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ITALU KOMUNISTU SUVAŽIAVIME 
MAŽAI. REVOLIUCINIŲ NUOTAIKŲ 
MILANAS. — Italijos komunistų partijos 13-tame kongrese 

stebėtojai įžiūri partijos vadų norą prisistatyti “subrendusia, nuo
saikia partija”, kaip pabrėžė savo kalboje Enrico Derlingu er. Par
tijos vadų kalbose nėra revoliucinės retorikos, agitacijos prieš 
vyriausybę. Suvažiavimo dalyvių tarpe daug pražilusių, apyse
nių žmonių. Kalbose smerkiamas jaunesniųjų grupių “nuotykių 
ieškojimas”. Prie įėjimo visi jaunesni asmenys sargybinių rū
pestingai iškrečiami, nes “maoistai” grasino šį kongresą susprog
dinti.

FLORIDOS PIRMINIAI RINKIMAI
MIAMI BEACH. — Floridos pirminiuose rinkimuose Alaba- 

mos gubernatorius George Wallace gavo net 42'< visų demo
kratų balsų, toli pralenkdamas kitus demokratų kandidatus. Po 
jo geriausiai laikėsi sen. H. Humphrey, gavęs 18' <. Toliau eina 
sen. Henry Jackson su 13%, sen. Muskie su 9' <, meras Lindsay 
gavo 7%, sen. McGovern — 6% ir negrė atstovė Shirley Chi
sholm — 4%. Floridos demokratų delegacijos 75 atstovus iš 
81 gauna gub. Wallace, o sen. Humphrey gauna 6.

Gatvėje prie kongreso salės 
stovi daugybė partijos atstovų 
automobilių: ištaigingų Lan
das, Alfa Romeo ar didžiųjų 
Fiat modelių. Kongreso orato
riai smerkia savo kalbose “troc- 
kistus”, “maoistus” ir kitus ra
dikalius kairiuosius, kurių neap
galvoti išsišokimai kenkią par
tijai ir padedą įsigalėti naujie
siems fašistams. Tie kairieji ele
mentai esą turtingų tėvelių, vai
kai, kurių neapykanta komuniz
mui stumianti juos į radikalų 
eiles. Kongreso kalbėtojai pa
smerkė Milano gatvėse įvyku
sias riaušes, kurias sukėlę “pro
vokatoriai”.

Italų partijos kalbėtojus pa
rėmė ir sovietų delegacijos va
das Viktoras Grišinas, pasmerk
damas ultra-kairiuosius. Jis pa
smerkė savo kalboje ir Kinijos 
elgesį ir “socialistinės stovyk
los skaldymą”.

Stebėtojai įžiūri Italijos po
litikos scenoje.komunizmo prieš
taravimų. Partijosstiprybesu- 
daro šiaurinės Italijos pramonės 
rajonai, kuriuose yra mažiau 
vargo ir skurdo, negu pietinėje 
Italijoje. Čia vis daugiau sim
patijų gauna kairiosios, “jauni
mo”, radikalų grupės arba nau
jieji fašistai, kurie pasisako už 
įstatymų gerbimą ir tvarką. Ko
munistų partija, siekdama vi
suomenės tarpe susidaryti atsa-( 
kingos ir subrendusios partijos 
aureolę, pamažu netenka jauni
mo ir tikim skurdžių paramos.

Užsienio svečius partija ap
gyvendino Milano viešbutyje, 
kurio kambariai kainuoja po 35 
dol. dienai. Komunistai turi vi
sus patogumus, kas dar daugiau 
pabrėžia jų skirtumą nuo Sicili
jos bežemių ar šiaurės Italijos 
bedarbių gyvenimo.

Paslaptingas sprogimas 
Minsko radijo fabrike
MASKVA (ST). — Sovietų 

žinių agentūra Tass paskelbė 
net dviem pranešimais žinią 
apie radijo aparatų fabrike 
Minske įvykusią katastrofą — 
sprogimą, kurio rezultate bu
vę užmuštų ir sužeistų, nors 
skaičius nepaduotas. Kad tas 
skaičius nebuvo mažas, galima 
spręsti iš to, kad SSSR kompar
tijos centro komitetas išreiškęs 
užuojautą aukų artimiesiems ir 
paskyręs spec, komisiją sprogi
mo katastrofos priežastims iš
aiškinti.

Stebėtinu supuolimu, tuo pa
čiu metu, kai Tass skelbė žinią 
apie nelaimę, ko šiaip Tass nie
kada nedarydavo, sovietų dien
raštyje “Leninovskaja Flaga” 
pasirodė straipsnis, kuriame pra
nešama apie iššovimą į Marsą so
vietų ‘‘mikrobiologinės labora
torijos”, kuri esanti visiškai au
tomatizuota ir jos užduotis su
rasti ir atsakyti į klausimą, ar 
yra Marse gyvybė. Tas į Mar
są iššautasis automatas pava
dintas “Marsoautomobiliu”.

Įtariama, kad Minsko katas
trofa galėjo ką bendra turėti su 
“Marsoautomobilio” produkcija.

IŠ VISO PASAULIO

AMMANAS. — Jordano kara
lius Husseinas paskelbė naują 
savo valstybės tvarkymo pla
ną, kuriame, kaip vakar skelbta, 
numatoma įsteigti pusiau auto
nominę Palestinos dalį, šį pla
ną pasmerkė palestiniečių gru
pės, vadindamos karalių Husei
ną išdaviku. Palestiniečiai ža
da įsteigti savo vyriausybę eg- 
zilėje. Jordano karaliaus planas 
siekiąs panaikinti partizanų gru
pes ir likviduoti Palestinos bylą.

KARACHI. —- Kinija padės 
Pakistanui pastatyti 36 mil. dol. 
vertės plieno liejyklą.

ANKARA. — Turkijos prem
jeras Erirn paskelbė, kad Turki
jos uostai vėl bus atidaryti Ame
rikos karo laivų vizitams. Val
džia sutvarkiusi komunistinius 
elementus, kurie praeityje kel
davo riaušes prieš laivu vizi
tus. Tšianbulė ir Izmirekelr‘ame
rikiečiai riaušėse buvo sužeisti 
ir vizitai po to buvo sustabdy
ti.

WASHINGTONAS. — Tran
sporto sekretorius John Volpe 
kreipėsi į Kongresą, prašyda
mas leisti kelių tiesimui numa
tytas sumas panaudoti viešojo 
transporto paramai Amerikos 
miestuose.

PEKINAS. — “Britų įstaiga” 
Kinijoje oficialiai buvo pava
dinta “Britanijos ambasada”

SANTIAGO. — Čilės vyriau
sybė patraukė į teismo atsako
mybę nacionalistų partijos va
dą, kuris savo kalboje per ra
diją pavadino ekonomikos mi- 
nisterį banditu.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas paskyrė amba
sadoriaus Bunkerio, P. Vietna
me pavaduotoju diplomatą Char
les Whitehouse.

LIMA. — Lietus sukėlė Peru 
valstybėje daug potvynių, ku
riuose žuvo 40 žmonių, o pasto
gių neteko apie 200,000. Potvy
niai palietė 41 miestą.

Sen. H. Humphrey 
paskelbė aukas

WASHINGTONAS. — Sen. 
Hubert Humphrey paskelbė, 
kad jis savo rinkimų kampani
jai yra gavęs 838,715 dol. au
kų. Senatoriaus įstaiga paskel
bė aukotojų sąrašą, iš kurio 
matyti , kad ir žinomas respu
blikonas bankininkas Douglas 
Dillon, 1968 metais paaukojęs 
respublikonų partijai 9,000 dol., 
šiemet davė sen. Humphrey 2,- 
000 dol.

Sen. Humphrey rėmėjai buvo 
didesnių sumų aukotojai, kada 
sen. McGovern rėmėjų tarpe 
buvo daugiau smulkių sumų da
vėjų. Sen. Humphrey sąraše 
yra 121 davęs po 1,000, 21 — 
davęs po 10,000, du po penkioli
ka, devyni po 25,000, vienas — 
42,000, du po 50,000 ir vienas — 
75,000 dol.

PERŠOVĖ LIETUVAITĘ STUDENTĘ
ČIKAGA. — “Daily News” vakar paskelbė apie lietuvaitės 

studentės Vidos Geštautaitės peršovimą. Dvidešimt vienų metų 
Vida Goštautas buvo ištraukta iš automobilio, sumušta ir peršauta. 
Su ja automobilyje buvęs Wendell Warren, 24m., su kuriuo ji 
dirba Illinois universiteto’Circle Campus laboratorijoje, atidavė 
plėšikams savo piniginę su 25 dol. ■

Du ginkluoti vyrai priėjo prie 
automobilio, kuris sustojo prie 
raudonų šviesų netoli 515 W._ 
Englewood. Vida Geštautaitė 
pradėjo šaukti pagalbos, tada 
plėšikai ją ištraukė iš mašinos, 
sudavė kelis kart su revolveriu, 
o kada ji nukrito ant žemės, ją 
peršovė ir pabėgo.

Visą šį įvykį per langą matė 
viena moteris iš L& M viešbučio.

Geštautaitė yra dr. Steven 
Geštauto duktė, gyv. 7059 So. 
Talman. Ji studijuoja veterina
riją Circle Campus. Po peršo- 
vimo ji buvo nuvežta į Billings 
ligoninę, kur rasta, kad kulka 
perėjusi per dešinį plautį, išėjo 
per nugarą. Ligoninė sako, kad 
Vidos Geštautaitės padėtis yra 
“fair”.

Laikraštis, kaip jau čia pri
imta, neskelbia, kokios spalvos 
buvo tie du piktadariai. Gal būt, 
jei skelbtų, tai jų mažiau ir 
būtų. Iš duoto adreso, kur plėši
mas įvyko, galima spėti, kad 
tai juodžių darbas.

Nemažai Tado 
Kosciuškos gerbėjų
JAV lenkai deda pastangų 

Kongrese priimti įstatymą, kad 
namai Philadelphijoje, kuriuose 
yra gyvenęs, laikinai, gen. Ta
das Kosčiuška, būtų pripažin
ti istorinės reikšmės paminklu. 
Įstatymo projektą remia kai ku
rie senatoriai: Scott, Muskie, 
Hartke ir Schweiker.

Apie tai rašė “Evening Herald 
of Shenandoah”, š. m. sausio 
27 d. vasario 7 d. tas pats dien
raštis įdėjo J. King straipsnį 
— atkirtį ir jo antraštė: “jis 
buvo lietuvis, ne — lenkas, tik
roji Tado Kosciuškos istorija”. 
Autorius nurodė, kad milijonai 
Amerikos lietuvių ir tų, kurie 
pažįsta Amerikos istoriją, ste
bisi JAV senatorių parama len
kams — Kosciuškos gerbėjams. 
Plačiai atpasakota įKosciuškos 
gyvenimas ir pažymėta, kad ge
nerolas buvęs lietuvių tėvų sū
nus, šešerius metus ištikimai 

tarnavęs Amerikos labui. (E)

Trys Georgia Tech studentai pastatė namo modelį, kuris tuo įdomus, kad stovi ant greitkelio. Stu
dentai galvoja, kad ateityje tokie namai taps realybe, nes vis daugiau statoma vieškeliu, o na

mams lieka vis mažiau vietos.

: VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Turistų pilnas keleivinis 
lėktuvas, grįždamas iš Indijos į 
Daniją, atsitrenkė blogame ore į 
kalną netoli Dubei, Persijos įlan
koje. Visi 106 keleiviai ir 6 įgu
los nariai laikomi žuvusiais. Lėk
tuve buvo danai, švedai, norve
gai ir 4 suomiai.

♦ Komunistai sutiko daly
vauti šios dienos Paryžiaus tai
kos derybų sesijoje po trijų sa
vaičių pertraukos.

♦ Karibų jūroje užsidegė pre
kinis laivas, žuvo devyni asme* 
nys.

♦ Vietname prie demilitari
zuotos zonos įvyko smarki ar
tilerijos dvikova, kurioje daly
vavo ir Amerikos karo laivai.

♦ Egipto premjeras įspėjo 
Izraelį, kad sekančio karo veiks
mai nesiribos tik Suezo kanalo 
frontu, bet išsiplės po visą abie
jų šalių teritoriją.

♦ Frankfurte atidarytas nau
jas aerodromas, kuris kasdien 
galės aptarnauti 100,000 kelei
vių. Aerodromas su Frankfur- 
to centru sujungtas požeminiu 
traukiniu. Vokietijai šis aero
dromas kainavo 344 milijonus 
dol.

♦ Trys amerikiečiai iš Balti- 
morės buvo suimti Italijoje už 
narkotikų platinimą.

♦ Buvęs valstybės prokuroras 
Mitchell pareiškė senato koite- 
te, kad jo įpėdinio prokuroro 
Kleindienst kaltinimas ryšiais 
su ITT bendrove, kuriais viena 
monopolio byla buvusi nutrauk
ta po to, kai bendrovė paaukojo 
respublikonų partijai didelę su
mą pinigų, esąs tik piktas šmeiž
tas.

— JAV Kongreso A. Rūmų 
narys J. E. Kemp (New York) 
savo kalboje apie Lietuvą, už 
pastangas Kongresui, JAV tau
tai pristatyti Lietuvos bylą tei
giamai vertino ALT ir L. Ben
druomenė žygius. (EI)

Generolai šaltai 
baigė pasitarimus
BRASILIA. — Argentinos 

prezidentas gen. Lanusse baigė 
savo vizitą Brazilijoje ir atsi
skyrė su jos prezidentu gen. Me
dici ne visai draugiškai. Tų 
dviejų generolų pasikalbėjimai 
buyę šaltL pilni priekaištų.

Argentina ir Brazilija yra di
džiausios ir stipriausios Pietų 
Amerikos valstybės, jau seniai 
besivaržančios dėl politinės įta
kos kontinente. Brazilijos val
džia yra pasakiusi, kad jai ne
svarbi įtaka kitiems, o svarbus 
tik biznis ir eksportas. Ekonomi
nėje srityje Brazilija tvirtesnė 
už Argentina, kurią kamuoja 
nuolatinė infliacija ir darbinin
kų neramumai. Brazilijos pra
monės augimas yra vienas aukš
čiausių visame pasaulyje.

Argentina skundžiasi, kad 
Brazilija prekyboje skriaudžia 
savo partnerius. Brazilija per
nai eksportavusi į Argentiną 
daugiau prekių, negu ji pirko 
iš Argentinos. Skirtumas sie
kiąs 60 mil. dol.

Argentina reikalauja, kad bra
zilai nestatytų ant Paranos upės 
daugiau užtvankų ir elektros jė
gainių. Ta upė eina per Brazi
liją, tačiau vėliau pereina į Ar
gentinos teritoriją. Brazilija at
sisako tartis su Argentina. Spau
da paskelbė, kad Brazilija sta
tys užtvankas, kur jai atrodys 
geriau be jokių pasitarimų su 
kitais. Argentinos prezidentas 
iškėlė tuos klausimus ir banketo 
kalboje, nors anksčiau diploma
tai buvo susitarę tokių klausi
mų nekelti viešumon.

Abiejų prezidentų susitikimas 
santykių tarp Argentinos ir Bra
zilijos nepagerino.

Izraelio prekyba 
su Amerika

TEL AVIVAS. — Prekybos 
departamento pareigūnas paskel
bė, kad pernai Amerika ekspor
tavo į Izraelį įvairių prekių už 
707 milijonų dolerių, o pati Iz
raelyje pirko už 173 mil. dol. 
Trečdalį visų Amerikos prekių 
sudarė karinė medžiaga, ginklai 
ir jų dalys. Kiti eksporai h^i- 
vo pramonės mašinos ar jos ga
miniai.

Admirolas Gayler 
Pacifiko vadas

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas paskyrė admi
rolą Noel Gayler, 57 metų ka
ro laivyno lakūną, vyriausiu JAV 
karo jėgų Ramiajame vandeny
ne vadu. Jis pakeis šią vasarą 
atsargon pasitraukiantį admiro
lą John McCain.

Ramiojo vandenyno komanda 
yra svarbi, ji apima karines jė
gas nuo Amerikos vakarinių pa
krančių iki Indijos vandenyno 
ir šiaurėje iki Beringo jūros.

Austrai išteisino 
nacių architektą

VIENA. — Austrijoje teismo 
jury komisija išteisino archi
tektą Walter Dejaco, kuris pa
darė planus’ ir vadovavo Aus- 
chwitzo mirties stovyklos dujų 
kamerų ii' krematoriumų staty
bai. šitoks teismo sprendimas 
sukėlė protestų bangą pasaulio 
žydų tarpe. Teisme prokuratū
ra, atrodė, be abejonės įrodė, kad 
architektas buvo mirties instru
mentų autorius.

Sovietai laukia 
blogo derliaus

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje laukiama labai blogo žiem
kenčių derliaus, nes labai šaltas 
sausis ir vasaris pasižymėjo ir 
mažu kritulių kiekiu. Gudijos 
ir Ukrainos laukai guli pajuoda
vę, be sniego. Ekspertų nuomo
ne, apie ketvirtadalis sovietų 
kviečių pasėlių žuvo speiguose 
Spauda ragina ūkininkus pasi
ruošti pavasario sėjai tuose pat 
laukuose, kur buvo žiemkenčiai.

Darbų prispausti sovietu kri- 
chozininkai šį pava“" •’ : iš
naujo perarti L. .’.ir laukas ir 
apsėti juos vasarojumi. 'la. 1 is 
naujas, pridėtinis darbas.

Daugiau katalikų 
mažiau kunigų

BOMA. — Katalikų bažnyčios 
metraštis nurodo, kad per pa
skutinius 2 metus katalikų skai
čius pasaulyje padidėjo septy
niais milijonais, tačiau kunigų 
skaičius sumažėjo 4,228 ir šiuo 
metu kunigų yra 347,481.

Pernai pasauly buvo 533 mil. 
katalikų tikėjimo žmonių. Naujų 
kunigų buvo įšventinta 3,500, 
kas yra 532 mažiau, negu 1969 
m. Vienam katalikų kunigui ten
ka 1.535 tikintieji.

— Kongreso A. Rūmų atst. 
J. Buchanan (Alabama) pasi
džiaugė, kad 1971 m. J. Tautų 
svarstymuose buvo keltas lais
vo apsisprendimo klausimas ir 
dėl to buvo primintas ir Bal
tijos valstybių likimas. (E)

Gubernatoriaus Wallace, ku
ris praėjusiuose rinkimuose 
1968 m. kandidatavo kaip ne
priklausomas, trečios partijos 
kandidatas, pasisekimas nebuvo 
netikėtas. Kiek netikėta buvo 
jo gauta dauguma. Jis savo kal
bose žadėjo “pasiųsti Washing- 
tonui įspėjimą” šiuose balsavi
muose. Tas įspėjimas, iš tie
sų, pasiekė demokratų partijos 
ausis.

Wallace, sužinojęs rezultatus, 
pareiškė: Ši pergalė yra ne tik 
Floridos “žmonių laimėjimas, 
bet visų eilinių amerikiečių lai
mėjimas. Mes parodėme, kad 
mūsų judėjimas nėra regionali
nis, bet — visos Amerikos. Ma
no kampanija buvo kreipiama į 
eilirtius žmones, ikurie jav.Č’a, 
kad vyriuasybė nuo j ų nutolo, pa
reiškė Wallace.

Wallace pašiepė visus rinki
muose dalyvavusius senatorius, 
kurie visi kartu senate yra iš
buvę jau 109 metus, tačiau nie
kad nėra minėję tų klausimų, 
kurie iškilo Floridos kampani
joje. Mokinių vežiojimas inte
gracijos tikslais buvęs tik vie-~ 
has tų klausimų. Amerikiečiai 
yra susirūpinę aukštais mokes
čiais, didėjančiais nusikalti
mais, šalpos pinigų mėtymu ir 
šelpimu tokių valstybių, kurios 
spiaudo ant Amerikos. Wallace 
pareiškė viltį, kad visa Ameri
ka prisijungs prie Floridos ir 
pakeis demokratų partiją į žmo
nių partiją, kokia ji anksčiau ir 
būdavo.

šalia kandidatų į prezidentus, 
Floridos gyventojai turėjo pasi
sakyti ir kitais klausimais. Už 
konstitucijos pakeitimą, kuris 
uždraustų vežioti vaikus pasi
sakė 74%, už maldų kalbėjimą 
mokyklose pasisakė 7974. Tie 
balsai jokios įstatymų galios 
neturi, bet tik išreiškia gyven
tojų nuotaikas.

Respublikonų partijos balsuo
tojų 87% balsavo už prezidento 
Nixono kandidatūrą. Atstovas 
John Ashbrook gavo 9' < ir atsto
vas McCloskey 4 c'<.

Demokratų tarpe labai paten
kintas yra sen. Humphrey. Įvai
rūs opinijos tyrinėjimo institu
tai jau seniai skelbia, kad sen. 
Muskie yra tvirčiausias demo
kratų kandidatas, tačiau pirmi
nių rinkimų rezultatai to stip
rumo nerodo. Jis nekaip pasiro
dė New Hampshire ir dabar Flo
ridoje — dar blogiau. Ateinantį 
antradienį panašus balsavimas 
įvyksta Illinois valstijoje. Jei 
sen. Muskie ir čia pasirodytų 
silpnokai, jo šansai gauti demo
kratų nominacija visai suma
žėtų

Sakoma, kad besirungdami 
demokratų kandidatai visi kar
tu išleido apie 3 milijonus dol. 
Visiems kandidatams pakenkė 
ir jų tarpusavio kova. Sen. Jack- 
sonas viešai kritikavo sen. Mus
kie. kad tas pasisakydamas už 
mokinių vežiojimą, siekiant ge
resnių mokyklų ir aukštesnio 
švietimo lygio, pats savo vaikų į 
viešas mokyklas neleidžia, bet 
siunčia juos į privačias, kata- 
likiš.kas mokyklas.



