybės kalbė
tojas Bonoje pareiškė viltį, kad 
sutarčių ratifikavimas gaus par
lamente reikalingą daugumą. Že
mieji Rūmai — bundestag — 
turi 496 narius, iš kurių valdžios 
atstovai sudaro tik daugumos 
minimumą — 250 atstovų. So
cialdemokratams labai svarbu,

Nuotraukoje Amerikos Balso direktorius Kenneth R. Giddens, diplomą; jų tarpe — dr. K. Jurgėla, VOA Lietuvių skyriaus 
sveikinantis dr. K. Bobelį, ALT pirmininką, jam įteikiant VOA vedėjas. į

kad balsavime dėl sutarčių su 
sovietais ir su Lenkija dalyvautų 
visi atstovai, be jokių susirgimų. 
Praėjusią savaite socialdemo
kratas Herbert Hupka, kuris va
dovauja vokiečių pabėgėlių iš Si
lezijos organizacijai, pasitraukė 
iš socialdemokratų partijos ir 
įstojo į krikščionių demokratų. 
Vyriausybės stiprumas tų su
tarčių atžvilgiu paaiškės gegu
žės 4 d. Vokietijos spauda pilna 
žinių apie abejojančius ar iš par
tijų pabėgančius politikus, Su
tartis yra svarbus, principinis 
Vokietijos klausimas ir politi
kai nenori lengvai jo spręsti. 
Tuo tarpu, Maskva daro didelį 
spaudimą.

Sovietų “Draugystės su Vo
kietija” draugijos vicepirminin
kas Valentin Bereškov lankėsi 
V. Berlyne ir pasakė kalbą apie 
abiejų šalių santykius. Kores
pondentai jo paklausė, kas atsi
tiktų, jei Bonos parlamentas ne
patvirtintų sutarties. Beresko- 
vas atsakė: “Viskas tuo atveju 
būtų sunaikinta, viskas, ką mes 
iki šiol pasiekėme. ’Ateitų nau
jas šaltasis karas, o ir naujas 
“karštas karas” būtų reali grės- 
me .

“Pravdos” straipsnyje irgi 
kalbama apie neapsakomą nuo
stolį Vokietijai, jei nepuolimo 
sutartis būtų atmesta.

4- Sen. Muskie Floridoje pik
tai puolė gubernatorių Wallace, 
pavadindamas jį “nusidėvėjusiu 
demagogu”, kuris “negali nuro
dyti nė vieno pozityvaus atsieki* 
mo per visą savo politinę karje- 

yąjAus’oi zimos
Apie 18 Izraelio lėktuvų 

puolė taikinius Libano teritori
joje. Libano pranešimu trys ei" 
viliai buvo sužeisti.

Gary mieste, Indianoj va
kar buvo atidaryta politinė ne
grų konvencija, kuri bandys ras
ti vienybę tarp įvairių įsitikini
mų negrų.

Septyni sovietų fizikai lan
kosi Batavia, Ill. atominėje la
boratorijoje. Jie čia dirbs kartu 
su amerikiečiais, ieškodami me
džiagos prigimties pagrindinių.

♦ Čikagos meras Daley pa
kvietė į svečius Čikagon Meksi
kos prezidentą Alvarez.

+ Tautinės Kinijos valdančio
ji partija vėl parinko kandidatu 
į prezidentus Chiang Kai Sheką. 
Jis bus išrinktas jau penktam 
šešių metu terminui.

Viena garsinimų bendrovė 
aiškino, kas yra “laimingas ame
rikietis”. Nustatyta, kad laimin
giausi amerikiečiai ir daugiau
sia patenkinti gyvenimu yra “la
bai religinga, ištekėjusi moteris, 
tarp 18 ir 34 metų amžiaus, iš 
vidutiniškai uždirbančių klasės”.

Filipinai ieško 
ryšių su Kinija

MANILA. — Filipinų senato 
užsienio reikalų komitetas su
darė delegaciją, kuri žada va
žiuoti į komunistinę Kiniją tar
tis dėl ekonominių ir diplomati
nių ryšių sudarymo. Vyriausy
bė yra nutarusi užmezgti ryšius 
ir su kitomis komunistinėmis 
valstybėmis, jų tarpe su Sovie
tų Sąjunga.

PARYŽIUS. — Kairieji komu
nistai pagrobė Renault įmonės 
asmeninio skyriaus tarnautoją, 
kaltindami jį už vieno darbinin
ko nušovimą. Tas darbininkas 
buvo palaidotas dalyvaujant 
50,000 miniai, žuvęs komunis
tas bandė įsibrauti į Renault fa
briką vasario 25 d. Įmonės sargai 
jį nušovė.

SIEKIA LAISVĖS SIMUI KUDIRKAI
Dedamos pastangos įtaigoti JAV prezidentą R. Nixona, kad 

jis būsimos, gegužės mėn., kelionės į Maskvą metu paveiktų rusus 
paleisti laisvėn nuteistą 10 metų priverčiamo darbo stovykloje 
Simą Kudirką. “Sunday News”, milijoninio tiražo New Yorko 
“Daily News” sekmadieninė laida š. m. kovo 5 d. pranešė, kad 
specialus komitetas “Amerikiečiai dėl Simo” renkąs parašus pe
ticijai, minėtu reikalu, prezidentui Nixonui.

Jau surinkta 4,000 parašų ir 
tikimasi jų gauti iki 250,000. 
Komiteto peticijoje pažymėta, 
kad S. Kudirkai buvusios paneig
tos pagrindinės žmogaus teisės 
ir kad jo išdavimo rusams byla 
JAV gyventojų nesanti pamirš
ta. Eltos žiniomis, Komitetui 
“Americans for Simas” vadovau
ja Daiva Kezienė. Veiklą finan
suoja “Laisvės žiburio” radi
jas New Yorke, R. Kezio vado
vaujamas. Komiteto likusieji 
nariai yra ne lietuviai. Numato
ma žygius dėl S. Kudirkos dar 
toliau plėsti.

Minėto dienraščio dar paskelb
ta, kad New Yorko, Queen atsto
vas Albany miesto seimely, F. 
Schmidt pasiūlęs rezoliuciją, ku
rioje JAV Kongresas prašomas 
perduoti prez. Nixonui pageida
vimą Kudirkos laisvės reikalą 
iškelti viešnagės Maskvoje me
tu. Laikraštis įdėjo S. Kudirkos 
nuotrauką. (E)

Ukrainiečiai 
sutrukdė poetą

ADELAIDE. — Australijoje 
važinėja sovietų poetas Andrei 
Voznosensky, kuris skaito vie
šuose spektakliuose savo poezi
ją kartu su amerikiečių poetu 
Allen Ginsbergu. Du ukrainie
čiai vieną tokį poezijos vakarą 
sutrukdė, suplėšydami ant sce
nos pakabintą plakatą ir gerokai 
poetą iškoliodami rusiškai.

Prieš tą įvykį Adelaides uk
rainiečiai turėjo didesnę demons
traciją prie salės, protestuoda
mi prieš sovietų politiką ir reika
laudami Ukrainai laisvės.

Kandidatai vilioja 
žydų balsus

MIAMI BEACH. — Kandida
tai į prezidento vietą, belaukda
mi Floridos pirminių rinkimų, 
visi labai vilioja žydų balsus. 
Kartais gaunamas įspūdis, kad 
tie politikai kandidatuoja į Iz
raelio parlamentą, o ne į Bal
tuosius Rūmus.

Sen. Henry Jackson giriasi, 
kad niekas nėra tiek daug gero 
padaręs žydams, kiek jis. Sen. 
Humphrey savo politinės kam
panijos įstaigą uždaro penktadie
nį vakare ir atidaro tik sekma
dienį. Jo garsinimas “The Je
wish Floridian” laikrašty: Ku
ris demokratų kandidatas yra 
žydų geriausias draugas? Atsa
kymas — sen. Humphrey.

Meras Lindsay savo kampa
nijoje pabrėžia, kad jis yra pada
ręs New Yorko žydams Minima 
speciali policijos apsauga žydų 
šventose dienose ir specialios 
mokyklos žydų vaikams.

Nežiūrint visų pastangų pa
tys žydai nurodo, kad jų balsai 
paprastai labai išsiskirsto. Be 
to, iš Floridos registruotų 2.2 
milijonų demokratų tik 100,000 
yra žydai.

Net ir Alabamos gubernato
rius Wallace savo kalboje pami
nėjo. kad jo žmonos tėvai yra 
žydai, o Alabamos legislaturoje 
esą keturi žydai visada remią 
gubernatorių.

Įdomu, kad demokratų politi
kai, žinomi “balandžiai”, kai 
kalba eina apie Indokinijos rei
kalus, dažnai parodo nepaprastą 
karingumą, kai paliečiami Izra
elio reikalai. Senatorius Kenne-

“SUSTABDYKITE ORO PUOLIMUS IR 
TUOJ IŠVEŽKITE VISUS. KARIUS”
TOKIJO. — Dvylikai dienų praslinkus nuo prezidento Nixono 

vizito Kinijoje, ši vakar paskelbė reikalavimą, kad Amerika tuoj 
liautus bombardavusi šiaurės Vietnamą ir išvežtų visus savo ka
reivius iš Indokinijos be jokių sąlygų ir prieš savo numatytą iš
vežimo datą. Kinijos liaudis darys viską, kad Vietnamo ii- Indo
kinijos liaudis gautų visą reikalingą paramą šioje didžioje ko
voje, sako Kinijos pareiškimas. Jau žinoma, kad Kinijos premje
ras Chou En Lai, išvykus prezidentui Nixonui, kovo 3 dieną slap
iai lankėsi Hanojuje, papasakojo jo vadams apie pasitarimus su 
Nixonu ir pažadėjo paramą vietnamiečiams “iki galutinės per
galės”.

Plinta garsas 
apie latvių skundą 
Latvijos 17 komunistų raštas 

- skundas komunistų partijų va
dovybėms vak. Europoje pami
nėtas bei komentuotas įvairių 
kraštų spaudoje. Romos dien
raštis “II Tempo” sausio 30 d. 
laidoje, pasinaudodamas Stok
holmo laikraščio “Dangens Ny- 
heter” sausio 29 d. informaci
jomis, paskelbė kai kurias raš
to mintis. Esą. švedu dienraš
čio žiniomis, vienas rašto nuo
rašas pristatytas ir komunistų 
partijos vadovybei Švedijoje.

Latvijos 17 komunistų — ve
teranų laiškas, pasiųstas komu
nistų partijų vadovybėms Pran
cūzijoje, Jugoslavijoje, Rumu
nijoje, Ispanijoje ir Austrijoje, 
vis labiau garsėja vak. Europo
je ir kituose kontinentuose. 
“New York Times” rašto ištrau
kas skelbė š. m. vasario 27 d. lai
doje.

Švedijoje raštas pirmiausia 
paskelbtas latvių kalba latvių 
socialdemokratų mėnesiniame 
žurnale “Briviba” (sausio mėn.). 
Sausio 29 d. apie raštą plačiai 
rašė Stokholmo dienraštis “Da- 
gens Niheter”. Dar rašė: Ko
penhagos “Berlingske Tidende” 
(sausio 30), “Politiken”, vak. vo
kiečių “Die Welt”, “Hanover- 
sche Allgemeine” (sausio 31), 
“Frankfurter Allgemeine”, “Ber
liner Morgenpost”, “Der Tages
spiegel”, “Suttgarter Zeitung”, 
“Welt am Sonntag”, 11 vak. vo
kiečių radijo siųstuvų ir kt. (E)

Taivane rinks 
naują parlamentą 
TAIPĖJUS. _ T- '■ •’ ”i- 

j nijos valdanč’-’ -,g
• partijos centro komitetas, •" rį 
■ sudaro 99 nariai, nutarė sureng
ti parlamento rinkimus. Taiva- 
no parlamente sėdi visi tie pat. s 
atstovai, kurie buvo parlamer. e 
dar žemyne, Kinijoje. Jų skai
čius gerokai sumažėjo ir atsto
vų amžius — pakilo. Partija ne
tarė įleisti į parlamentą naujo 
kraujo, papildant būsimuose rin- 

I kimuose atstovų skaičių jau
nais žmonėmis, ypač pačiais tai
vaniečiais. Jie sudaro Taivano 
gyventojų 85%, tačiau valdžio
je jų tėra apie 3%.

Dabartinis parlamentas prieš 
rinkimus dar turės papildyti se
ną konstituciją, kuri leistų rin
kimus organizuoti dabartinėse 
sąlygose.

dy, sen. McGovern ir sen. Mus
kie dažnai pasisako už Ameri
kos pasitraukimą iš “pasaulio po
licininko" vaidmens, tačiau visi 
jie tvirtina, kad Amerika tu
ri saugoti Izraelį ir jį ginkluo
ti. Tie patys senatoriai propa
guoja kišimąsi į šiaurinės Airi
jos reikalus.

Šanchajuje Kambodijos prin
cas Sihanoukas susitiko su už
sienio korespondentais ir patvir
tino, kad Kinijos premjeras buvo 
Hanojuje ir pažadėjo vietnamie
čiams paramą. Premjeras ir jam, 
Sihanoukui, pareiškęs, kad jis 
nežadėjo Nixonui būti tarpinin
ku tarp Amerikos ir Šiaurės Viet
namo. Chou pareiškęs, kad Ki
nijos pareiga remti Hanojų, koL 
jis laimės kovą.

Sihanoukas kalbėjęs ilgai ir 
su Vietnamo valdžios žmonėmis. 
Jie nepritarė Nixono vizitui Ki
nijoje, tačiau pripažino, kad “tai 
Kinijos reikalas”. Kinijos prem
jeras pareiškęs Nixonui, kad 
prieš Taivano problemos išspren
dimą Amerika turinti sutvarkyti 
Indokinijos reikalus. Kinijos 
premjero nuomone, Vietnamo 
karas dar toli gražu nebaigtas, 
o kol jis bus nebaigtas, Ameri
ka negalės išvežti kareivių iš 
Taivano. Premjeras Chou paža
dėjęs Nixonui nevartoti jėgos 
vaduojant Taivaną iš Chiang 
Kai Sheko rankų. Sihanoukas 
buvo Hanojuje su delegacija nuo 
vasario 12 iki kovo 5 d. Jis pa
reiškė įsitikinimą, kad komuniz
mo jėgos laimės visoje Indoki
nijoje.

Vis daugiau kvalifikuotų ste
bėtojų galvoja, kad prezidento 
vizitas Pekine Amerikai nieko 
-naujo nedavė. Vis daugiau po
litikų pripažįsta, kad preziden
tas laimėjo daugiau rėmėjų 
Amerikoje, bet nieko nelaimėjo 
nei Vietname nei kitur. Ameri
ka savo santykių su Kinija klau
sime padarė panašiai, kaip Vo
kietijos kancleris Brandtas san
tykiuose su sovietais. Europoje 
sovietai, taip Azijoje — laimė
tojais tapo komunistai. Kinija 
įžengė į tarptautinę politiką. į 
Jungtines Tautas,-be jokių nuo
stolių ir aukų. Ji savo įtaką 
padidino, nieko neišsižadėdama. 
Gali išsivystyti prekybos ar kul
tūriniai ryšiai, tačiau juos turi 
ir Japonija, nepadarydama jokių 
nuolaidų. Kalbos — “taika mū
sų laikotarpyje” irgi nieko ne
reiškia, nes po Korėjos karo ta 
taika ir taip buvo, be jokių ke
lionių ir nuolaidų.

Spaudos ir politikų dėmesys 
Kinijai išėjo iš visų proporcijų. 
Amerikai dabartinė Kinija nėra 
tiek svarbi, kiek svarbūs ekono
miniai klausimai, dolerio nesibai
gianti krizė ar santykiai su Ja
ponija ir Vakarų Europa. Kini
jai nieko neatsisakius ir nieko 
nepažadėjus, darosi aišku, kad 
ir dabartinis Kinijos pareiški
mas apie Vietnamą reiškia tik 
vieną — padėtis po prezidento 
vizito liko nepasiketusi.

LISABONA. — Portugalijos 
kariuomenė labai supyko ant li
beralo katalikų vyskupo Anto
nio Ferreira Gomes už tai. kad 
jis kritikavo karus Afrikoje, por
tugalų kolonijose. Prieš vysku
pą pasisakė ne tik kariuomenės 
vadai, bet ir kiti vyskupai.
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ATSAKYMAS JEVTUŠENKAI
Neseniai mes buvome nepa

prasto įvykio liudininkai: tam 
tikros amerikiečių grupės entu
ziastingai buvo sutikę Jevtušen- 
ką. Jevtušenkos pasirodymų or
ganizatoriai Pittsburgh’e neti
kėjo net savo akims, kai į sa
lę atėjo apie du tūkstančius žmo
nių sovietų “poeto” pasiklau- 
svti. Tai buvo neįtikėtina! Ru
su emigrantai — stebėtojai (o
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UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

I Į L I E T U V Ą 
GERESNE UŽ GRYNUS 
PINIGUS AR BETKOKĮ 

DALYKĄ 
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFiKATAI

Jie yra geriausia dovana.
Intertrade Express Corp, saky-

I davo Jums anksčiau, o dabar tai 
patvirtina Jūsų giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau-

! ti ką tik jie nori uz dalį regu-
I lianos kainos. Yra tas pat kaip 

įeiti i krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300

i aol. netgi daugiau.

Pilnai garantuoti ir apdrausti.
I Tik INTERTRADE EXPRESS 

CORP, duoda Jums greičiausią 
patarnavimą. Certifikatai yra 
pristatomi į jūsų giminių na-

■ mus per apie 3 savaites. Spe- B cialaus Rublio kaina yra $2.32.
S Jokiu primokėjimu nėra. Jūs 

galite siųsti bet kokią sumą.
Reikalaukite mūsų veltui siun- 

: čiamy iliustruotu katalogu. 

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

I INTERTRADE
I EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street

I
 Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.

Ilgai lauktas, visai naujas 
ZHIGULI VAZ 2101 $3275.00
MOSKVITGH 412 IE.

Liuksus modelis $3275.00 
MOSKVITCH 408 IE $3009.50 
ZAPOROZHETS ZAZ 966

$2012.50
Yra tik labai ribotas kiekis. To
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Svarbu dėl apartmenty.

Reikalaukite mūsų specialių 
biuletenių.

Mes turime 23 metu patyrimą
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

taip pat ir kitų pavergtų tautų 
atstovai! L U.) negalėjo su
prasti, kas čia dedasi: ar ameri
kiečiu “sielų medžioklė” — pa
ties Jevtušenkos gudriai paruoš
ti propagandiniai spąstai, ar 
KGB supintos pinklės. Ameri
kiečių jaunuoliams — komunis
tams įvilioti Jevtušenkos gar
džiausias masalas buvo eilėraš
tis “Laisvė žudyti”, čia vienas 
šio eilėraščio posmas: “Tavo vė
liavoj, Amerika, vietoje žvaigž
džių matome kulkomis pramuš
tas skyles”, šis posmas sukėlė 
tikrą entuziazmo audrą apžėlu
sių Mao ir Brežnevo apaštalų mi
nioje.

Tačiau, vis dėlto, ne visi ame
rikiečiai be atidairos virto kvai
lomis pelėmis Jevtušenkos spąs
tuose. Ir amerikiečių tarpe dar 
yra sveikai galvonjančių. Įrody
mui pacituosime poetės Marjory 
Holmes atvirą laišką Jevtušen- 
kai, atspausdintą Washington’© 
laikraštyje Evening Star.

Štai ką M. Holmes siūlo Jev- 
tušenkai:

“Kadangi Jūsų eilėraščiai ne
paprastai palankiai buvo sutikti 
Amerikoje ir Jūs labai įtikinan
čiai panaudojote žodį “laisvė”, 
tai aš savo ruožtu labai norėčiau 
nuvažiuoti į Sovietų Sąjungą ir 
pasirodyti ten su savo eilėraš
čiais. Aš būčiau labai dėkinga 
Jums, jei Jūs malonėtumėte pa
deri man. Jūs turėtumėte at
likti štai ką :

1. Pasamdyti patalpą tiek pat 
erdvią, kaip Forumas Madison 
Square Garden’e.

2. Pakviesti tris ar keturis ru
sų rašytojus, kurie skaitytų ma
no eilėraščius, išverstus į rusų 
kalbą, kaip kad Jūsų eilėraš
čius Amerikoje skaitė trys ver
tėjai. ’ čia, žinoma, Jums tektų 
nugalėti kai kurias kliūtis, nes, 
kiek man žinoma, kai kurie Jūsų 
rašytojai atlieka bausmes kalėji
muose ir beprotnamiuose.

3. Susirasti kurį nors politi
ką — veikėją, žinomą savo an- 
tivyriausybiniais pareiškimais ir

! pasirodymais, kuris remtų ma
ne, kaip kad pas mus Jūsų at
žvilgiu tai atliko mūsų senato
rius McCarthy.

4. Pakviesti taip pat kurį nors 
daug žadantį jauną artistą —

ir pnes įau

Chicago Savings
_ _  and Loan Association

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

BILIETAI: $7, $5.50 ir $4 parteryje;% 
$6, $4 ir $2 balkone. /-.ii 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 69th 
St, Chicago Ill. 60629, tel. (312) 
PR 8-4585.

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

veiklos dešimtmečiui paminėti

; CRANE SAVINGS and Loan Association

CMNEs* 
AAP IOA* ^5.

, 8. 8, PIETKIEWICZ, Pres.

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

on 
investment 

account

% mokama dviejy 

mety certifi- 
catams. Mažiau

sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 
Prašome aplankyti naują mūšy namą.

laisvamanį, kuris atliktų rolę, 
kurią pas mus atliko Burry 
Boyse.

5. Būtina taip pat pakviesti 
laisvų, pažangiai nusiteikusių 
studentų būrelį su orkestru ir 
choru, šie jauni vyrukai ir jau
nos mergaitės turėtų įsiręžę stau 
girnų, kaukimu ir trypiipu reikš
ti savo entuziazmą, kai aš skai
tysiu aistringus sovietų režimo 
kaltinimus.