ALFONSAS NAKASDETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Z. Ivinskio minėjimas
Istoriko, profesoriaus dr. Ze

nono Ivinskio, mirusio Bonno- 
je, Vokietijoje 1971 m. gruodžio 
24 d., minėjimą Lietuvių Fronto 
Bičiulių Detroito skyrius suren
gė kovo 5 d. Lietuvių namuose. 
Beveik punktualiai, arba akade
miškai punktualiai, nes tik su 
14 minučių pavėlavimu, minėji
mą atidarė Jonas Urbonas. Po 
keleto žodžių, po momento ty
los ir susikaupimo velionį pa
gerbiant, Z. Ivinskio biografiją 
perskaitė studentė Aida Sma- 
linskaitė. Ji užtruko apie 8 mi
nutes, paskaitydama tik mažą 
dalelę to, ką apie velionį pasku
tinius pora mėnesių skaitėme, 
skaitėme ir skaitėme periodiko
je. Po jos buvo pakviestas stu
dentas Linas Mikulionis, kad 
paskaitytų ištraukas iš Z. Ivins
kio mokslinių darbų. Jis pasi
rinko gabaliuką šv. Kazimiero 
biografijos ir ištrauką iš Z.1 1972 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ

Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietu
vą, ta darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai. Šią vasarą jo vadovaujamas Ameri
can Travel Service Bureau nuveš i Lietuvą 9 ekskursantų grupes.

Visos ankstyvesnės ekskursijos jau pilnos. Jei kas dar šį metą 
norėtų važiuoti, tai gali pasinaudoti rugsėjo ir spalio mėn. ekskursi
jomis. Kas nori Kalėdas praleisti su giminėmis arba Naujus Metus

■ sutikti Lietuvoje, tai turėtų tuojau užsiregistruoti.
Rugsėjo 11 d. Chicagą — New Yorkas, 20 dienų, grįžtant susto

sime Leningrade ir Helsinky.
Spalio 2 d. Chicaga — New Yorkas, 15 dienų, be sustojimo Va

karų Europoje.
Gruodžio 21 d. Chicago — New Yorkas, 14 dienų, Kalėdinė ke

lionė.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
Į 9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

TeL: (312) 238-9787
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame in

formacijas kelionių reikalais į viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas. w .

ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
H aisled Street, Chicaro. Hitnol* 86608

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 VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į 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
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- . 
lose. Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

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

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės | Lietu- I 
vą įspūdžiai, iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

O. Kuraitis, KELIONĖ į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. At> 
tonaua pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. MaclOnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 4d 
psL. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį hepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jw> 
kingt Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, I 
52 psl.. $1.00

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173$ So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S
a tai l anka m darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaida

Ivinskio pasikalbėjimo Į Laisvę 
žurnale bene 1952 metais (datą, 
paskubomis L. Mikulionio per
skaitytą, galėjau ir apsirikti). 
L. Mikulionis irgi užtruko apie 
8 minutes.

Trečiuoju prelegentu buvo dr. 
Adolfas Damušis, senas ir išti
kimas velionio draugas, globojęs 
jį Detroite jo viešnagės metu, 
o jam mirus dalyvavęs ir laido
tuvėse. Kaip tokiai progai tin
ka, dr. A. Damušis iškėlė vi
sus velionio geruosius bruožus, 
tiek juos atkurdamas asmeniš
kų kontaktų prisiminime, tiek 
ir kitus, ypač laidotuvių metu 
prabilusius, cituodamas. Kad ir 
tik teigiamybės, prelegento ne
buvo banaliai pristatytos. Be to, 
dr. A. Damušis jau veik nesi
naudojo enciklopedinėmis ir pe
riodikoje skelbtomis žiniomis. 
Jeigu jo pasakojime kai kurie 
faktai ir sutapo su jau girdė
tais, tai jie buvo čia papasakoti

Allan Berry, gyv. Onaway, Mich., rodo savo žiemos žu- 
vavimo įrankį — šakę, su kuria jis nudūrė dešinėje 
matomą 49 svarų eršketą (sturgeon). Didžiausia šios 
rūšies žuvis buvo pagauta Michigano ežere 1943 me

tais. Ji svėrė 310 svarų*

kitaip, iš kito kampo, su origi
naliais komentarais.

Dr. A. Damušiui baigus, J. 
Urbonas dėkojo ir prelegentams, 
ir publikai. Nuo pirmojo J. Ur
bono išėjimo iki paskutinio, bu
vo praėję lygiai 50 minučių. 
Daugeliu atveju džiaugiamės, 
kad taip trumpai, šį kartą, po 
abiejų studentų skaitymų, rei
kėjo baimintis, kad minėjimas 
neužsibaigtų per 25-30 minučių. 
Gerai, kad dr. A. Damušis bent 
pusvalandžiui buvo pasiruošęs.

Pora šį minėjimą liečiančių 
pastabų. Publika... Nagi, kaip 
visada, suskaičiavau. Minėjimui 
prasidėjus buvome 48. Po porą, 
po tris ir po penkius rinkos be
veik iki pat pabaigos ir, ką sa
kysite, minėjimui užsibaigus 
jau plojo 85 žmonės, kiti net 
nežinodami, kodėl jie ploja, nes 
nieko negirdėjo... Kadangi po 
minėjimo laukė kava ir pyra
gaičiai, tai taip ir norisi įtarti, 
jog kavos gerti jie atėjo. Plo
jimai... Praeityje, tokių akade
mijų metu, ir bė Įspėjimo pu
blika žinodavo, kad ploti netin
ka. Metams einant, visiems 
amerikonėjant, jau reikėdavo 
Įspėti, kad neplotų. Dabar nė 
įspėjimų nebereikia. Visi ploja 
visiems prelegentams, lyg jie, 
tie prelegentai, čia būtų svar
besni už pagerbiamą velionį.

Kadangi kalbėtojai ir skai
tytojai raiškėsi ne iš scenos, tai 
scena buvo uždaryta. Velionio 
Z. Ivinskio foto-portretas, išdi
dintas iki vidutinio paveikslo 
formato ir išstatytas scenos už
dangalo apačioj, buvo sėdin
tiems gerai matomas. Tik sun
ku, be ypatingu pastangų, buvo 
matyti scenos grindų krašto iš
puošimą žaliu vainiku.

Kaip Petrą Vaičiūną 
pagerbsime?

Spektaklis, apie kurį jau esu 
kalbėjęs pora kartų praeityje, 
Įvyksta šį sekmadienį, kovo 19 
d. Lietuvių namuose, 3 vai. po 
pietų. Pereitą kartą daviau Pet
ro Vaičiūno biografijos stamb- 
menas. Dabar tik noriu trum
pai paaiškinti apie spektaklio 
programą.

Įžanginiame žodyje režisie
rius Justas Pusdešris kalbės apie 
P. Vaičiūno dramaturgiją. Poe
zijos ištraukas deklamuos Ra
sa Žemaitytė, Birutė Janušaitė 
ir Algirdas Pesys. Dramos vei
kalų ištraukas (iš “Tėviškės pa
stogės”, “Aukso žaismo” ii- ko
medijos “Prisikėlimo”) suvai
dins dabar i Alkos dramos sam
būrį susispietę pajėgiausi mūsų 
aktoriai: Karolis Balys, Danu
tė Jankienė, Vytautas Ogilvis, 
Algirdas Pesys, Henrikas Dū
da, Elenta Zubrickienė. Įdomu 
bus stebėti ir jaunus.— naujus 
aktorius, kaip Ritą Garliauskai- 
tę, Ritą Skrebutėnaitę, Algirdą 
Augūną. Scenovaizdis paties ge
riausio scenos dekoratoriaus V. 
Ogilvio, o šviesos — irgi jau ne 
kartą gražiai pasireiškusio Al
girdo Plečkaičio.

Pastatymas ir režisūra, kaip 
anksčiau esu minėjęs, yra Jus
to PusdeŠrio, Alkos draminio ko
lektyvo ilgamečio vadovo. Spek

taklio administraciją į savo ran
kas yra paėmusi SLA 352-ji kuo
pa, kuriai vadovauja visuome
nininkas Petras Januška.

Ai, dar rengėjai prašo pri
minti, jog po spektaklio publika 
bus vaišinama kava ir skanumy
nais. Bet aš iš savo pusės pu
bliką kviečiau ne dėl kavos, o pa
matyti — išgirsti didįjį mūsų 
tautos dramaturgą ir poetą Pet
rą Vaičiūną.

DLOC'o veikla ir aukos 
Altai

Kovo 4 d. posėdžiavusi Det
roito Lietuvių Organizacijų Cen
tro valdyba nutarė metini susi
rinkimą šaukti balandžio 16 d. 
12 vai. Lietuvių namuose. Man
datų blankai organizacijoms bus 
netrukus išsiuntinėti. Nutarta 
organizuoti laiškų rašymą JAV 
valdžios pareigūnams bei kon
greso atstovams, kad P^adio Free 
Europe programa nebūtų nu-' 
traukta. Nutarta ir šįmet pri
sidėti prie Tarptautinio Laisvės 
festivalio (International Freed
om Festival), kimš jau eilę me- . 
tų yra ruošiamas Detroito vi- 
durmiestyje ir kuriame dalyvau
ja ne tik daugelis Detroito et
ninių grupių, bet . į kurį Įsijun
gia ir kanadiškis Windsoro mies
tas su savo grupėmis.

Po Vasario šešioliktosios mi
nėjimo čia rašiau, kiek aukų su
rinkta Altai minėjimo metu. O 
jų tuomet buvo pora šimtu do
lerių mažiau, negu pernai. Taip 
atsitiko todėl, kad šįmet buvo 
suvėluota aukas atsiimti iš Įvai
rių organizacijų. Dabar, kai jau 
visos aukos suplaukė, susidarė 
devyniais doleriais didesnė su
ma, negu pernai. Tiksliai, Va
sario šešioliktosios proga Dloco 
pastangomis Altai surinkta $3,- 
783 (trys tūkstančiai septyni 
šimtai aštuoniasdešimt trys do
leriai!), kai pernai buvo surink
ta $3,774, ir tai buvo visų laikų 
rekordinė suma. Tos aukos bu
vo gautos iš 382 aukotojų, tad 
kiekvienam aukotojui išeina po 
$9.90.