6. Jūs turėsite organizuoti to
kią reklamą, kad į mano pasi- 
rodynjus ateitų bent dešimt tūk
stančių žmonių.

Dabar aš turiu dar rasti at
sakymus į keletą ginčytinių klau
simų. štai, pavyzdžiui, aš sa
vo eilėse dažnai paminiu Dievą. 
Aš žinau, kad Sovietų Sąjun
goje Dievas nėra populiarus. 
Ateizmas — visų kredo, ir iki 
šiol šimtai kunigų dar vargsta 
kalėjimuose. Suprantama to
dėl, kad žmonės negali laisvai 
skelbti savo tikėjimo į Dievą. 
O juk Jūs, savo ruožtu, turėjo
te galimybės visiškai laisvai pa
sirinkti savo eilėraščius ir skai
tyti juos mūsų krašte, jų tarpe 
ir eilėraštį apie’ mūsų. Vėliavą 
su skylėmis nuo kulkų. Aš ti
kiuosi, kad ir Jūs leisite man lais
vai pasirinkti eilėraščius, kui
nuos aš skaitysiu Jūsų krašte!

Kitas klausimas — kaip pa-

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

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

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

Philomena D. Pakel, President

vadinti mano poemą, protestą Goethe, Shakespeare’ą, Beetho- 
prieš Jūsų poemą “Laisvė žudy- ven’ą, čaikovskį, L. Tolstojų — 
dyti”? Aš, aplamai, nepa- ad infinitum! Jevtušenka, deja, 
teisinu plagiatų, bet, pone Jev- 
tušenko, tiesą pasakius, savo 
protesto poemai aš negaliu ras
ti geresnės antraštės, kaip... taip 
pat “Laisvė žudyti”! Juk savo
tiška “laisvės” sąvoka klesti Jū
sų šalyje jau tiek metų! Jąja 
naudojosi Leninas, teroru išnai
kinęs visą opoziciją, jąja naudo
josi ir Stalinas, užkūręs nema
tytą kruviną pirtį. O, be to, aš 
jokiu būdu negaliu išrauti iš 
savo atminties Jūsų tankų Če
koslovakijoje ir Jūsų šautuvų, 
nukreiptų į lenkus. Iš esmės vi
sa tai — ta pati “laisvė žudyti”.

r “Laisvė , kankinti” ■ — tai ki-i tris dienas, lovas pirkite pas mus 
ta galima, antraštėj Ąš ką tik- per-_______ ’_____ .y w ’ -
skaičiau rumunų kunigo Vurm- »u*u-u-
brandt’o knygą —r autorius- ke- k'
turiolika, metų buvo kalinamas fyQQq
už Evangelijos skelbimą. —- — - —

Taip pat tiktų antraštės: 
“Laisvė protui pavergti”, “Lais
vė cenzūrai su teise neribotos

į šį sąrašą negali būti įtrauktas, 
nes, pagal žinomą rusų posakį, 
jis, t. y. Jevtušenka, turi ne
pakankamai aptašytą snukį 
(“mordoj ne vyšel”, t. y. pažo
džiui: “snukiu neišėjo”). Štai šį 
nesubtilų posakį supras labai 
gerai visi sovietų pakalikai ir jų 
tarpe pats garsus dabarties poe
tas — Jevtušenka! Vertė L. U.

LOVOS SVEČIAMS
Viena baldų parduotuvė savo 

reklamoje paskelbė:
— Jeigu norite, kad giminės 

pas jus nesisvečiuotų ilgiau kaip

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryta — 8:30. vak., 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės Įspūdžiai cku 

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina $250. ' ~

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 progomis. Jas ir 
kitas knygas galima-įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

- a NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

spaudos kontrolės* o tuo pačiu 
— teisė publikuot^, tik tai, kas 
neprieštarauja Jūsų nuomonei; 
“laisvė” uždrausti Pasternakui 
priimti Nobelio premiją...

Kai pagalvoji apie visa tai, 
tai įsitikini, kad JAV visdėlto 
labai stipri laisvė:’ Jums leidžia 
atvykti pas mus ir žavėti mus 
savo “Laisve žudyti”, kuri suke
lia audringą garsinę tam tikros 
publikos dalies reakciją.

Jūs turite pripažinti, pone Jev- 
tušenko, kad man nėra lengva 
parašyti savo protesto poemą. Aš 
turiu perplatų pasirinkimą: pa
vergimas, kankinimai, smegenų 
plovimas ir, svarbiausia, “lais
ve” — geriau pasakius teisė •— 
žudyti. Bet aš esu tikra, kad 
aš nugalėsiu visas kliūtis ir pa
rašysiu stiprią savo įtikinamu
mu poemą.

Tikiuosiu, kad ir Jūs nugalė
site visas kliūtis, kylančias no
rint patenkinti mano prašymą. 
Aš iš anksto dėkoju už paramą”.

Vertėjas, iš savo pusės, įsiti
kinęs, kad M. Holmes aštrus ir 
kartus, o tuo pat metu ir sub
tilus, sarkazmas nepaveiks nei 
pono Jevtušenkos, nei, aplamai, 
sovietų kritikų, pareigūnų bei 
“valdžios turinčių”. T. y. jie, 
žinoma, supras, kad jie negali, 
nepajėgia atsikirsti tikrais ar
gumentais, bet visdėlto jie pava
dins visus M. Holmes priekaiš
tus... Sovietų Sąjungos šmeiži
mu ! Ypač dėl to. kad poetė iš
drįso užkalbinti .sovietų šven
tąjį — I^eniną, kurio žėrinti au
reolė savo spinduliais paverčia 
niekais visus tikrūosius kada 
nors buvusius ir dabar esančius 
visų sričių’ genijtŠ: Archime
dą. Sokratą, Paskalį, Nekvto'ną,

That’s -yhy the Payroll Savings Han

socimitted.*

xnatic saving posrer.

And now there’a a bonus interest

Bonds, 5W% when held to maturity of 
S years 10 months (4% the first year). 
That extra 16%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all' Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’s a small effort,, but it’s * big

lake stock in America

NAUJ1EN OS ’
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608



JONAS Al ŠARKIS, PH. D

Politinių užkulisių žinovai vi
sai nenustebtų išgirdę teigimą, 
kad Nobelio premija apdovano
ta sovietų rašytojo knyga “Dr. 
Živago” buvo atvežta į vakarų 
pasaulį ne kaip literatūrinis kū
rinys, bet kaip revoliucijos kur
palis. Paskutiniais metais No
belio premijoms buvo parinkta

abejotinos vertės kūriniai 
abejotinos vertės asmenys 
abejotinos vertės darbus ar po
litinius ėjimus. Betgi į tai žvelg
sime vėliau, kitomis progomis, 
žiūrėdami iš arčiau, kas čia da
bar darosi.

Šiuo klausimu taikliai pasakė 
rašytojas Liudas Dovydėnas pa-

ir 
už

Nuo
1914 mėtų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

MIDLAN
AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas, President

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632 

PHONE: 254-4470

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 
paid quarterly

INSURED
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

sikaibėjime su J. Jalinsku. (Nau
jienos 48-51 Nr.). Gi rašytojas 
Aloyzas Baronas Draugo veda
muoju iškėlė kai kurių komu
nistinių rašytojų bei poetų di
sidentinę veidmainystę poeto 
Jevtušenkos pavyzdžiu. Tie ta
riamieji disidentai, kaip ir mū
sų įvairaus plauko bendradar- 
biautojai su priimtomis naivio
mis idėjomis, tikrumoje dirba 
naudai komunizmo, už kurio sly
pi rusas — imperialistas. To
kie disidentai ir bendradarbiau
to] ai yra kenksmingi tikriesiems 
laisvės kovotojams ten ir čia.

Amerikos naujoji kairė gimė 
New Frontier programų, staigių 
reformų ir komunistinės revo
liucijos užkulisiuose bei veiklo
je siekiant skirtingų tikslų dau
gumoje tais pat metodais. Dalis 
tų'metodų buvo žinomi ir sėk
mingai naudojami jau žiloje se
novėje, kiti buvo išbandyti kovo
jant už laisvę ir geresnį gyve
nimą vėlesniais laikais. Atsira
do tipiški naujosios kairės atsto
vai, riboto proto ir žinių, bet iš
kalbingi apie utopinius idealus 
jaunuoliai, nieko gera nematą 
nihilistai.

Apie revoliuciją yra parašyta 
daug knygų. Viena tokių yra 
David Dellinger “Revoliutionary 
Nonviolence”. Joje kalbama 
apie vartotinus metodus ir stra
tegiją. Politiniame skyriuje jis 
rašo, kad reformos, kaip prez. 
Roosevelt© New Deal, yra be 
jokios vertės ir prasmės, o rin-
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ASSETS OVER $U0,900,000.

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO. ILLINOIS 60632 • 847-1140 

OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL: LA 3-8248
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PER ANNUM
$5000 or more 

certificates
2 year min.
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MEMBER

PER ANNUM

Investment
Bonus 

certificates'

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago,’ 1IL 60608

> kimai yra tik vaidyba. Todėl gy- 
. venimą reikia pakeisti kitu sti

liumi, o valdžią kitomis institu
cijomis, nuverčiant esamas jėgos 
struktūras konfrontacijos būdu. 
Kokie bus tie nauji stiliai ir nau
jos institucijos, jis nepasako ir 
neužsima, na, apie konfronta
cijos padarinius individui ir vi
siems. Pagaliau, jis prieina prie 
politinės nesąmonės, teigdamas, 
kad nesiekia valdžios, o tik nori 
ją sunaikinti.

Kitas radikalų artistas ir tech
nikas yra Saul Alinsky, para
šęs “Rules for Radicals”. Tas 
Machevelio tipo agitatorius išau
go bažnyčių šešėliuose, kleboni
jų bei vyskupijų globojamas. 
Nors yra nekatalikas, bet užku
lisiuose aktyviai dalyvavo tos 
bažnyčios reformose ir turėjo 
daugiau įtakos už bet kurį pas
kirą kardinolą ar vyskupą, da
lyvavusį reformacijos eigoje, 
sprendimuose ir nutarimų aiš
kinimuose, derinant juos su pa
sauliniais radikalų ėjimais. Sa
vo nusistatymuose yra kietas. 
Jis neboja, kad, kuriant žemėje 
rojų, gali būti sukurtas praga
ras. Čia nesiimu spręsti dan
gaus ir pragaro klausimų po
mirtiniame gyvenime, bet prieš 
pragarą žemėje privalome ir ga
lime apsisaugoti.

•Revoliucijų, reformacijų bei 
skubių socialinių ir kitokių re
formų brandinime vykstą veiks
mai ir retorika mūsų studentijai 
didelės įtakos neturėjo. Betgi 
daug sumišimo įnešė žemo lygio 
politinės žaidynės, kuriose ke
li politikieriai pasiėmė svetimų 
jų užkrautą, bendradarbiavimo 
naštą, prie jos pritraukdami ir 
jaunesniuosius, nežiūrint, kad 
toli siekią ėjimai iki šiol kitur 
baigėsi tragedijomis ir rezisten
cijos sunaikinimu. Todėl pra
eitais metais kai kur ruoštus su
kilimo minėjimus kartu juose 
sprendžiant bendradarbiavimo 
problemas yra tik asmeniškos 
savanaudinės politikos kartoji
mo bandymas, kai keletas me
namų 1941 m. sukilimo vadu iš
kilo už pasivaikščiojimą šaligat
viais su auliniais batais ir vė
liau užkūrę pirtį paliko ją de
gančią pasitraukdami į vakarus. 
Tokie vadai ir kai kurie jų gru
pės dalyviai taip pat bendradar- 
biautojai ir tiltų statytojai pa
sižymi stoka tolerencijos, to pa
grindinio dalyko demokratinėje 
visuomenėje.

Stebėtiną netoleranciją paro
dė akiratininkai JAV Lietuvių 
Bendruomenės praeituose rinki
muose, ką vaizdžiai parodo že
miau esančios jų rinkiminės pro
pagandos iškarpa.

Tame savo atsišaukime akira
tininkai tarp kitko rašo:

“Patirtis yra parodžiusi ir vis 
rodo, kad išeivių lietuvių tarpe 
netrūksta neapykantos kitaip 
galvojantiesiems. Akiračiai pa-|

sisakydami už fair play normas 
lietuvių gyvenime, primygtinai 
ragina nebalsuoti už kelis asme
nis, neapykanta nuodijančius lie
tuvių santykius. Jų pavardės są 
rašė yra perbrauktos”.
*

Bent kiek pažįstą šiuos asme
nis ar bent girdėję apie juos, 
gerai žino, kad akiratininkų tei
gimai yra neteisingi, o jų elge
sys yra įžūlus ir nedemokratiš
kas.

VAIKO SVAJONĖ
— Petriuk, kuo tu nori būti 

užaugęs ?
— Santechniku iš namų val

dybos.
— O kodėl?
— Mūsų kraną sutaisyčiau.

NAUJOVĖ KOLCHOZE
Raseinių rajono ždanovo kol

chozo fermoje iškabintame ver- 
šiavimosi grafike surašyti ne 
karvių vardai, o melžėjų pavar
dės ir numatomo veršiavimosi 
datos.

MURAVJOVO KORIKO 
~ REKORDAI •

Ano meto žmonių Muravjovas 
buvo pramintas koriku, nes per 
vieną pusmetį bemalšindamas 
sukilimą (1863 m.), savo paties 
apskaičiavimu, jis nužudė 129 
žmones, į katorgą išsiuntė 972, 
į Sibirą — 1,427, į artimesnes

Rusijos sritis — 1,529, atidavė 
į kariuomenę 345, areštavo 864, 
ištrėmė į Rusiją, kur ištremtie
siems buvo duota žemės, — 4,- 
096. Tuo būdu iš visų turėjo nu
kentėti 
tikrųjų 
kų.

9,361 žmogus. Bet iš 
daug daugiau

(iš Lietuvos

buvo au- 
šapoka, 

istorijos)

Licensee by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS | LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJA

UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogu prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation
488 Madison Avenue. Floor 21st.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metaii TeL 421-3070
prtidgoe pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
tiekti asmeniškus jūsų užsimojimus Antra 
Jie padeda sukurti geresnę apylinkė* ben 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė 
tiesio pirmo*.
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Kodėl neįleidžia į kaimą?
Visi žinome, kad lietuviški kaimai paversti sovie

tiniais dvarais, o buvę lietuviškų kaimų gyventojai pa
versti tų dvarų vergais. Gyvenimas tuose dvaruose toks 
sunkus ir toks vargingas, kad dabartinė “tarybinės” 
Lietuvos valdžia neturi drąsas Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams parodyti, kaip jų broliai ir seserys gyvena 
toje “socialistinėje” santvarkoje. Labai retais atsitiki
mais nosį pavogčiomis Į kaimą įkiša retas turistas, bet ir 
tas būna prigrasintas, kad grįžęs į Ameriką, apie gyve
nimą kaime nieko nepasakotų. Jo kalbos galėtų pakenkti 
to kaimo gyventojams ir kaiman nuvežusiam šoferiui.

Okupantas, Lietuvos komunistų partijos narių pa
dedamas, visus kaimiečius padarė bežemiais. Žemės ne
teko geriau prasigyvenusieji stambesni ūkininkai, ji bu
vo atimta ir iš mažažemių. Iš lietuviško kaimo padarytas 
kolchozas, o iš ūkininkų padaryti atsiradusių ponų ver
gai. Sovietiniame dvare ūkininkavo ne savo žemę gerai 
pažinusieji ir ilgus metus ją dirbusieji ūkininkai, bet iš 
Rusijos atsiųsti vergų prižiūrėtojai.

Bet rusas negalėjo apžioti visų okupuotų žemių. Vie
tomis į kolchozus parinko komunistų partijos narius, 
dirbti naudingo darbo nemokėjusius, bet kitus valdyti 
visą laiką labai norėjusius. Atėmę ir žemės ūkio įrankius, 
Lietuvos ūkininkams komunistai atnešė didžiausią skur
dą ir vargą. Teko dirbti ilgas valandas ir visą uždarbį 
atiduoti rusams. Rusams jie vežė rugius, šieną, pieną, 
kiaušinius, pats negaudamas net gerai keptos duonos. 
Javų malimas ir duonos kepimas buvo visiškoje komunis
tų kontrolėje. Neturėdami geresnių krosnių, kaimie
čiams dažniausiai duodavo pusiau žalią duoną.

Atsakomingi komunistų partijos ir “tarybinės” val
džios vadai dar ir šiandien nenori kalbėti apie gyveni
mą Lietuvos kaime. Jie visi žino, kad gyvenimo sąlygos 
ten pasibaisėtinos. Gyvenimą kaime žino ir rusai, todėl 
jie ir uždraudė Amerikos lietuviams važiuoti į kaimus. 
Jiems yra geresnis išskaičiavimas atvežti kaimiečius į 
Vilnių ir leisti ten pasimatyti su grįžusiais broliais ir se
serimis. Jeigu Sniečkus ar kiti komunistai prasitaria žo
dį, kitą, apie gyvenimą kaime arba apie nevykusią ‘ko
munistinę” statybą tame kaime, tai tik per neapsižiūrė
jimą. -Daugiau apie kaimo gyvenimą parašo įvairūs so
vietinių laikraščių korespondentai, pasiųsti kokio nusi
kaltimo išaiškinti arba lenktyniavimo organizuoti.

Šių metų kovo 1 dienos Tiesoje įdomų reportažą apie 
lietuviškojo kaimo gyvenimą įdėjo sovietinius žurnalizmo 
kursus baigusi ir partijos institutus lankiusi korespon
dentė Janina Šinkūnaitė. Ji buvo pasiųsta į Radviliškio

Kas perskaitė pereitą kartą 
išspausdintąjį Petro Vasinaus- 
ko straipsnio “Kaimas mūsų 
mielas” įžangėlę pavadintą “Ne
žinome, kaip čia bus„.” ir be 
platesnių aiškinimų suprato, jog 
teisingi yra tie Sovietų S-gos ir 
dabar jos pavergtos Lietuvos 
gyvenimo tyrinėtojai ir aiškin
tojai, gyveną laisvajame pasau
lyje, rašydami, jog netikras gy
venimas, nežinia kas, “kaip čia 
bus” varo žmones į skurdą, ne
pakelia nei žemės ūkio gamybos 
nei pramonės, kaip kad užpla
nuojama.

Stalino laikais žmonės gyve
no baimėje. Nežinojo ar NKVD 
nepasibels naktį į jų duris. Įvai
rūs nauji ir naujausi planavi
mai, nauji ekonomikos perskai
čiavimai ir keitimai neleido gy-l

apylinkes, kad paragintu toje apylinkėje esančius kol
chozus daugiau gaminti. Žmonės nori daugiau maisto, 
tiktai komunistinių kolchozų vergai gali tų maistą paga
minti. Šinkūnaitė prisiminė, kad Radviliškio moterys 
kepa gardžią duoną. Prieš du metu Vilniuje buvo pra
vestas kontestas duonai kepti. Ragautojai pripažino, kad 
Radviliškio moterys pajėgė geriausią duoną iškepti. Pa
gyrusi Radviliškio kolchozų moteris, korespondentė Šin
kūnaitė, apie jas dar ir šitaip rašo:

“Ir vis dėlto, nors tokios gražios ir darnios rad
viliškiečių pastangos ugdyti meilę gamtai, žemei, 
grožiui, negalima nutylėti, jog dar toli gražu nelen
gva kaimo moters dalia. Neatsitiktinai radviliškietės 
vienam iš pirmųjų konferencijoje suteikė žodį rajono 
buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato direkto
riui Algiui Dailidoniui.

“Radviliškiečiai buitininkai jau prieš keletą 
metų suskato galvoti apie buitines paslaugas kaimui. 
Į 23 taškus kaime dabar kas antrą savaitę rieda kom
binato mašina, vadinamoji “dirbtuvė ant ratų.” At
važiavusiems darbų netrūksta. Kirpėja sušukuoja ir 
kerpa, vairuotojas priiminėja užsakymus cheminiam 
valymui, dažymui, skalbimui, surenka remonto rei
kalingas siuvimo, skalbimo mašinas, avalynę, suge
dusius radijo imtuvus, televizorius, laikrodžius. Be 
to, jis dar ir batsiuvys, sugebąs čia pat, vietoj, at
likti smulkų remontą”. (Tiesa, 1972 m. kovo 1 d., 
2 psl.). ?
“23 taškai” — tai 23 sustojimo vietos. Ta: “dirbtuvė 

ant ratų” turi sustoti 23 kolchozuose, gyvenvietėse, se
nuose ūkininkų namuose ir pakelėje dar tebestovinčiuose 
namuose. “Dirbtuvė ant ratų” pradėjo riedėti tiktai prieš 
porą metų, kai p. Dailidonis buvo paskirtas ‘“buitiniais 
kaimiečių reikalais” rūpintis. Kol tokios dirbtuvės ne
buvo, tai moterims teko gyventi be šukuosenos., nekirp
tais plaukais, be cheminio valymo ir be radijo imtuvų.- 
Bet kai turgaus aikštės žole ir krūmais apžėlė, kai nebu
vo ką parduoti ir nebuvo už ką pirkti, tai žmonėms teko 
gyventi be jokių patarnavimų. Galima įsivaizduoti kiek! 
tas “batsiuvys” gali pataisyti batų “23 taškuose”. Gali
ma suprasti, kodėl okupantas lietuviško kaimo'skurdo ir 
vargo, nenori parodyti Lietuvon nuvažiavusiems turis
tams.

Iia, nes jau ir okupuotos Lietu
vos spaudoje, kaip matome iš 
Vasinausko straipsnio, rašoma, 
kaip žmogus, nežinios tinklais 
apraizgytas, prarado norą dirb
ti, prarado norą sodybas tvar
kyti, stengiasi tik kaip nors iš 
tų soviettinių biurokratų varž
tų išsilaisvinti. Kaimiečiai bė
ga į miestus, kur jie randa lais
vesnį, lengvesnį, kad ir nepas
tovų gyvenimą.

Kolūkių skurdas
Okupuotos Lietuvos žemės 

ūkio problemas nagrinėdamas 
P. Vasinauskas įrodinėja, jog 
kaimo gyventojų skaičiaus ma
žėjimas esąs natūralus reiški
nys, nes žemės ūkis mechanizuo
jamas. žmogaus rankas pakeičia 
mašinos. Tačiau jis įrodinėja, 
faktais paremdamas, jog dabar 
Lietuvoje kaimo žmonių mažė
jimas esąs perdaug didelis, per
daug bėgama į miestus, kur leng
vesnės gyvenimo sąlygos.