Posėdžio metu Dloco vadovy-i; 
bė paskyrė $100 šilainės šokėjų 
tautiniams rūbams, $50 Jauni
mo chorui, po $15 abiems radi
jo valandėlėms, po $25 Draugo 
ir Naujienų dienraščiams ir $10 
Dirvai. H

Aušriečiy koncertas namie 
— Windsore

Kas yra Windsoro mergaičių 
kvartetas, kuris jau vadinasi 
Aušros kvartetu, bene geriausiai 
yra žinoma detroitiecįams. Jos 
pereitais metais ne tik dainavo 
mūsų publikai, bet, vietiniams 
laiku ne|usimėčius, prieš 1971- 
jų metų Kalėdas Detroito lietu
vius atstovavo ir kalėdinių gies
mių koncerte didžiojoje Cobo 

Hali patadpoje kur joms plojo 
tūkstančiai amerikiečių.

Kitą sekmadienį, kovo 26 d. 
Aušros kvartetas savo pavasari
nį koncertą rengia namie, taigi 
Windsore, ukrainiečių Prosvita 
salėję, 2585 Seminole Štr., Kon
certo pradžia —1 vai. Kadangi 
koncerto programa yra pritai

kyta lietuviams, ne svetimie
siems, ir kadangi Windsore lie
tuvių tėra tik saujelė, jauno
sios aušrietės meldžia kad De
troito tautiečiai j jų koncertą 
gausiai suvažiuotų. 0 atvažia
vimas labai neklaidus. Ir nuo 
tilto, ir nuo tunelio važiuoti Į 
rytus paupiu, Riverside Drive 
keliu, .iki Walkėr Rd. (ties Hi
ram Walker degtinės varykla). 
Į Walker Rd. pasukus į dešnę, 
prie trečiųjų šviesų sukti Į kai
rę, Į Seminole St., ir vieną 
skersgatvį pravažiavus dešinė
je pusėje yra Prosvita salė.

Šiame dienraštyje apie Auš
ros kvartetą dar neturėjau pro
gos plačiau parašyti. Viliuosi, 
kad su būriu detroitiečių daly
vausiu koncerte, o po jo turėsiu 
progą apie Aušrą pakalbėti.

G-r-r-r-r-andinėlė!
Pasiutusiai linksma, kai Čika

ga Detroitui užbėga už akių! 

Bridge 
overtrouHed

It’s easy to forget that emergendės 
do happen. And when there is. a 

you’ll need a nest egg to fall 
back on.

The Payroll Savings Plan is one of 
the easiest ways to make sure you’ve 
something saved for when you need 
money fast. When you participate in 
the Payroll Savings Plan where you 
work, an amount you designate will 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s 
an effortless way to build up a- 
reserve.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, 5)4% when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra J4%, payable 
as a bonus at maturity, apphes to all

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

does not pay for
U.r ” * as a public aenrice m eoop^abtm vtMt The

o( Ti*wry Md The A drawing CocmcO.
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čia Nainys Drauge, čia Janu- 
šaitis Naujienose Grandinėlę gi
ria, jos visas dorybes liaupsina, 
jos metelius skaičiuoja... nes 
Grandinėlė į sostinę pirma va
žiuos. Mums Detroite bereikia 
tik perskaityti ir laukti. O lauk
ti neteks labai ilgai.

Grandinėlė į Detroitą atva
žiuoja, balandžio 9 d., taigi At
velykio sekmadienį. Jos progra
ma (ir čia pasijuntu labai su
maišytas, nes nebežinau, kaip 
tą programą pavadinti; vieni sa
ko, kad tai koncertas, o kiti — 
kad spektaklis; tad, kaip gi iš 
tikrųjų?) matysime ir girdėsi
me 3 vai. po pietų Crestwood 
(vidurinės mokyklos) auditori
joje, 1501 N. Beech Daly Road, 
Dearborn Heigths.

Ir daugiau apie pačią Grandi
nėlę šiuo kartu nė žodžio. Sakau, 
kartoju: tik skaitykite, detroi- 
tiečiai, Čikagos laikraštininkų 
straipsnius — viską sužinosite. 
Aš galiu tik priminti pagarbos 
vertus rengėjus. Tai Detroito 
St. Butkaus šaulių kuopa, kuriai

vadovauja visos šaulių sąjungos 
pirmininkas Vincas Tamošiūnas. 
Visi šauliai ir bilietus platina iš 
anksto.

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

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Sayings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS B0632 

PHONE: 254-4470

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

iNSURft)

Bonds issued since June 1, 1970. • • 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Let’s hope there are no troubled 
waters in your future. But remember, 
emergencies don’t always happen to 
the other guys.

Ben* *e «»fe. ttofcn,«.
wr rephet them. When needed, Aey cm be 
otbed it yow benk. Tax may be deferred 

redemption. And alwayi jtjDember.
Bew are to



KONTROVERSINĖ “GRANDINĖLĖ

Foto V. Noreikos

BUY U. S. SAVINGS BONDS

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

PER ANNUM '0 PER ANNUM PER ANNUM

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

mane 
kurio 

kairės 
Tiesa,

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Help Keep

Our Economy

Stroag

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^SAFETY Or'' 
YOUR SAVINGS

UP TO 
\S20,000. 
Wf~Toėl

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS
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DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Energingo vadovo Liudo Sa- 
gio ir jo padėjėjų vadovaujama 
Grandinėlė turi 60 jaunų šokėjų 
ansamblį, kurio repertuare yra 
įvairių Lietuvos vietovių etno
grafinių šokių, įvairių stilių, 
nuotaikų ir tempų. Ansamblis 
jau turi ir savo septynių asme
nų kapelą, kurioje yra akordeo
nai, elektriniai vargonai, gitara, 
pučiamieji instrumentai ir smui-

šį savaitgalį Čikagoje koncer
tuoja ne eilinė lietuvių tautinių 
šokių grupė, Cleveland*) Gran
dinėlė, kuri pradėjo savo gyve
nimą 1953 metais. Nuo to laiko 
Grandinėlė yra atlikusi 182 kon
certus, pusę jų kitataučiams 
žiūrovams. Su pasirodymais 
Grandinėlė yra apkeliavusi Ame
rikos, Kanados lietuvių koloni
jas, o 1970 metais važinėjo Ko
lumbijoje ir Venecueloje, kur 
kartu su soliste Aldona Stem- 
pužiene turėjo septynis koncer-

Pagerintas ,širdies matiklis
Daug šimtų žmonių su silp

nomis širdimis dabar gyvena 
dėka nepaprasto išradimo, va
dinamo “pacemaker”. Tai toks 
degtukų dėžutės didumo, bate 
rėja varomas, motorėlis, ku
ris operacijos būdu įdedamas 
pacientui į krūtinę ir ten, kaip 
laikrodis sekundes mušdamas 
pulso “taktą” padeda širdžiai 
eiti savo pareigas. Viena blo
gybė, kad tos baterijėlės išsi 
eikvoja ir kas-pora metų ten
ka pakeisti nauja, kiekvieną 
kartą atidarant krūtinę.

Vokiečių spauda praneša, 
kad Bonos universiteto chirur
ginės klinikos daktaras Her
mann Dietrich Funke išvystė 
mechanizmą, kurio nebereikė 
šią keisti taip dažnai. Padary
ti bandymai parodę, kad nau
jasis motorėlis galės veikti ne
pakeistas iki 10 metų Išradi
mas jau užpatentuotas ir lau
kiama, kad 1973 metų pradžio 
je bus galima pradėti masinę 
gamybą.

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

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

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

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

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

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

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

Šios kontroversijos Grandinė
lės įdomumo nemažina, bet pa
didina, nes jaunimo auklėjimo 
ir jo prie lietuvybės išlaikymo 
darbe ši grupė uždavinį atlieka, 
kaip ir visos kitos, šokančiam, 
repetuojančiam, bevažinėjan- 
čiam jaunimui, greičiausiai, vi
sai nežinomi vieno ar kito šokio 
kūrėjai, nežinomos ir datos, ka
da vienas ar kitas šokis buvo 
stilizuotas. **Grupė sudaryta iš 
mėgėjų, mokyklų, kolegijų stu
dentų ar kiek vyresnių. Jų tiks
las nuotaikingai šokti ir perduo
ti tą jaunatvišką nuotaiką savo 
tautiečiams. Ginčus dėl šokių 
dogmatiškumo ar dėl jų “poli
tinio” grynumo jie palieka vy
resniesiems tokių dalykų sar
gams.

Grandinėlės koncertą ruošia 
Lietuvių Fondas, minėdamas sa
vo veiklos dešimtmetį ir tikėda
mas su šiuo koncertu truputį 
pakopti užsibrėžto milijono link.

A. P.

Iš Grandinėlės planų galima 
spręsti, kad šis ansamblis dar 
žada daug metų gyvuoti, nes 
tuoj po eilės koncertų Ameriko
je ir po Laisvojo Pasaulio Lietu
vių IV-tosios Tautinių šokių 
šventės, Grandinėlė išvyksta i 
Europą, kur žada gastroliuoti

su okupuotos Lietuvos šokio 
meistru Juozu Lingiu. Sagys į 
panašius priekaištus atsako, kad 
beveik visos tautinių šokių gru
pės naudojasi Lingio knygelė
mis ir šoka jo choreografuotus 
šokius. Tokie šokiai buvę ir 
mūsų Bendruomenės rengtose 
JAV ir Kanados šokių šventėse. 
Skirtumas buvęs tik toks, kad 
tos grupės naudojosi Lietuvoje 
surastais ir aprašytais šokiais, 
nenurodydainos šaltinių. Aš- 
tuoni Lingio šokiai būsią ir atei
nančioje šokių šventėje, nors 
repertuaro programoje duodami 
tik tų šokių pavadinimai, nuty
lint autorių.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Esu labai dėkingas 
jams bei tiems, kurie 
tė užuojautos laiškučius. Tai 
pridavė man jėgų kovoti su li
ga., Lankytojai man pranešė, 
kad kovo 18 d. Hollywood sa
lėje (2117 \V. I3r<l St.) Našlių 
ir našlikių klubas turės tradi
cini parengimą — šv. Patriko 
šokius. Nesmagu, kad nega
lėsiu dalyvauti, tačiau raginu 
visus sveikuosius vykti į fą pa
rengimą. A. J tisas

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

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

Našiiy kiubo veikla
Našlių ir našliukių klubo 

susirinkimas Įvyko pereitų 
penktadienį Hollywood salėje. 
Atsilankė per šimtą narių. 
Neatvyko tik du valdybos na
riai. Būtent, raštininkė M. Ur- 
belis ir korespondentas A. J ti
sas. Abu jie serga.

Viena našliuke pavadavo 
sergančią raštininkę, perskai- 
tydama protokolą bei gautus 
laiškus. Pirmininkė M. Nebe- 
rieza labai vykusiai pravedė

Lietuviu Fondo vadovybė kovo 8 d. sukvietė laikraštin’nkus į Sharko's restoraną ir jiems papasakojo, 
bandoma šiais metais "užbaigti milijoną". Iš kairės: VI. Butėnas, St. Džiugas, kun. J. Prunskis,' 
pirm. dr. J. Valaitis, V. Kasniunas, LŽ S-gos pirm. kun. J. Vaišnys, A. Pužauskas, K. Barzdukas,

J. Janušaitis ir LF vicepirm. A. Rėklaitis.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį •

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

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

susirinkimų. Valdybos ir ren- 
j*iini! komisijos raportai buvo 
priimti Paaiškėjo, kad paren
gimas davė gražaus pelno.