Taip, kaip maždaug prieš 25 
metus kolūkiuose skųstasi me
džiagų, padargų ir mašinų trū
kumu, taip dabar, pagal Vasi- 
nauską, skundžiamasi, jog trūks
ta žmonių. Kolūkio jaunimas iš
ėjo į fabrikus, o kolūkyje vis
kas apleista, rašo Vasinauskas. 
Kolūkiuose likę tik specialistai, 
gerai apmokami traktorininkai, 
kurie jokio kito darbo nedirba, 
kaip traktoriaus vairavimas; 
melžėjos ir šėrėjos, karšinčiai. 
Ir nukrypęs į užsienį, P. Vasi
nauskas aiškina, jog Danijos 
ūkininkas ir traktorių vairuo
ja ir, jei yra reikalas, su šake 
padirbėja, tačiau sovietinėje si
stemoje yra darbo pasiskirsty
mas... Nors ir degtų, bet trakto
rininkas nesiims kito darbo.

Kolūkių sąrašuose esama su
rašyta nemažai žmonių, tačiau 
visą eilę kolūkių aplankęs ir 
tuos sąrašus patikrinęs, radęs, 
jog dirbti galinčių esą mažai. 
Kolūkiuose beveik pusė sąraše 
įtrauktųjų “dūšių” esą nukarš
ti bebaigia seniai, ligoniai.
Prieš keliaujančių žemdirbių 

profesiją
P. Vasinauskas rašo, jog da

bar tarybinėje Lietuvoje atsira
do nauja profesija — keliaujan
tys žemdirbiai. Juos vilioja skel
bimais ir geromis algomis ko
lūkiai. Tų naujų profesionalų 
darbas reikalingas, ypač ten, kur 
dėl sovietinio teroro vietos gy
ventojų nebeliko. Jis paduoda 
keletą pavyzdžių, keletos kolū
kių vardų, kaip einasi darbas su 
tais keliaujančiais žemdirbiais. 
Vasinausko straipsnio skyrius 
pavadintas “Keliaujantis žemdir
bys”. Duodamos čia to straipsnio 
ištraukos:

“Savotiška padėtis yra tuo
se respublikos rajonuose, kur 
dėl įvairių įvairiausių priežas
čių po karo mažai beliko vie
tos gyventojų. Tai vadinama
sis Klaipėdos kraštas — Klai
pėdos ir Šilutės rajonų visa

venimui nusistovėti. Dabar va
dinamųjų “politinių” areštų 
okupuotoje Lietuvoje mažiau 
bėra, žmonės ramiau miega, ta
čiau ekonominiame gyvenime te
bėra ta pati nežinia, kaip Petras 
Vasinauskas rašo — nežinome, 
kaip čia bus. Nuolatiniai planų 
keitimai dar neleidžia gyveni
mui nusistovėti ir kurti tą fan
tastinį sovietų rojų.

Įvairūs komunistėliai, “Lais
vės” ar “Vilnies” išminčiai, daug 
kartų yra puolę “Naujienų” re
daktorių Dr. Pijų Grigaitį ir ki
tus šio ar kito laikraščio prieš- 
komunistinius kovotoj us, vien 
todėl, kad jie sakydavo tiesą, 
jog komunistinė okupaciją Lie
tuvos žmogų nejaukion neži- 
nion paėmė, šiandien tiems kri
tikam turėtų būti burna užčiaup- 

vakarinė daKsf Pasitrauku
sių klaipėdiečių vietoje šias 
žemes pradėjo dirbti atsikėlę 
žemaičiai- Daugiausia čia 
(bent Šilutės rajone) buvo su
kurti tarybiniai ūkiai. VT1- 
kiškių tarybinio ūkio direk
torius N. Bureninas man pa
sakojo, kokia čia įdomi darbo 
jėgos apyvarta. Vieni išva
žiuoja, kiti atvažiuoja. Atva
žiuoja užsidirbti, o užsidirbę 
skuba išvažiuoti. Atvažiuoja 
iš kitur išvyti, bet ir iš čia 
reikia juos vyti. Kasmet pa
sikeičia 40-50 šeimų. Net ir 
tie, kurie čia nusiperka arba 
pasistato namus, ilgai nenori 
gyventi. Jie, suplaukę iš įvai
rių vietovių, kalba skirtingom 
tarmėm, neturi tarp savęs gi
minystės ryšių, ir tokio sugy
venimo, koks turėtų būti, ne
sijaučia. Daugelis jaunų vai
kinų važiuoja “į savo kraštą” 
nuotakų ieškotų Mirusius ve
ža laidoti į Žemaitijos kapi
nes... Direktorius aimanuoja, 
kaip sunku tvarkytis su tokia 
nepastovia darbo jėga. Sun
ku sudrausminti. Traktori
ninko nepabarsi, jei blogai ką 
padirbo. Jis pučiasi:

— Jei aš negeras, galiu iš
važiuoti...

Suprantama, vadinamasis 
Klaipėdos kraštas tėra nedide
lis respublikos ruoželis, ir čia 
pasireiškiąs darbo jėgos ne
pastovumas nesudaro žy
mesnės problemos. Blogiau, 
kad ir kai kuriose kitose res
publikos vietovėse yra pana
šių reiškinių”.

Pasisakęs prieš keliaujančio 
žemdirbio profesiją, P. Vasinaus- 
ką aprašo, kaip ir kitur Lietu
voje, o ne vien Klaipėdos kraš
te tie keliaujantys žemdirbiai 
darbuojasi. Jis rašo apie Vis
mantų kolūkį, Pakruojo rajone, 
kurį besikeičią pirmininkai bu
vę taip nuvarę, kad nebeliko nei 
duonos nei žmonių. Į to kolūkio 
pirmininkus pasisiūlęs V. Draz- 
dauskas, tik ką baigęs žemės 
ūkio akademiją.

Kolūkio pirmininkas Draz- 
dauskas naujais metodais ėmęs 
kelti ūkį. Buvę kaltinimų, kad 
jis gamybą keldamas pamiršęs 
kolūkiečių kultūrinį gyvenimą, 
praskolinęs ūkį. Darbo jėga kei
tėsi : 1958 m. kolūkyje dirbę 128 
žmonės. Per 10 metų pasitrau
kė 103. Jaunimo priaugo 19. Iš 
kitur atvyko 113. Iš jų vėl iš
vyko 49. Kaip turguje! — pa
stebi Vasinauskas. Ir dar pri
deda: “Kas prisimena senesnius 
laikus, patvirtins, kad tokio žmo
nių judėjimo kaime niekad nė
ra buvę”.

Taip, niekad nėra buvę, bet 
tik betrūko P. Vasinauskui pri
dėti, jog niekada nėra buvę to
kio žmonių terorizavimo, kaip 
kad ruskiai komunistai Lietu
von atsinešė.

Dabar žiūrėkim, kaip P. Va
sinauskas aprašo to nepaprasto 

kolūkio vedėjo darbą ir ko jis su 
kėliau jaučiais žemdirbiais atsie
kė. P. Vasinauskas rašo:

“Mechanizatorius, taip pat 
gyvulininkystės darbuotojus 
Drazdauskas verbavo skelbi
mais laikraščiuose. Pasiūla vi
suomet būdavo didelė. Atva
žiuodavo ir gerų žmonių, ir vi
sokių pėrė j ūnų. Vismantų 
mechanizatoriai pasižymėjo ir 
darbe ir milicijoje. Dėl nuo
latinių avarijų jie nuolat ne
tekdavo teisių, atsidurdavo li
goninėje.

Drazdauskas, norėdamas 
surinkti ir išlaikyti geresnius 
traktorininkus, mėgino mokė
ti labai uakštą atlyginimą, bet 
ir tai nieko negelbėjo. Vienas 
susitaupė, kitas prasigėrė ir 
vis tiek kėlėsi kitur.

Drazdauskui pradėjus dirb
ti, Vismantų kolūkio gamybi
niai rodikliai pradėjo kilti. Pa
gal pieno ir mėsos gamybą 
vismantiečiai jau buvo iškopę 
į pirmaujančių ūkių gretas. 
Bet išsilaikyti šiose aukštu
mose neužteko jėgų —nebu
vo vieningo kolektyvo.

Daug galima būtų rašyti, 
kokią reikšmę bet kurioje 
gamybos srityje, bet kurioje 
mokslo, kultūros įstaigoje tu
ri pastovus, vieningas kolek
tyvas. Žemės ūkyje jis visa 
ko pagrindas. Ir dėl to, kad 
žemės ūkio darbai vyksta pla
čioje teritorijoje, ir dėl to, kad 
dirbti nuolat trukdo gamti
nės negandos, ir dėl to, kad 
čia darbų pobūdis keičiasi pa
gal sezonus. Išlaiko tik tie 
žmonės, kurie įaugę į žemę, 
kurie susisaistė giminystės 
ryšiais, kurie dirba pagal nu
sistovėjusius papročius, ku
rie savo sąlygas, visą aplin
ką gerai pažįsta.

Dabar Tarybų Sąjungos že
mės ūkyje plačiai praktikuoja
ma verstis ne vietine, bet iš 
kitur atvažiuojančia darbo 
jėga. Verbuojami žmonės ne 
tik iš kaimų, bet ir iš miestų, 
šefavimas, talkininkavimas— 
tai naujos formos žemės ūkiui 
padėti.

Autoriui yra tekę lankytis 
ir ten, kur žemės ūkis verčia
si (nors ir neištisai) svetima 
darbo jėga. Pavyzdžiui, Lat
vijos TSR dirba daug žemės 
ūkio darbininkų, atvykusių iš 
Baltarusijos, iš Lietuvos ir 
kitur. Neteko girdėti, kad ku
ris nors Latvijos kolūkio pir
mininkas džiaugtųsi iš kitur 
atvažiavusiais darbininkais.

šiais metais teko lankytis 
Visasąjunginio pašarų insti
tuto eksperimentiniame ūky
je netoli Maskvos, šiame ūky
je, be laikinų talkininkų, nuo
lat dirba pastovus skaičius 
darbininkų iš Naftos produk
tų perdirbimo instituto.

. ‘ (Nukelta į 5 psl.)

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE

23
Bet Įdėmiau pasižvalgius, pastebima, 

kad tos bendros chorų mažėjimo priežastys 
ne visų kraštų išeiviją yra lygiai vienodai 
užgavusius. Bene labiausiai užgauta Čika
gos lietuvija, beveik kompaktine mase to
je vadinamoje lietuvių sostinėje susitelku
si. Procentiškai lietuvių skaičiui Čikaga 
turi chorų mažiausia (neskaitant bažnyti
nių).

Tas vienas naujųjų ateivių “Dainavos" 
sambūris, gimęs tremties stovykloje, gar
bingai ėjęs savo paskirties pareigas 25 me
tus, prieauglio beveik neturi. Taigi yra 
bevaikis. Iš to išeina, kad nei lietuvių mo
kyklų programiniuose choruose atidaina- 
vusio jaunimo, nei jaunimo organizacijų 
dalyvių nė dalis Į Dainavą neįvedama.

Čikagoje sustojusi mūsų ateivija, tei
singiau jos vadovai, nė vieno liaudies dai
nos sambūrio, nei šiaip lietuviškos dainos 
choro neįsteigė (neskaitant lietuvių mo
kyklėlių programinių chorų).

Neseniai įsteigtas “Aidučių” choras, su
sidedąs iš dainavimo mokyklų studenčių, 
vadovaujamas muzikės A. Stephens, į nau 

jųjų ateivių nuopelnus, tur būt, neįeina. 
Daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų 
susikūrusios Vyčių Sąjungos choras Čika
goje, vadovaujamas F. Strolios — greičiau 
senųjų ateivių, negu naujųjų tęstinumas. 
Lietuviškai dainuojąs geras operos choras 
— savos kilmės ir paskirties. O dabar štai 
ir ta “Dainava”, Dzūkijos “antelė, susvars
tė”, pati ar spaudžiama operų mėgėjų, 
prisišlieti prie operų. Tai savo anokios 
veiklos sukaktuviniais 25 metais antrakai- 
kaimiško gero libreto montažinėje opere
tėje, (Antrasis kaimas — satyrinis teatras 
Čikagoje). “Sidabrinė diena", operetiškai 
persirengusi, gerai padainavo porą gražių 
chorinių dalykų (1971. XII. 11 — 12 d.).

Tuo tarpu, pav. tik Kanadoje naujoji 
ateivija, klupdoma tų pačių aplinkybių, to 
paties nutautimo dievaičio, be suaugusių 
chorų, ne maža jaunimo sutelkė Į chorus. 
Toks Hamilton mergaičių choras, vado
vaujamas Verikaicio, keli liaudies dainos 
muzikos sambūriai — “Birbynė*9 su diri
gente D. Viskontieiie; “Gintaras” Lapino 
darbo vaisius... Visiems Kanados cho
rams laikytis ir tobulėti yra svarbus veiks
nys tas. kad jie kasmet pašaukiami Į “Lie
tuvių Dienų” programos atlikėjus.

O Kanados pašonėje, Detroite, gražiai 
dainuojąs mergaičių choras S. Sližio vado
vaujamas, Įrodo, kad yra jaunimo, kuris 

telktis Į lietuviškus chorus nesibaido, jei
gu atsiranda kas rimtai tuo rūpinasi.

(Ir kitos tautinės bendruomenės, tose 
pačiose poJitinėse, socialinėse aplinkybėse, 
už mus ne didesnės (latviai, estai...) savo 
chorais mus pralenkia).

Argi tai neįrodo, kad iš viso, neatsižvel
giant į mūsų dainų ateitą ir nueitą kelią, 
kai iškyla nepaprastos būtinybės reikalas 
savo tautai žūti ar būti, nepaprasti įvykiai 
duoda pajėgų nepadėti ginklų... Dabarti
nis okupuotoje Lietuvoje, nuo pradžios 
prasidėjęs, Vyksmas be atvangos kasdien, 
kasnakt ar nedrėkina ne tik ašarų rasa, bet 
ir krauju... Ar to dar nepakanka mums 
kuo ilgiausiai laikytis gyvai ir budriai. Juk 
esame 44-rius metus iki pabėgimo turėję ir 
spaudą ir čia ją turime. Nereikėjo pradėti 
mokytis savą spaudą skaityti ir rašyti, kaip 
reikėjo daugeliui senųjų ateivių... Nors 
jie išeidami tokią Lietuvą paliko, išsinešė 
tokią barbarizmų užgožtą kalbą, tokį lie
tuviškumą ir jo supratimą. Pirmesnieji iš
sinešė set naktį be aušros... Vis dėlto įstei
gė tiek chorų, rengė ir surengė nemaža 
dainų švenčių, sritinių ir bendrų...

Kaip galėjo būti, taip ir buvo. Pagal 
senosios išeivijos laikmetį, pagal lietu
viškųjų parapijų iŠ pavergtos Lietuvos at
sineštas tradicijas, net parapijų vardus, 
čia bažnytinių chorų buvo daugiau, negu 

ne bažnytinių. Bet tų bažnytinių chorų 
nebūtų buvę be lietuvių giedotoji! dainin- 
kų, be kovotojų už parapijų lietuviškumą.

Visai kaip reikiant, kad senosios atei- 
vijos surengtų dainų švenčių chorų dides
nę dalį sudarė bažnytiniai chorai. Naują 
ateiviją surengti dainų šventes taip pat 
įgaliojo bažnytiniai chorai. Ir šioje dainų 
šventėje iš 27-nių suaugusių chorų 13 baž
nytiniu. w V z %

O jie mažėjo ir mažėjo dėl daug kam ži
nomų priežasčių. Vieną iš dabartinių prie
žasčių bažnytinių . chorų mažėjimo, .taip 
pat žinomą, iškelia muz. A. Nakas toje pa
čioje IV-sios Dainų šventės recenzijoje. 
Būtent: dabartiniai bažnytiniai chorai 
mažėja dėl prieš keletą metų pradėtų per
tvarkyti ir pertvarkytų katalikų tikybinių 
apeigų. Kai gieda visi dalyviai, .tai chorai 
nereikalingi, ar ne visada, ne būtinai 
reikalingi. O jaunimo organzacijų pamal
doms “paįvairinti” (skaitėme mūsų spau
doje) ne tik pasiūlytos, bet kai kur ir 
Įteiktos gitaros tildo vargonus... Toks 
jaunimas, skambinąs gitaromis, p Jojąs 
rankomis... vargu gali būti įviliojamas 
dainuoti dar esamuose aukštesnės kultūros 
bažnytiniuose choruose.

Nė LB-nės vadovybės, atrodo, nesisie- 

lojama dėl okupuojamų, dar vadinamų 
lietuviškomis, parapijų, nei dėl jose lie
tuviškų chorų likimo. Jeigu į jų mažėjimą 
numojama ranka, tai gal ta tuštėjimą ati
tinkamai užpildo naujai,s, savo rūpesčiu 
steigiamais ne bažnytiniais chorais. Gal į 
audrų išverstų stulpų vietą stato kitus?

Atrodo, ne. LB-nės aukščiausiųjų or
ganų suvažiavimų, sesijų darbų progra
mose neužtinkame atskirų punktų surasti 
keliams būdams, kaip išlaikyti givus 
esamus chorus, kaip Įsteigti naujų... Nė
ra tam reikalui jokios komisijos. Nėra bu
vę sukviestų studijų, kaip dabar visi aukš
čiausieji bendruomenės vadovai buvo su
sirinkę į politines studijas Phrladelphijoje 
Sheraton viešbutyje 1971. XII. 12 — 13 d. 
Iki šiol LB-nės vadovų pastangomis nėra 
sukurdinto nė vieno choro (Amerikoje). 
Vienas iš paskiausiųjų pavyzdžių tebūna 
šis. Kai Čiurlionio sambūris negalėjo da 
lyvauti dėl nepakeičiamo svarhuvo IV-je 
Dainų šventėje, Klevelandui atstovauti 
pradėjo organizuotis choras. Jį greitomis 
paruošė muzikas Pranas Ambrazas - Am
brazaitis. Bet “Choro dirigentas Pranas Am
brazas apgailestauja, kad nesulaukta tal
kos iš LB narių, nors dainų šventę ruošia 
JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės”. 
(Dainų šventės leidinys 40 pusi.).

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

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2B58 W. 63 rd STREET
Ofiso telofi; PRospeet 8-3229
R*zid. telef- WAl brook 5-5076

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

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Puls**! Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. S. BOS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ

CHIRURGIJA 
Telef. 6954533

Fm Valley Modical Confer 
860 Summit St.

ROUTE 51. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
tn trad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai, tiktai susitarus. -
Rez.: GI 84873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Av»_, WA 5-2670

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

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rozidencijos: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai., ket
virtai. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st 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 

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

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

BEVERLY SHORES. IND.
Vasario 16’siosminėjimas

Beverly Shores ir' apylinkė
se gyveną, lietuviai Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 54-ją 
sukaktį paminėjo š. m. vasario 
27 d. Už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės šv. mišios buvo atna
šaujamos 10 vai. Šv. Onos baž
nyčioje. Klebonas kun. Doyle 
parapijos biuletenyje ir savo pa
moksle apibūdino šios • šventės 
reikšmę pavergtųjų lietuvių li
kimą ir prašė parapiečius'mels
tis, kad Lietuvai būtų grąžinta 
laisvė. Taip pat skaitė ištraukas 
iš Sibiro lietuvaičių maldakny
gės. Mišių lekcijas skaitė Jo
nas Kavaliūnas. Altorius buvo 
papuoštas lietuvišku kryžiumi 
ir lietuviškų raštų audiniais, ku
riuos paskolino p. Teresė Mil
daži enė. Altorių ir presbiteriją 
papuošė p. Danutė Noreikienė, 
Meilutė Kulienė ir Aušra Mil- 
dažiutė.

Šios šventės minėjimas įvyko 
1 vai. Obie’s restorano patalpo
se, Minėjimą pradėjo trumpa 
kalba Lietuvių klubo pirm. Sta
sys Rudys. Perskaičius Nepri
klausomybės paskelbimo aktą, 
atsistojimu ir tylos minute buvo 
pagerbti akto signatarai, žuvu
sieji kovose dėl Lietuvos laisvės 
ir nelaisvėje kenčiantieji lietu
viai.

Meninę programą atliko Gary 
šv. Kazimiero parap. lituanis
tinės mokyklos mokiniai, žemes
niųjų skyrių mokiniai, vadovau
jami IX skyr. mokinės Rūtos 
Tavaraitės, padeklamavo patri
otinės nuotaikos eilėraščių. Vy
resniųjų skyrių mokiniai, vado
vaujami IX skyr. mokinės Ritos 
Ruzgaitės, padeklamavo lietuvių 
poetų Simui Kudirkai skirtų ei
lėraščių. Bronė. Ruzgaitė ir Lai
ma Baipšytė paskambino piani
nu po muzikos kūrinėli. Visi mo
kiniai, vadovaujami mokyt. Ru
džio, padainavo 6 dainas. Tauti
nius šokius šoko žemesniųjų ir 
vyresniųjų skyrių grupės. Pir
moji grupė pašoko Noriu miego, 
Vėdarą ir žiogelius; antroji gru
pė — Mikitą, Polką, Gyvatarą 
ir Lenciūgėlį. Tautinių šokių 
programą partiošė ir jai vado
vavo p. Katarina Pečkaitienė.

Minėjimas buvo baigtas Tau
tos himnu. Visi minėjimo da
lyviai, kurių buvo 90, toje pat 
salėje turėjo bendrus pietus. 
Pirmą kartą mūsų Vasario 16 
minėjime taip gausiai dalyvavo 
Gary, Ind., lietuviai. Aukų su
rinkta: Altai 140 dol., L. B. 105 
dol., Rezoliucijų komisijai 100 
dol. ir Tautos Fondui 30 dol. Vi
so 375 dol.

Minėjimas buvo attiktas sa
vybėje, bet amerikiečių visuo-

SVARSTO,

(Atkelta iš 4 psl.)
Tie žmonės dviem savaitėm 

palieka savo įprastą darbo
vietę ir išvažiuoja. Po dvie
jų savaičių juos pakeičia kiti 
ir t. t

Sunku apskaičiuoti tuos 
nuostolius, patiriamus įmo
nės, kuriai talkos žemės ūkiui 
paraližuoja darbo ritiną. Ne
sidžiaugia ir darbininkų šei
mos. Nuolatinės išvykos, gy
venimas per dvejus namus, 
transporto išlaidos, varginan
ti kelionė. Bet svarbiausia — 
nuolat besikeičią miesto dar
bininkai nemoka žemės ūkio 
darbų, jiems neįprastos dar
bo sąlygos, ir todėl jų darbo 
produktyvumas būna žemas, 
stačiai nepateisinamas”.

(Bus daugiau)

Šimtmečius besitę
sianti problema

š. m. vasario 13 d. Atlantic 
City, N. J., suruoštame priėmi

me Demokratų Partijos nomi
nacijos į JAV prezidentus besie
kiančiam JAV senatoriui Henry 
M. Jackson, buvo gautas kvieti
mas dalyvauti ir JAV LB Centro 
Valdybos atstovui. Suruoštoje 
spaudos konerencijoje ir pri
ėmime LB atstovavo jos ryši
ninkas su Demokratų Partijos 
Centriniu Komitetu Antanas B. 
Mažeika.