Buvo priimta viena nauja 
naru. Skaitytas Alvudo laiš
kas, prašant aukų projektuo
jamai (senelių prieglaudai. 
Konkretaus nutarimo dėl to 
laiško nebuvo padaryta. Nu
tarta turėti parengimų kovo 18 
d. Hollywood salėje. Tai bus 
juozapiniu pramoga - šokiai. 
Tam parengimui pravesti iš
rinkta komisija ir darbininkai.

Brighton Parkas
Žagariečių, Joniškiečių, Naš 

lių ir našliukių klubų bei kitų 
organizacijų parengimai, ku
rie įvyko Hollywood salėje, ge
rai pavyko. Toji salė, galima 
sakyti, pasidarė mūsų koloni
jos centru, kur vyksta įvairių 
klubų ir draugijų ne tik paren
gimai, bet ir susirinkimai.

Salė yra visais atžvilgiais pa 
togi: žiemą ji yra gerai šildo
ma, o vasarą — tinkamai vė
dinama. Vadinasi, susirinku
siems nereikia nei drebėti, nei 
prakaituoti. O salės savininkas, 
Reiniondas Radauskas, visa
da yra paslaugus ir maloniai 
patarnauja. Be to, jis yra na
rys beveik visų organizacijų, 
kurios naudojasi sale.

Džiaugiuosi, kad minėtų 
klubų parengimai gerai pavy
ko. Man tik gaila, kad dėl li
gos negalėjau tuose parengi
muose dalyvauti. Mat 
ištiko didelis priepolis, 
pasekmėje nevaldau 
rankos ir kairės kojos, 
koja lyg šiek tiek pasitaisė ir 
galiu lazda pasiramsčiuoda
mas po kambarius pavaikščio
ti. Tačiau rankos vis dar ne
valdau ir jokio pagerėjimo ne
jaučiu. Ligos prislėgtas dabar 
esu sūnaus-marčios namuose 
ir ten esu rūpestingai globoja
mas. Dabartinis mano adre-

Chicago Savings
and Loan Association

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU 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 orderį tokiu adresu:

. j, kaip bus 
LF valdyboj 
J. Vaidelys,

rių liaudies šokių variantai pa
čių šokių nepagadina, bet juos 
praturtina.

Grandinėlė kontroversinė ir 
todėl, kad ji į savo repertuarą 
nebijo įtraukti ir Lietuvos šo
kių specialistų kūrinių. ] 
sėjo Grandinėlės vadovo

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pake], President

Anglijoj, Vokietijoj, Italijoje, 
Šveicarijoje ir l*rancūzijoje. Šių 
metų gastrolėms ansamblis įsi
gijo ir komplektą naujų tauti
nių tlrabužių, kurie kainavo 
14,000 dol.

Noi-s Čikaga turi daug gražaus 
lietuviško jaunimo ir kelias sti
prias tautinių šokių grupes. 
Grandinėlės pasirodymai visada 
būdavo sutikti šiltai, su dideliu 
dėmesiu. Nemažai šią grupę iš
garsino ir prieš keletą metų spau
doje kilę ginčai dėl Grandinėlės 
vadovų savotiško mūsų liaudies 
šokių traktavimo, stilizavimo, 
net subaletinimo. Buvo šios 
meno srities žinovų, kurie ma
nė, kad tautiniai šokiai turi lik
ti, kaip jie buvo šokami liaudies, 
nekaitaliojami, nederinami prie 
žiūrovų skonio, netampomi ant 
jokių pramoginių kurpalių.

Nežiūrint pasitaikiusios kriti
kos Grandinėlės vadovas Liudas 
Sagys yra linkęs derinti įvairius 
liaudies šokius su scenos reika
lavimais, įpindamas tarp šokių 
individualios kūrybos, drąsiai 
teigdamas, kad sunku surasti ir 
istoriniai pagrįsti ribą, kur pasi
baigia liaudies ir kur prasideda 
individuali kūryba. Jis šokius 
stilizuoja, ieško naujų formų, 
tvirtindamas, kad sceniniai įvai-

'Grandinėlės" koncerto rengėjai: dr. F. Kaunas, L. Sagys — "Grandinėlės" vadovas 
rengėju komiteto pirm. B. Nainys.

Ligonių lankytoja Ann Con- 
dux raportavo, kad šiuo laiku 
yra nemažai sergančių klubo 
narių. Vieni jų yra ligoninėse, 
o kili gydosi namie.

Po susirinkimo buvo vaišės 
ir šokiai, grojant Joniko or
kestrui. Klubo narys

NAUJIENAS
—Tom MOLTO—--------
Lrfrnw taipgi perta Ir pwitaxb 

ir proga* «žmo tirtai per

NAUJIENAS
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Apie Fulbright o daromą skriaudą
Šių metų kovo 7 ir 10 dienomis Naujienos rašė apie 

senatoriaus J. William Fulbrighto užsispyrimų sustabdy
ti Laisvos Europos Radijo pranešimus rusų pavergtiems 
Rytų Europos kraštams. Jis vienas, rodydamas savo 
arogancijų ir senato užsienio komiteto pirmininko ga
lia, ryžosi tikslias ir teisingas žinias sustabdyti. Savo 
senato draugus jis įtikinėja, kad Laisvos Europos Radijo 
žinių sustabdymas reikalingas ir krašto prezidentui prieš 
jo kelionę į Maskvą, kai pats prezidentas ir Valstybės 
Departamentas pataria šių žinių siuntimo nesustabdyti.

Nurodėme, kad teisingų ir tikslių žinių sustabdymas 
būtų didelė skriauda ne vien amerikiečiams, bet ir visam 
laisvam pasauliui. Labiausiai būtų nuskriausti kitoje ge
ležinės uždangos pusėje gyvenantieji žmonės, netekę 
vienintelio teisingų žinių šaltinio. Naujienų pozicija ne
patiko senatoriui Fulbrightui, bet dar labiau ji nepatiku
si Chicagoje leidžiamos maskvinės Vilnies redaktoriui 
Jokubkai. Pastarasis pritaręs sen. Fulbright užmojui ir 
paniekinęs Naujienas, šitaip sušunka:

“Tai nesąmonė! Skriauda būtų padaryta tik anti
komunistinei propagandai, mintančiai didžiojo ka
pitalo trupiniais, o ne amerikiečiams, siekiantiems 
gražaus sugyvenimo su socialistinėmis šalimis”. (Vil
nis, 1972 m. kovo 15 d., 1 psl.).
Jokubka žino, kad. tai nėra nesąmonė, bet jis sten

giasi savo skaitytojus įtikinti, jog daroma skriauda yra 
nesųmonė. Amerikiečiams daroma skriauda, svarbiau
sia,. dėl to, kad sen. Fulbrightas juos nuginkluoja. Ko
munistai varo propagandų pilnu garu, tuo tarpu ameri
kiečiams atimamas iš rankų paskutinis ginklas. Sovietų 
agentai zuja po kraštų, sako kalbas, leidžia žurnalus ir 
laikraščius ne tiktai anglų kalba, bet ir keliomis kitomis 
kalbomis. Komunistai leidžia čia ir lietuviška laikraštį. 
Tuo tarpu amerikiečiai rusų okupuotuose srityse negali 
išleisti jokio lapelio. Amerikoje komunistai laisvai gali 
įvežti ne tik Rusijoje ir rusų pavergtuose kraštuose spaus
dinamus laikraščius, tuo tarpu Amerikoje spausdinamų 
laikraščių sovietų cenzoriai neįsileidžia.

Sovietų karo jėgų okupuota Rytų Europa yra visiš
kai izoliuota. Savo kraštuose ji negali žinių gauti, o už
sienyje spausdintų rusai neįleidžia. “Tarybinėn” Lietu
von neseniai cenzoriai pradėjo įsileisti Vilai, bet ir tos ne

trims mėnesiams  $6.00
vienam mėnesiui$2.00

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

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

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

J, KLA.USEIKISSVARSTO, KAIP IŠLAIKYTI LIETUVI SOVIETINIO ROJAUS KOLŪKYJE
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statęs, jog tokio didumo ūkiai 
yra našiausi. Pamini P. Vasi- 
nauskas, jog kaimynai latviai ir 
estai nusisprendė kitaip jie su
planavo keleriopai didesnius kol
ūkius.

Bet pesimistiškai jis rašo apie 
Lietuvos kolūkius:

“Dar nespėjo normalaus dy
džio gamybiniai vienetai kaip 
reikiant susiformuoti, dar ne
baigėme įgyvendinti brigadi- 
nės sėjomainos, toli gražu net 
neįpusėjome statybų, meliora
cijos darbų, dar, galima saky
ti, net nepradėta lauko kelių 
statyba, o jau viskas, kas iki 
šiol buvo daryta, siūloma 
griauti. Gamybos koncentra
cijos dėlei siūloma iki šiol eg
zistavusius padalinius perdėm 
stambinti, žemėtvarkos ir sta

Neseniai pastatyta, 
vėl griaunama

Išpeikęs nedailias dabartines 
Lietuvoje statybas, P. Vasi
nauskas pereina į kitos temos 
nagrinėjimą ir aiškinimą, jog 
žemdirbys nori likti kaime.

Žemdirbys nesijaus gerai, jei 
jis bus apgyvendintas name su 
liftu ir kasdien iš jo darban bus 
vežiojamas. Plačiai peržvelgia P. 
Vasinausko gyvenimą Ramulė- 
nų kolūkyje, kuriame nuolat gy
vena 22 darbininkų šeimos, že
mės ūkio produktų gamyba ei
nanti gerai. Įsikurta 500 hekta- i! 
ry plote. Tai esąs labai geras 
mieras Lietuvos sukolektyvin- 
tam ūkiui.

Tokių ūkių didumui pritarė 
nevien tik partijos planuotojai, 
bet ir pats realus gyvenimas nu-

visus numerius įleidžia. Jeigu kuriame Vilnies numery
je yra komentarai apie komunistams nemalonų dalykų, 
tai Vilniuje sėdintieji cenzoriai to Vilnies numerio į Lie
tuva neįleidžia.

Radijo bangos yra vienintelis tikslių ir teisingų ži
nių šaltinis ne tiktai rusų pavergtiems ukrainiečiams, 
gruzinams, armėnams, lenkams, gudams ir lietuviams. 
Sovietų radijo stotys Vakarų Europon siunčia komunis
tines žinias įvairiomis kalbomis ir įvairiomis bangomis. 
Jeigu sen. Fulbright besiryždamas uždaryti Laisvos Eu
ropos Radijo žinias, būtų pareikalavęs, kad ir rusai bū
tų sustabdę savo propagandų radijo bangomis, tai dar 
galima būtų jį suprasti. Bet jis apie bet kokį sovietinės 
propagandos sustabdymų visai nekalba. Jis yra pasiryžęs 
sustabdyti tiktai amerikiečių siunčiamas žinias. Galinga 
sovietų propagandos mašina melagingas ir fabrikuotas 
žinias galės siųsti, kaip siuntė, iki šio meto, o amerikie
čiams atimama teisė net paneigti iškraipytas ir suktas ži
nias.