Spaudos konferencijos metu 
padaryti pareiškimai ypač įdo
mūs lietuviams. Sen. Jackson 
nuomone, rusų žiaurus elgesys su 
Sovietų Sąjungos ribose esan-

menė apie Lietuvą šia proga bu
vo informuojama per vietos ra
diją ir spaudą. Dienraštis The 
News-Dispatch davė vieną ve
damąjį ir atspausdino klubo 
pirm. S. Rudžio laišką. Rds.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— Bridgeport© Lietuviu Namu sa

vininkų susivienijimas ruošia Bunco 
ir kortų lošimą sekmadieni, kovo 12 
d. Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St Pradžia 3:00 vai. popiet. 
Bus gerų dovanų laimingiesiems ir 
vaišės. Kviečia

Rengimo Komisija ir Valdyba

— Chicagos Lietuviu Meškeriotojy- 
Medziotojy klubo metinis narių susi
rinkimas ’ Įvyks šeštadieni; kovo 11- d. 
7’ vaL vak. Valentino svetainėje, 
4500 So. Talman. Avė. Valdyba

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

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

CRADINSKAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

PATI NAUJOJI , 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA | 

2512 W. 47 ST: —■ FR 8-1991 
LIETUVI; EIK PAS’ LIETUVĄ

--------X- -■--------------- ----------

—• Lietuvių Moterų Draugijos y/Ap- 
švieta" eilinis narių susirinkimas- 
įvyks sekmadieni; kovo 12 d. 2:00 v. 
po pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133'S 
Halsted St. Narės kviečiamos atsilan
kyti. Išgirsite pranešimus, aptarsite 
draugijos reikalus, užsimokėsite nario 
mokesčius. Po susirinkimo bus vai
šės. Rožė DidŽgalvienė, rašt.

— SLA 260 kuopos nariu susirinki
mas Įvyks sekmadieni, kovo 12- d. 
2:30 vai. po pietų, adresu 2549 West 
71st St., Chicago. Kviečiam narius 
atvykti, nes bus SLA Pildomosios Ta
rybos ir būsimo seimo delegatų rin
kimai. VMdyba

♦ 1 .......................... ..... 1»ERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Laidiniai — Pilni apdraud*

ŽEMA KAINA 
R. IE RINAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
C H I R U RGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Oftso telef.* HEmlock 4-2123 
Rexld. tele?.. Glbson 8-6195

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

P. SH.EIKIS, O. P.U ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS V* Aparatai - Protezai, Med, Bap 
’’fc dažai. Speciali pagalba ko|cm* 

* (Areli Sopportt) ir t. t
Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRocpect 6-5084

— Žema rč i y Kultūros Klubo* eilinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadieni, 
kovo 15 d. 7:00 vai. vakare, Hollywood 
svetainėj, 2417 W: 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti aptarti klubo 
reikalus, kuria yra daug, taipgi užsi
mokėti nario mokesčius. Po susirin
kimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

MOVING
Apdrausta* pedcravatymaa 

ii Įvairfv atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 Wait 34 Mica 
Tai.: FRontier 6-1882

<>-------------------------------------- -----------------------TT------1

jSOPHIE BARČUS'
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
! 1490 kit A. 1ML
j Liatuviy. kalba: kasdien nuo pirma 1 

dierrio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto- — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL' 
ryto.

Tai.: HEmlock 4-2413
7IJ9 So. MAPLEWOOD AVE; j

CHICAGO, ILL. 60629

Litter doesn’t throw 
itself away; litter 
doesn't just happen. 
People cause it-and 
only people can prevent 
It "People" means you 
Keep America Beautiful

člomis mažumomis yra 
čius besitęsianti problema, “šian
dieną Sovietų Sąjunga yra ko
munizmo ir rusiškojo imperia
lizmo junginys. Bendraujant su 
Sovietų Sąjunga daugelis žmo
nių klysta manydami, kad san
tykiavimo problemos kyla tik iš 
komunizmo. Tikrovėje, tačiau 
susiduriame su problemomis ky
lančiomis 10 procesų iš komuniz
mo ir 90 procentais iš rusiško
jo šovinizmo. Sovietų Sąjunga 
yra vienintelis kraštas Europoje 
be dalelės laisvės”.

Paklaustas ar užtektinai JAV 
Administracijos padaryta kiek

tai liečia Kudirkos reikalą, seš. J 
Jackson pareiškė, kad inddea-Į 
tui įvykus prezidentas Nixonas 
galėjo žymiai daugiau pasidar
buoti Kudirkos la
bui. “Kudirkos incidentas yra 
didelė tragedija šiam kraštui, sa
vo istorija pasižymėjusiam pa
galba bėgliams. Juk mes esa
me bėglių tauta”- žinodamas 
paklausėją esant lietuviu, sen. 
Jackson prašė T .B atstovą per
duoti sveikinimus Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga 
ir išreiškė savo gilią užuojautą 
laisvės betrokštančiai lietuvių 
tautai. JAV LB Infor.

VALERIA W. INOVSKIS 
Stančaitytė 

Gyv. 2609 W. 69 St.

; s i Pii» A'i.: *?iicm
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8X834

(PUTRAMENTAB)
Linksmumo arba liūdesio valando** 
gražiausios gėlės ir vainikai amu 

pią papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMgNTZfJ
5525 So. Hari.m Avė. — 586-1229

J

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

Amerikoje išgyveno 21 metus.
. ^>ra^iko nuliūdę: vyras Otonas, 4 dukterys — Eleonora Rogelski, 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 gimines. 
draugai bei pažįstami.

, šeštadienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans kop
lyčioje, 6845 So. Western Avenue.
- x Rinnadięnį, kovo 13 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į šv P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse,
-. ,,yisi ,a-. 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 7-6600.

TĖVAS IR SŪNUS

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

«S45 SO. WESTERN AVB.
v

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublie 7-8609
MA&NOMS VIETA

REpubBe 7-8611

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

tA. • A.
■> JOHN BUCHUNAS

Sulaukęs 80 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Pi- 
niavos vis., Maksvytiškių kaime.

■ -■* Amerikoje-išgyveno 62 metus. * * .. v
Paliko nuliūdę: brolio Petro dukterys — Julia Ohanesian, jos vy

ras John ir Anne Roseland su šeima, sesers Elzbietos vaikai — Anta
nas, Petras ir Vytautas Beinarauskai, pusbrolis Antanas Bųchiunas 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 vaL vak. kūnas bus pašarvotas Pet
kaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st Street.

Pirma dieni,, kovo 13 diena 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 

r pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
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.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
■■KnMmEimaBsmmftimmntsmnsmumusnuttmBHmmxxiMnntsmtmmnamEsassssszsxznzzszso

j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;
J .

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
į 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
• Tel.: f Arte 7-1741 -1742
I I

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

MODERN1SKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Metinė Mirties Sukaktis

A. + A.
JONAS SAMULEVIčIUS

Gyv. Antioch, Illinois
Mirė 1971 metais kovo mėrt. 14 dieną, sulaukęs 61 metų amžiaus. 

Gimė Chicago, Illinois,
Palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Stephania (Klemkytė), uošvė Johanna Klem- 

kienė, teta Magdalena Kokanauskas, pusseserės — Syhda-Wflliam 
j Edeus, Virginia-Arthur Plecki, NeHie-Frank Mikutis, Antoinette Ko- i 
‘ karrauskas, Anne^Albert Kenny, švogeriai —-Bruno ir Bernice Klemka, 
i Vytautas Klemka, Walter ir Aldona Klemka.

Lietuvoje liko broliai Viktoras ir Leopoldą*.
Mūsų brangiajam Jonui Samulevičiui atminti bus laikomos šv. 

I Mišios kovo 14 dieną, 7:15 vaL ryto, ir kovo 17 d., 8:00 vaL ryto šv. 
i Petro parapijos bažnyčioje, Antioch, m. Kviečiame visus gimines, 
g draugus ir pažįstamus pasimelsti už Jo sielą. Mes Tavęs, musu brari- 
I giausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus nebesugrjši, bet mes 
■ anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka-:
I Žnwiar brotiai ir giminės.

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių.
Laidotuvių
Direktorių-
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
|g NAKTĮ

TURIME 
KOPtYčtAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YAro. 7-3401

BUTKUS - YASA1TIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, RL* Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319-So. LITUAN1CA AVE. TeLf YArfls 7-ll3d-U39 —MM— I ■■■!■■ 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
231< WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hi. 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, Illinois
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Vyrai prieš moteris
Reikalauja sau lygių teisiu
Moterys sa\o kovoje už lygias 

teises su vyrais yra nuėjusios 
gana ilgą kelią, pradedant su
fražistėmis baigiant šių dienų 
“Woman’s Lib’’ (Moterų išlais
vinimo) sąjūdžiu.

Kaip praktika rodo, lygybėje 
sunku išlaikyti balansą. Pana
šiai atsitiko su moterų “libera- 
cija”: jos iš vyrų daug teisių lai
mėjo, beveik nieko už tai mai
nais iš savo teisių nedavusios. 
Iš to kyla nemaža komiškų si
tuacijų, kaip tai naujausiai atsi
tiko anglų juokų žurnalo Punch 
redakcijoje, kur atėjęs moterų 
“libiečiųį’ būrys okupavo jo pa
talpas ir pradėjo sėdėjimo strei

White Motor įmonė Clevelande pradėjo gaminti plastmasines sunkvežimiu kabinas, kurios esan 
čios stiprios ir patogios. Nuotraukoje technikas išbando plastmasinio liejinio atsparumą.

ką, protestuodamos, kad Punch 
į savo savaitinius priešpiečius 
niekada nekviečia moterų ir kad
taipina prieš moteris nukreip
tus juokus, žurnalo redaktorių 
išvadindamos “šovinistine kiau
le”.

Kuo sėdėjimas baigėsi, nepa
aiškinta, bet redakotrius Wil- 
ham Davis po to pasiaiškino ne
sąs joks “kiaulė” ir pripažino, 
kad moterys už vyrus fiziškai 
yra visais atžvilgiais pranašes
nės. “Jų sunitavimas (plumb
ing) ir architektūra yra stebėti
nai gera”, pripažino Punch, bet 
kartu atsišaukė i vyrus, nepasi

duoti, pasiūlydamas steigti 
“Man’s Lib” su sekančia platfor
ma:

• Nuimti stigmą nuo žodžių 
tokių kaip gigolo.

a Įvesti, kad ir vyrai galėtų 
gauti alimentus.

• Jei vyras nenori eiti i karą, 
kad būtų mobilizuota jo žmona.

• Sustabdyti sąskaitų mokė
jimą.

> Priversti laikraščius, kad 
Įvestų vyrų puslapius.

įsiimti vyrus i moterų klu-( rodytoje vietoje “kažkur Los An-

y ——g ■ " i ,i - -

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L1EPONIS

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

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

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

Įrištas, 431 pusk j________________ S7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENljjŲ LlĖTUVIšKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusi, 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., ____________________________  SI.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

Įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ___________ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta 968

pusi., dabar tik  $10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago 8. HL — Telef. HA 1-6100

bus.
g Vyrams pradėti rengtis pa

togiais rūbais.
• Ir liautis buvus džentelme

nais.

Užsišaldžius i leda
C 4

laukti ‘suduos dienos*
Amerikoje pradeda išsivysty

ti naujas pelningas biznis — nu
mirus savo lavoną užšaldyti ir 
padėjus Į tam tikrus šaldytuvus 
laukti kol kada nors kurią gady
nę kas nors prikels iš numiru
sių. Naujausiai plačiai pagar
sėjo vienos 8 metų mergaitės, 
inkstų liga mirusios, užšaldy
mas.

Montrealyje, Kanadoje, gyve
nančio turtingo vaistininko Guy 
de la Poterie mirė 8-metė duk
relė Genevieve, atgabenta į Los 
Angeles ligoninę. Tėvai nega
lėdami gyvos išgelbėti, padarė 
sutarti su Kalifornijos Krionine 
Draugija (Cryonic Society), ku
rios tikslas yra bet kokia ne
pagydoma liga mirusio kūną 
taip užkonservuoti, kad vėliau 
kada nors išradus prieš tą ligą 
vaistus, mirusi būtų galima pri
kelti ir išgydyti!

Genevievei tebemirštant, eks
pertų grupė jau laukė pasiruošu
si, ir kai tik buvo konstatuota 
klinikinė mirtis, jos kraujas bu
vo išleistas ir pakeistas biologi
niu prezervatyvu, dimetyliu (di
methyl sulfoxide) ir kūnas 
įmerktas Į 327 laipsnių žemiau 
nulio temperatūros nitrogeno 
skysti. Kūnas Įdėtas Į krioge- 
ninj be oro (vacuum) bonką ir 
supakavus i ledus padėtas nenu-

geles srityje”. Tokio palaidoji
mo procesas kaštuoja nuo $15,- 
000 iki $20,000.

Kriogeninės draugijos eksper
tai dar neišgalvojo kaip seksis 
‘prikėlimas”, nes užšaldytą kū

ną būsią galima “atgaivinti” tik 
su sąlyga, kad kūne visos celės 
(ląstelės) atšiltų tuo pačiu mo
mentu...

— Liet. Krikščionių Demo
kratų Chicagos skyriaus susirin
kimas šaukiamas kovo 11 diena, 
šeštadieni, 6 vai., Jaunimo Cen
tre. Susirinkime Povilas Gau- 
čys kalbės apie tarptautinę pa
dėtį sąryšy su prez. Nixono vė
lesniaisiais žygiais. (Pr).

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, m. 60629. • Tek WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Jaunųjų spaudos darbuo
tojų kursai, globojami LŽS cv, 
vyks antradienių vakarais Jau 
nimo centre. Pirmąją paskai
tą skaitys red. kun. J. Prunskis 
tema “Žurnalistinio darbo 
Įdomybės”. Ji bus kovo 28 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimą centre. 
Taip pat yra pakviesta ir visa 
eilė kitų paskaitininkų. Jau
nuoliai, kurie įdomaujasi šiais 
kursais, kviečiami registruo
tis pas LŽS cv pirm. kun. J. 
Vaišnį telef. 737 — 8400. Iš klau 
sytojų jokio mokesčio nebus 
imama.

— Basų t. Vyt. Alantas, buv. 
LŽS cv pirmininkas, švenčia 
70 metų amžiaus sukakti. Ta 
proga LŽS cv spalio 1 d., sek
madienį, Jaunimo centre didžio
joj salėj rengia akademiją su
kaktuvininkui pagerbti.

— Dail. Ada Korsakaitė — 
Sutkuvienė, gyvenanti Chica- 
goje, sukūrė įspūdingą ir me
nišką plakatą Chicagos Lietu
vių Operai “Jūratės ir Kasty
čio” pastatymui. Dailininkė sa
vo stipriais darbais yra plačiai

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai CertiflkataL

V. VALANTINAS

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

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

kitoki blankai.V____________________________!

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigai ir ląžiningai patarnavimag. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgu metų patyrimas.

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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

J. AUGUSTAITIS

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

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

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.

Lietuvių spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

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

KRUMPLIS ir STULPINAS

pasireiškusi *ir žinoma taip pat 
ir vitražų srityje.

— Zigmas lapinas — Mont- 
realio jaunimo liaudies instru
mentų ansamblio “Gintaras’’ 
vadovas ir Paulius Povilaitis
— tėvų komiteto pirmininkas, 
vasario 27 d. atskrido i Chica- 
gą aptarti IV-tosios tautinių 
šokių šventės muzikinę dalį ir 
techniškus ansamblio atvyki
mo reikalus. Posėdyje dalyva
vo Alvydas Vasaitis — šven
tės muzikinės dalies vadovas, 
dr. Leonas Kriaučeliūnas — 
rengimo komiteto pirminin
kas, Algis Modestas — vicepir 
mininkas, Birutė Vindašienė
— sekretorė ir Vytautas Ba
džius — leidinio redaktorius ir 
muzikinės dalies koordinato
rius.
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LIETUVIO
BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS
TEL.: YArds 7-9107

— Vasario 16-tos aukos yra 
priimamos ALTos raštinėje 
— 2606 West 63rd St.

Chicagos Lietuvių Taryba

— Elena Siurnaitė iš Brid
geport apylinkės dabar stu
dijuojanti ir dirbanti Tampos 
mieste. Floridoje, buvo atvy
kusi j Chicagą Kaziuko mugėn 
pasimatyti su draugėmis. Ta 
proga ji su tėvais Akvilina ir 
Jonu taip pat su broliu Antanu

A. TVER A S i 
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941
t ........       -r

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

7LMA IK MOZART AVE.

Nepaprastos kokybės ir išvaizdos be
veik naujas 2 aukštų mūras su 2 labai 
patraukliais butais po 5 fe kambarių. 
3 miegamieji kiekviename bute. Be 
to, 3 kambariai angliškame beisman- 
te. Visur Hollywood stiliaus vonios, 
visur aukštos kokybės įrengimai ir 
nepaprasta švara sudaro aukščiausios 
kokybės išvaizdą ir geriausią prekę 
nekilnojamo turto tarpininkavimo biz
nyje. Skambinkite stebukladariui dėl 

to puikaus namo savo laimei. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-&>00

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

MAN & VIFE TEAM
For cleaning Offices. Permanent po
sition. Hours 2 P. M. to 10 P. M. Hus
band must have drivers licence. Must 
have ability to understand & speak 

some english. 
Call 549-7053 

between 9 A. M. & 4 P. M.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

RELIABLE WOMAN
WANTED

Live in. Housekeeper. 5 day week.
Own room. Permanent, $60 per 
week to start. English necessary.

945-7559
mornings or after 6 P. M. & 

weekends.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDUODAMA TAVERNA su namu 
Brighton Parko apylinkėje. Galima 

skambinti bet kuriuo laiku. 
Telef. 2470777.

BUSINESS FOR SALE — 
CHILDREN’S CLOTHING STORE 

Specialty shop vicinity of 63rd & 
Western Ave. Good store for couple 
or 2 women. Selling because of 

illness. 
Call Mrs. KLATT 

636-3344

RENTING IN GENERAL, 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMB. BUTAS 
su baldais suaugusiems I mam aukšte 

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

IŠNUOMOJAMAS geras 4 kambarių 
butas 2-rame aukšte. Tik suaugu

siems. Skambinti tel. 842-1455.

aplankė Kazimierą Skripkų, 
švenčiantį savo vardines. Ten 
susirinkę daugumoje iš šiaurės 
Lietuvos kilę varduvininko 
kaimvnai galėjo vaizdžiai di
džiuotis savo krašto apylinkė
mis ir žmonėmis, nes 15 metų 
Antanukas šiurna baigia pa
siekti septynių pėdų ūgį.

— Ugnė Kazokaitė, Elena Ki- 
verytė, Kristijonas Matulis, 
Jūratė Reizgvtė ir Vytenis Va
saris išrinkti atstovauti Aus
tralijos jaunimui Jaunimo Kon 
grėsė. Visi gyvena Sydney 
mieste. U. Kazokaitė yra stu
dentė, veikli skautė, žymi spor
te ir meno darbuose. E. Kive- 
rvtė yra studentė, dalyvauja 
skaučių organizacijoje, tauti
nių šokiu grupėje ir Dainos 
chore. K. Matulis yra chemi
jos inžinierius, aktyvus sporte 
ir jaunimo organizacijose. J. 
Reizgvtė yra studentė, laikraš
čio “Mūsų Pastogė” Jaunimo 
skyriaus redaktorė, aktyvi 
tautinių šokiu grupėje ir sce
nos mėgėju būrelyje, drąsi pa
stangose už Lietuvos laisvę. V. 
Vasaris yra advokatas, Stu
dentų s-gos pirmininkas, pui
kus sportininkas, stalo teniso 
meisteris. Australijos lietuvių 
jaunimas kongreso ruošoje pa 
sižymi geru organizuotumu.

Fecteraliniu Ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878_ - --- .

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TW z WATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PreridenUj

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLA.TAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

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

LABAI GRAŽUS 7% kambariu muri
nos bungalow su 2 voniomis, 4 mie
gamais ir 2 mašinų garažu. Viskas 
gerame stovyje, 16-tos ir Austin Blvd, 

apylinkėje. $29,900. 
[mokėti 20%.

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

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 kampini, modernų. 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 7-6264.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551'

3 FLAT BRICK
6 ROOMS EACH.

Garage. Steam heat. Excellent con
dition. 71st Street and west of Wes

tern Avenue.
CALL 

RE 7-2305

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

vakare. Tel. 737-9519.

GERIAUSIAS INVESTAVIMAS. 15 
butų mūras. Nuomininkai apsimoka 
šildymo kitas sąskaitas. $18,000 pa
jamų metams. Tinkamas pirkėjas 
gali gauti su $10,000 Įnešimu. Skam

binkite dėl daugiau informacijų. 
SVOBODA, 3739v W. 26th St.

Tel. LA 1-7038.

PIRKITE 2 ARBA 3 ŠEIMŲ 
NAUJĄ 8 BUTŲ NAMĄ 

po 3 ir 4% kamb. $15,000 pa
jamų. Marquette Parke. 
Priims mažesnį mainais. 

HE 4-2323.

YPATINGO GROŽIO

Beveik naujas 5 kambarių mūrinis su 
3 dvigubo dydžio patogiais miegamai
siais, Hollywood stiliaus vonia, pilnu 
beismantu ir mūro garažu, Įvažiuoja
mu iš gatvės. Visas namas turi centra- 
linį oro vėsinimą, kilimus, patio ir 
daug kitų dalykų. Išvykstantis i Mi
chigan valstiją savininkas priverstas 
greitai parduoti už stebuklingai žemą 
$24,500 kainą. Jūsų laimė yra garan
tuota. Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

LAIMINGI NAMAI
2 BUTU 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 į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikus 
įrengimai. Dideli modernus 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 pėdų .su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

APYNAUJIS 2-jų butą gražus mūr. 
do 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-ju autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500

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

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

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

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam 
Dinis sklvpas. 2-ją butą namui. Oak- 
'awn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butą mūras. 2 
lutomobiliu mūro garažas. Marquett* 
°arke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas .

^IheatSg CON^
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu-leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
_________TEL.: VI 7-3447_________
4— 1 1 1 ■ ™ 1

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolia 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

44h- r»<e ano Casualty Comoanv

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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