Jokubka tvirtaina, kad skriauda būtų padaryta tik 
“antikomunistinei propagandai”. Bet kiekvienam juk 
aišku, kad jokia “antikomunistinė propaganda” nebūtų 
reikalinga, jeigu mask viniai nevalytų komunistinės pro
pagandos. Sen. Fulbright būtų galėjęs pareikalauti sus
tabdyti komunistinę propagandą, tai antikomunistinė sa
vaime būtų sustojusi. Bet jis žino, jog tai neįmanomas da
lykas. Komunizmas be gerai organizuotos propagandos 
mašinos subliūkštų žymiai greičiau, negu subliūško gerai 
organizuotas ir valstybei brangiai kainavęs Stalino kultas.

Prezidentas Rooseveltas, užmegzdamas diplomatinius 
santykius su sovietine Rusija, buvo išsiderėjęs iš sovietų 
atstovų pasižadėjimų Amerikoje sustabdyti partinę pro
pagandą. Bet jis buvo apgautas. Maskvos agentai ne vien 
amerikiečių, bet ir Amerikos lietuvių tarpe varo komunis
tinę propagandą. Sen Fulbright, darydamas dar viena 
nuolaidą Sovietų Sąjungai, skriaudžia amerikiečius. Už
daręs Laisvos Europos Radijo stotis, jis nuginkluoja ir 
paliks Ameriką bei Vakarų Europa beatodairinės sovietų 
propagandos tinkle. ;

tyboj specialistai kuria vie
ną po kito vėl naujus projek
tus ir verčia pagal juos iš nau
jo pertvarkyti ūkius”.
Taigi, ir vėl atėjo tas sovieti- 

joje populiarus — “nežinome 
kas bus”...

Dirbus, vargus, naujas staty
bas pradėjus reikia viską mes
ti ir pradėti gyvenimą pagal 
naują planą.

žemės drebėjimai
Lietuvoje žemės drebėjimų 

nėra. Senais laikais kažkas iš
vertė svetimą giesmę ir įpiršo 
lietuviams. Būdavo giedama... 
“Nesibijome, kad ir žemė dre
bėtų”... Be abejo, Lietuvoje ne
buvo ir nėra reikalo baimintis 
dėl žemės drebėjimo. Tačiau ne 
tik senovės tikintieji apie že
mės drebėjimus giedodavo, bet 
ir P. Vasinauskas “Pergalėje” 
vieną savo straipsnio skyrių pa
vadino “Žemės drebėjimai”. Kas 
jie tokie? Atsakymui vėl imame 
citatą, paaiškinančią, kaip da
bar vėl kolūkiai keičiami, vadi
nasi, žemė drebinama.

“Bangos kolūkyje 5 briga
dos, kurių kiekviena vidutiniš
kai turi po 500 ha naudmenų. 
Brigados viena nuo kitos at
skirtos miškų. Kokie, rodos, 
idealūs gamybiniai vienetai. 
Tačiau kolūkyje jau gautas 
naujas žemėtvarkos projek
tas, pagal kurį dvi brigados 
naikinamos. Stumbrės briga
doje jau pastatytos naujos fer
mos, buvusioje istorinėje vie
tovėje kuriasi gyvenvietė, čia 
spiečiasi darnus kaimo ko
lektyvas.

— Viską teks nušluoti, — 
atsidūsta pirmininkas”.
Taigi — viską teks nušluoti, 

vėl pakibti nežinioje kas bus, 
kur naujos gyvenvietės bus sta
tomos.

Toliau P. Vasinauskas rašo, 
jog tą pačią dieną jis aplankė 
Plungės rajono “Žlibinų” ūkį ir 
ten naikinama Purvaičių briga
da. Kadaise Purvaičiuose buvęs 
kolūkio centras,’ pastatytos fer
mos, pradinė mokykla ir krau
tuvė, bet dabar nebeleidžiama 
tęsti pradėtosios gyvenvietės 
statybos.

Tryškių tarybiniame ūkyje 
suformuoti septyni skyriai, įves
tos sėjomainos, pastatytos fer
mos, gyvena darbininkai, bet at
važiavo iš Žemėtvarkos institu
to specialistai, viską naujai per
planavo.

Joniškio rajone buvęs supla
nuotas Skaisgirio kaimas — gy
venvietė. Daug padaryta, pa
statyta, bet atvažiavusi iš cen
tro mergaitė ir perplanuojanti 
į vieną stambų kompleksą. Vėl 
visos statybos turi būti daro
mos pagal naujus planus.

Aprašo P. Vasinauskas ir Kė

dainių rajono Rūkų kolūkį. Ten 
buvusi gera ūkinė pažangą, bęt 
dabar vėl reformos, verčiama 
stambinti brigadas. O gamybiniu 
kai brigadų stambinti nenori.

Kolūkių stambinimo šalinin
kai įrodinėja, jog po šios refor
mos sumažės administracijos iš
laidos. P. Vasinauskas sako, jog 
tie spėjimai nepasitvirtino, nes 
brigadas sujungus brigalos ve
dėjui reikėjo duoti padėjėją. Ge
rai esą, kad brigadieriai ir agro
nomai turi telefonus, bet žemės 
ūkio tvarkytojai turi būti ne 
prie telefono, bet kur darbai 
vyksta. • - j

P. Vasinauskas daro išvadą, 
jog nėra nė vieno įrodymo, kurs 
pateisintų okup. Lietuvos kolū
kio stambinimą, siekiant gamy
bos padidinimo. Toks stambi
nimas esąs dabartinio ūkio nai
kinimas.

Kaimo žmogui reikalingas 
aiškumas

Okupuotos Lietuvos kaimo 
problemas nagrinėdamas P. Va
sinauskas vieną savo rašto sky
rių pavadina: “Kaimo stabiliza
cija dabar labai reikalinga”...

Ir jis štai kaip rašo:
“Grįžkime dar sykį į Kura- 

kaimį. Aš jo neidealizuoju. 
Žmonės tada sunkiai gyveno: 
daugiau dirbo, blogiau valgė, 
mokesčiai juos spaudė. Tačiau 
gyveno, ne išsklido. Dabar gy
venti Kurakaimyje daug ge
riau, tačiau Tamulaičių trobo
je liko vienintelė sena mote
ris. Kodėl ?

— Tai kad nežinome, kaip 
čia bus...

Kaimo žmogui reikalingas 
aiškumas. Jis laukia nęsuląu- 
kia pastovumo, o mes vis kei
čiame, vis reorganizuojame, 
vis ieškome naujovių.

Kiek visko pergyveno kai
mo žmogus per tuos metus! 
Nekalbėsime apie patį pir
mąjį sukrėtimą, kada jis gru
bia ranka pasirašė pareiškimą 
į kolūkį. Kaip sunku buvo 
atiduoti žemę ir arklį, bet pa
sirašė. Ir neišbėgo iš kaimo.

Prasidėjo bendras darbas.. 
Jis nebuvo sunkus, tačiau la
bai neįprastas. Ne dirbti bu
vo sunku, bet kas rytą rink
tis, laukti, kol paskutinis ateis. 
Darbščiam valstiečiui ypač 
buvo sunku pakelti visokius 
vadovavimo trūkumus ir nuo
lat matyti nuostolius. Keitėsi 
pirmininkai, brigadininkai. 
Sunkiai ropojo pirmieji trak
toriai. Prasidėjo visokie “va
jai”: kukurūzų -vajus, dur
pių vajus, vasarinių kviečių 
vajus, organiniu - mineralinių 
mišinių naudojimo, dobilienų 
naikinimo ir dešimtys kitokių 
vajų. Visi tokie vajai taip nu
varė daugelį kolūkių, kad ko
lūkiečiams liko vienintelis 

prągyvęnimo šaltinis skly
pas prie sodybos. Tačiau ir jį 
vis permatuodąvo, vis karpy
davo. Tai ganyklos neduoda
vo, tai skleisdavo gandus, kad 
asmeninis sektorius bus vi
sai likviduotas.

Amžiais gyveno kaimo 
žmogus kaip kuolas, į žemę 
įkaltas. Dabar per ketvirtį 
amžiaus jis tapo, išklibintas. 
Išklibino jį ne kieno nors blo
ga valia, ne tušti prasimany
mai ir užgaidos, išklibino vi
suomeninio gyvenimo vysty
masis, istorinė raida.

Paskutinis sukrėtimas, ku
rį valstiečiui tenka iškentėti 
vardan geresnio gyvenimo, — 
palikti vienkiemį ir persikelti 
į bendrą gyvenvietę. Tai pa
skutinis kolūkinio gyvenimo 
įtvirtinimo laikotarpis.

Vienkiemių perkėlimui, kaip 
žinome, respublikos vyriausy
bė sudarė geriausias sąlygas. 
Persikeliančiam labai gerai at
lyginama už senus medinius 
trobesius, už vaismedžius ir 
už visa kita, ką jis palieka. 
Kolūkis jam pastato naują 
mūrinį gyvenamąjį namą, įve
da elektrą, įruoŠia visus ki
tus patogumus.

Nežiūrint visų lengvatų ir 
patogumų, kolūkiečiai į nau
jas gyvenvietes keliasi be di
delio entuziazmo. Gavę pi
nigus, daugelis taikstosi įsi
kurti kur nors mieste. Kodėl ?

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PAKAGING
KITUS SKAITYTI
N A u J 1 E n °

Smokey’s friends 
don’t play 

with matches!

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTES 
LAUKUOSE

27
M. Rudienė savo pradedamąja kalba 

pasirodė pažįstanti, žinanti Lietuvos kai
mų paprotines pabaigtuvių apeigas, pami
lusi liaudies dainas iš dainuotų senųjų atei
vių choruose ir jų dainų šventėse. Kitu tar
pu čia kalbėdama nurodė, esant lietuvy
bės išlaikymo tvirtovėmis mūsų muzikus, 
chorų mokytojus ir pabrėžė būtiną reikalą 
daugiau kurti ir sukurti lietuviško kraujo 
veikalų dabartiniams chorams dainuoti.

J. Rajeckas, nepr. Lietuvos Amerikos 
sostinėje atstovybės šeimininkas, nušvietė 
L B-nės vadovų, šventę surengusių, vie
ningą didelį darbą, pareikalavusi pasiau
kojimo, pastangų ir daug laiko.

Dr. Čepas. Kanados L B-nės pirminin
kas, patikino, kad daina, išsakydama 
žodžiu ir garsu tautos bendras nuotaikas, 
pasaulėjautą, ištikrųjų yra kartu rezisten
cija, pasipriešinimas okupantui ir jo va
romam nutautimui. Argi netiesa, kad į 
karą einama su daina. Sakykim: “Tau 
sesute puikios gėlės, o man kardas prie 
šalies. Tau akis palus ašarėlės, man ke
lius gaisrai nušvies. Marš, marš pro žvė
ryną. paliei kalną Gedimino”...

Dainos prasmę, jos puoselėtojų muzi
kų nuopelnus, dainų šventės dalyvių dar
bą ir jo aplinkybes dar sykį praskleidė dr.

G. Balukas, Vykdomojo Komiteto pirmi
ninkas, ir vicepirmininkai — muz. P. Ar- 
monas, pulk. A. Rėklaitis... Savo pažiū
ras į mūsų dainų švenčių vaidmenį pasakė 
Kanados konsulas dr. J. žmuidzinas, J. Ja
saitis. ..

Ypač buvo giliai Įvžfrdinti neįkainojami 
nuopelnai tautai lietuviškai atsikurti dar 
prieš nepr. laikus ir nepriklausomoje Lie
tuvoje ir Amerikoje pirmųjų dainų šven
čių pradininkų ir toliau jų rengėjų — prof. 
J. Žilevičiaus, A. Aleksio, A. Stephens... 
(Žilevičiaus bankete nebuvo).

Iš visuomenės, chorų mokytojų, daini
ninkų kalbėtojų nebuvo. Bent niekas, kad 
būtų buvę nėra užsiminęs.

Visi chorų mokytojai dirigentai, kurie 
su savo chorais dalyvavo šioje Dainų šven
tėje, gavo po vieną -pažymėjimą, diplo
mą. .. Kaip žinome, tų diplomų foto nuo
traukų spaudoje nebuvo. Paklausti keli 
bankiete dalyvavusieji, atsakė nematę ir 
čia nesusivokę paprašyti parodyti. Kokie 
tie diplomai, ko.kios institucijos vardu 
duoti; kuria kalba spausdinti, kokia cm; 
blema — ženklu pažymėti, kieno pasira
šyti, kokį išeivijos Istorijos akimirksnį 
“momentą” užrašo — nežinoma...

Mes drįstame dar šį bei tą Šio bankieto 
rengėjams daiktiškai prikišti. Mes jaučia
me. kad labai netinkamai, net neteisingai 
pasielgta atskirų choro mokytojų atžvil
giu. Jeigu jau garbės stalas iš Įpročio čia 
irgi turėjo būti, tai už jo turėjo rastis vie
tos nė kiek ne mažesne moraline teise ne 
kokia nuolaida visų chorų mokytojams, 

paruošusiems dainų šventei chorus. Žino
ma, iš esmės tokiu atskyrimu jų garbė ir 
nuopelnai nė kiek nepamažinami, bet jie 
turėjo pagrindo dėl to čia nejaukiai pasi
justi. Kiek žinoma, pasijuto. Neduok Vieš
patie, kad toks garbės pasvėrimas tik ne
prisidėtų prie esamų chorų sumažėjimo ir 
prie naujų chorų želmenų hudaigojimo!

Solistė P. Bičkienė visai kaip reikiant 
atsiminta jai ir čia įteikimu gėlių puokš
tės. Ar nebūtų buvę gražu ir verta atsimin
ti ir chorų dainininkus, šupynusius tiek 
“dainužių iš meilės garsų”.* jiems bendrai 
gėlių pintinėlės prinešimu! ?

Ar nereikėjo ne kelią, o takelį surasti 
dainininkams čia teikti kai kurių lengvatų, 
kad ir to mokesčio pamažinimu, o iš tolu
mos atvykusių ir visai neimti... Jeigu yra 
galinčių keliomis dešimtimis dolerių už 
lėkštę mokėti kituose “šauniuose” baliuo
se. gal būtų įmanoma ir čia tokių sutelkti, 
ypač tų, kuriems chorų tolimesnis veiki
mas ir lietuvybės rūmų nepaliaujama sta
tyba rūpil Kas iš dainininkų nori ir gali 
patys užsimokėti, te užsimoka.

Pati vakarienė nepasižymėjo gausybe 
“skaniais valgiais” apkrautais stalais, nei 
šampano butelių kamščių karingais šau
dymais. Tai stalas su visa pavalga nebuvo 
iškeltas į vyraujančių veikėjų vaidmenį, 
kaip dažnai būna iškeliamas kituose ba
liuose. Jis, kaip negalįs eiti su anokiais Į 
varžybas, nebuvo nė aprašinėjamas.

Suprantama, kad jauniems žmonėms, 
ypač dainininkams, nusidirbusiems, nusi- 
Jaksčiusiems, kitiems, net neturėjusiems | 

kaip prieš tai pavalgyti, galėjo būti čia to
kios pavalgos per maža. Ypač kai po ner
vingo įtempto darbo, atsileidus nervams, 
pasibeldžia apetitas. Kitas ir sakė, kad po 
to ką sudorojo, mielai būtų suraitęs ilgą 
lietuviškos dešros galą su raugintais bastu- 
čiais (kopūstais)...

Pridengus ar giliau paslėpus širdyse 
šiuos kelis erškėtlapius, bankietas buvęs 
iš esmės ar diplomatiškai santūrus, lygus, 
ramus. Mokamai, kultūringai vadovau
jamas, vertas savęs. Niekas nieku neįne- 
šę, sako, “pikninkinio elemento”. Visi — 
jauni ir suaugę, chorų mokytojai ir daini
ninkai įdėmiai klausęsi kalbų, buvę rim
ti. susimąstę, lyg kas bus toliau,.. Neap
tikome , kad kas būtų spaudoje papeikęs. 
Iš trumpai teigiamai nusakiusių čia išra
šau iš Pajevonio straipsnio “Neremia savo 
darbų” Naujienose 1971. VII. 26 d. “Ban
ketas buvo labai gražus ir gerai praves
tas".

Mes norėtume, iš girdėtų pasakojimų, 
dar pridėti, kad šis bankietas buvo, paly
ginus, lietuviškas. Nors pabaigtuvių dai
nų nebuvo padainuota, (gal tokioje sam
dytoje viešbutyje pastogėje būtų reikėję 
leidimo), bet šiaip, kalbos atžvilgiu, ne
buvo viešo kitokio žodžio, kaip tik lietu
viškas. Jei kas dvejopos tautinės kultūros 
antrosios sutuoktinės dalies laukė, tai ne
sulaukęs galėjo nusivilti. Bet niekas, sa
ko. garsiai ne tik nepasigedęs, o net pasi
gėrėję, kad visai pilnai išsiversta savąja, 
nelyginant, kaip vysk. A. Baronas sava 
kalba parašė matai kokį “Anykščių šilelį”!

O vis dėlto vienas sakinys vietine kalba 
buvo pasakytas.

Nagi įspėkite, kam, kodėl? Bankieto 
vadovė ta kalba paprašė prie stalų patar
nautojus nebarškinti lėkštėmis...

Tai bene pirmas, ar ne pirmas, vis dėl
to nepaprastas lietuviškame gyvenime 
reiškinys, kai savybės bankiete lietuviai 
buvo (sakykim) ponais kalbančiais lietu
viškai, o svętima kalba kreipėsi į tarnau
tojus. .. Nesupraskite kreivai.

Vadovė baigė bankietą priminimu ne
užmiršti iš šios Dainų šventės išsineštos 
lietuviškos dainos. Ji turi šviesti kelią to
lyn, drėkinti savo tyra rasa keliaujančių 
lietuvių širdis ir kurti nesibaigiamos gyvy
bės aukurą.

Paskiausiasis žodis — visų pagiedotas 
Tautos himnas, sulenkęs vainiku 1971. 
VII. 4. visų lietuvių dieną.

Dabar te visi pasisuka grojant Bichne- 
vičiaus orkestrui.,.

Iš bankieto likusieji keletas šimtų do
lerių Įnešti į Vykdomąjo komiteto paja
mas.

Kad kam neatrodytų, jog šis visų lietu
vių bankietas buvo lietuviškos dvasios to
kios išraiškos, jog PL B-nei su savo ban- 
kietais nėra kur išraiškingiau kilti, paly
ginti išrašau iš “Pasaulio Slovakų Kongre
sas”, “Tėviškės žiburiai” 1971. VI. 21 d. 
nors porą to kongreso bankieto apibūdini
mų.

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

IR GERKLlS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso talaf.: P Respect 8-3229

R«xid. telef.; WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta’

Rez. tai. 2394683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. PuUski Rd. (Crawford • 

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

Jei neatsiliepiu, skambinti 374-8012

Fa let.; PRospect 8-1717

DR. S. B1E1IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

R«x: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. L K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 at STREET 
Ofisai: HEmlock 4-5849 

RezicL: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
an trad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

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

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

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta. ’
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
eflsas; 2652-WEST 59th STREET 

Tat: 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 71tf STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. leleL. 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 
Wj ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
W Aparatai - Protezai, Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba ko jom v
1 (Arch Support*) ir t L

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

Telef.: PRospect 6-5084

help youh 
JTEART fUNCnl 
Metp yoiTr HEART

LONG BEACH. CALIF.
Lietuvių klubas Lietuvos 

nepriklausomybės 54 metų pa
skelbimo sukakties minėjimą 
surengė vasario mėn. 26 d. 6 
vai. vakaro, gražioje Mashi- 
nist Hali, 728 Elm Avė.

Minėjimų atidarė klubo pir 
mininkas (Vytautas Tamošai
tis. Sveikinimo žodį tarė kon
sulas Dr. J. Bielskis.

Pagrindinę kalbą pasakė 
teisininkas Stasys Paltus. Jo 
kalba buvo pamokanti iš Isto
rijos įvykių. Reikia turėti vil
tį, kad netrukus ateis laikas ir 
Lietuva vėl bus laisva. Jo kal
bai publika pritarė gausiais 
plojimais.

Muziko B. jBudriūno vado
vaujamas vyrų kvartetas susi
dedąs iš B. Seliuko, Jerašiūno, 
Dabšio ir Polikaičio labai gra
žiai sudainavo keletą liaudies 
dainų. Publiko jų dainas paly 
dėjo gausiais plojimais.

Padaryta trumpa petrauka 
ir buvo renkamos aukos. Au
kų buvo surinkta 165 dol. Algis 
Žukauskas buvo atvažiavęs iš 
Chicagos pas savo draugus, 
atėjo į minėjimą ir davė stam 
besnę auką — 25 dol.

Po to pasirodė jaunimas — 
Basiulytė ir Seliukaitė padek
lamavo gražių eilėraščių, Pra 
sauskaitė grojo smuiku. Kiškis 
ir Balčius gražiai grojo akorde 
onais. L. Tamošaitienės vado- 
vauj amos šeimininkės paruo-. 
šė skanią lietuvišką vakarienę. 
Prie vakarienės darbavosi: Ta 
mulienė, Basiulienė, Pocienė, 
Mikalauskiene, Merkienė. Prie 
mažojo bariuko sušilę dirbo B. 
Morkis ir J. Mikalonis. Bilie
tų pardavimą tvarkė A. Wal
lace ir J. Matijošaitis. Aukos

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV 

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 

Ii?

PERKRAUSTYMAi

M 0 V IN G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS , 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiy atstūmę. , 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
^.^..Tel^Egortfien 6-JA82 , 

; Ji
SOPHIE BARČUS

Į RADIJC ŠEIMOS VALANDOS I

i Visos programos iš W0PA.
1490 kiL A.'M.

Lt«tuviŲ kalb«: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413
71*9 So. MAPLEWOOD AVE.

I CHICAGO. ILL fi0tS29
< -r------- V

Every year we fail' 
to educate thousand! 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
win tell you how you can help.

Wrift: The Comr.itte<
on Mental PetardaHcn.
Waalungton, D. C.

_____________________  I 
I
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pasiųstos Altui. Dar kartą Pa
cifico pajūry gražiai nuskam
bėjo lietuviškos dainos. Publi
kos galėjo būti daugiau. J. M.

Žemaičių Klubas
Žemaičiai atvyko į susirin

kimą š. m. vasario 16 d. Holly
wood In svetainėje. Pirminin
kas J. Skeivys atidaręs susirin
kimą pranešė nariams, kad 
šiandien yra nepaprasta die
na, nes susirinkimas sutam
pa su Nepriklausomos Lietu
vos akto ■paskelbimu prieš 54 
m., ir pirm. J. Skeivio sutuok
tuvėmis, kurios įvyko prieš 
36 metus.

Buvo pravestas minėjimas
— trumpa paskaitėlė apie mū
sų brangią Lietuvą Tėvynę, 
jos didvyrius ir garbingą tautą 
bei ryžtingus lietuvius, kaip 
Tėvynėje, taip ir tremtyje.

Buvo kalbėta apie lietuvius 
savanorius — kūrėjus, apie 
partizanus ir kitus Lietuvos 
sūnus ir dukras, žuvusius ko-j 
vose už laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą, kurie padėjo gal
vas, kad Lietuva būtų laisva 
ir nepriklausoma, savarankiš
ka valstybė.

Kalbėtojo paprašytas susirin
kimas atsistojęs ir susikau
pęs pareiškė ’pa&arbą žuvu- 
siems už Tėvvnės laisve.

Po to prieita prie įprastos 
dienotvarkės punktų.

Daugumas narių susirinkę 
apsimokėjo nario mokestį.

Sekančiu punktu nutarta ir 
šiais metais suruošti tradicinę 
gegužinę — gegužės mėnesio 
29 d. buvusiame Liepos sode. 
Tam reikalui išrinkta komisi
ja ir keletas darbininkų, o ki
tame susirinkime dar reikalin
ga parinkti 1 komisijos narį ir 
keletą pagelbinio personalo. 
Pasamdytas George Joniko or
kestras piknike linksminti šo
kančius.

Susirinkimui besibaigiant 
paskirta §25 auka Chicagos 
Liet Tarybai ir §10 Pirmyn 
choro vadovybei. Prieš užda
rant susirinkimą p. Marta Ma 
siulis pranešė, kad klubo sek
retorės Rožės Didžgalvienės 
šiandien taipgi gimtadienis ir 
jau yra paruoštas vaišių stalas 
ir pakvietė visus atšvęsti šios 
dienos įvykius.

Žemaičiai gyvuoja puikiai, 
sugyvena gerai, reiškiasi kul
tūringai ir remia lietuviškus
— kultūringus reikalus.

Juozas Skeivys 
Klubo korespondentas

Susirinkimų fr Š£*ėngiiHU
PRANEŠIMAI

— Chicagos Našliu ir Našliukiu Klu
bas rengia smagų Št. Patrick^ šventės 
šokiu vakarą, kuris ivyks šeštadienį, 
kovo 18 diena 8:00 vai. vak. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Bus skanių 
užkandžių, įvairių gėrimų ir gros 
George Joniko orkestras. Taip pat 
bus dovanų laimingiesiems. Valdyba 
ir komisija kviečia visus narius ir sve
čius gausiai atsilankyti.

Ana Condux

ANNA BUDGIN

Mirė 1972 m. kovo 13 dieną, 
2:00 vai. popiet, sulaukusi 76 

' metų amžiaus. Gimusi Lietuvo
je, sakių apskr,, Ariogalos pas
tas, Molapių kaime.

Amerikoj išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Walter 

Budgin, marti Lorraine, brolis 
Joseph P. Negrecky. anūkai — 
Richard, Robert, James ir Rąn- 
dee, giminaitė Monika Palikai 
ir jos šeima, artima draugė Ma
ry Adelman ir jos šeima bei kiti 

. giminės, draugai ir pąžįstami.
Priklausė Ex-Mainerių klubui.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridi- ! 

ko koplyčioje, 3354 So. Halsted 
street.

Penktadienį, kovo 17 dieną 
10:00 vaL ryto bus lydima iš ko
plyčios Į Lietuvių Tautines ka
pines.

Visi a, a. Anna Budgin gimi
nės, draugai ir pazistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. 
Ridikas. Tel. YA 7-1911.

CTA užsakė 525 autobusus
Chicagos Tranzito adminis- 

tracija užsakė General Motors, 
dirbtuvėms pagaminti 525 mo
dernius autobusus, kurie kaš
tuos §21,926.604. Visi naujieji 
autobusai turės orui reguliuoti 
įrengimus ir įvairius pagerini
mus aplinkos švarai ir triukš
mui kontroliuoti.

Tos sumos du trečdaliu duos 
U. S. Transportacijos departa
mentas, o žymią dalį apmokės 

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1972 m. kovo mėn. 14 dieną staigiai mirė mano brolis

A. A.
JUSTINAS JASINSKAS

Lietuvoje gyveno Kretingos mieste.
Paskutiniu laiku gyveno Grand Rapids, Michigan.

PETRONĖLĖ VIRPŠA

PETRONĖLĖ MARTINKUS 
Rapalavičiūtė 

Gyv. 2543 W. 43rd St.
Mirė 1972 m. kovo mėn. 14 dieną, 3:30 vaL popiet, sulaukusi pu

sės amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Naumiesčio par., Vainuto vaL, Žal
pių kaime.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Stanislovas, 2 dukterys — Stanislova ir Al

bina Vepštas, žentas Antanas, sūnus Petras, marti Anna, 4 anūkai, 5 
proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Sophie Batsis.
Priklausė Amerikos Lietuvių Pašalpos klubui.
Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4343 So. California Ave.
Penktadienį, kovo 17 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petronėlės Martinkus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai oaskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

NuEūdę lieka: Vyras, dukterys, sūnus, giminės.
Laidotuvių Urektorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

saa

Metinė Mirties Sukaktis

CONSTANTINE STULAS
Gyv. Chicago, Illinois

Mirė 1971 m. kovo mėn. 16 dieną, sulaukęs senatvės. Gimęs 
Lietuvoje, Skirsnemunės par., Kaniūkų kaime.

Palaidotas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Veronika (Pyragiūtė), duktė Virginija Kau

pas, žentas Albertas, anūkės — Nancy ir Susie, sesuo Marija Puišis, 
švogeris Jonas ir jų šeima, pusseserė Veronika Puišis, jos vyras Juo
zapas ir jų šeima, mirusio brolio vaikai —’ Jonas ir Antanas Stulai bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionio artimieji visuomet geru žodžiu prisimena sūnėną kun. 
Leonardą Puišį, teikusį tvirtybės skausmo dienose.

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, giminės. t : -

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
.f.ni^nu'iii.inuiiuirnnninnHHimninannnntiiiiintnnanimniaiiminwKigu.^.^u^'L.--..:":^

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArda 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

12 Metų Mirties Sukaktis NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associaeijos

Pagal tėvus Kvietkauskaitė
Gyv. Chicagoje ir paskutiniu metu Paloš Heights, I1L

Mirė 1960 metų kovo 16 dienos rytą, sulaukusi 58 metų amžiaus.
Gimusi Pennsylvanijoje. Du Bois miestelyje.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: vyras Dan Kuraitis; du broliai: John ir Bill 
Kutcoski ir jų šeimos; dvi seserys: Mary Bulaw ir jos šeima; Frances 
Keiken ir josios šeima; dvi švogerkos: Anna Malinauskas, jos vyras 
Antanas ir jų šeima; Julia Slotas, jos vyras Louis ir šeima, ir daug 
kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nu
eisime.

Nuliūdę lieka:
VYRAS IR GIMINĖS.

—_____

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

e N W ■ |k" I .. ...... . It......... . ............................... I 'HIW
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gubernatorius Ogilvie ii tam 
tikslui skirtų fondų.

Negana to, CTA užsakė vė
liau dar pagaminti 500 auto
busų.

Pirmųjų 100 autobusų laukia 
ateinantį rugsėjo mėnesį, liku
sieji bus baigti iki kitų metų 
pabaigos. Už kiekvieną auto
busą General Motors gaus iš 
CTA po §41,764. Oro regulia
vimui įrengimai kiekvieno au
tobuso kainą padidina §5,952.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

IEVAS IR SŪNUS

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

T inritmumn arh. liūdesio v.lanrlzvw 
gražiausios gėlės ir vainikai anas 

piu papuošimui ir sezoninė* 
kapams 'gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/1J
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS G8L1NYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Talafonal: PR 8-0833 ir PR 8-0834
.... — — -*

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ 

* 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
331? Šį LITUANICA AVE. Tel.: YAraa 7-113o-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 11L 974-4410

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



Skaičiau slapyvardžiu Kores
pondentas pasį rašiusio. Nau
jienose straipsnį “Ar tai neap- 
•sileidimas?” š. m. vasario 29 
diena.

Straipsnį rašęs koresponden
tas, atsilankęs vasario mėn. 20 
<1. i Gimimo Šv. Mergelės para 
pijos bažnyčią, kur buvo at
našaujamos Mišios — suma už 
okupuotos Lietuvos laisvę. Jis 
jiasigedo ten organizuotų litu
anistinių mokyklų vaikučių, 
papuoštų tautinių spalvų kas
pinais ir su tautine vėliava. Jis 
klausia ar tai neapsileidiinas?

Tie mokiniai, kurie lanko Gi 
mimo šv. Mergelės parapijos 
mokyklą, gali lankyti lietuvių 
kalbos pamokas, vykstančias 
kiekvieną dieną, drauge su sa
vo mokytojais. Jie Vasario še 
šioljktąją paminėjo iškilmin
gai taikė tų pamokų. Tą dieną 
daugumas mokinių dėvėjo 
tautinius rūbus ir dalyvavo jų 
amžiui pritaikytoje progra
moje. Daugumas vyresnių 
skyrių mokinių lanko Kristijo
no Donelaičio arba Jaunimo 
Centro šeštadieniais aukštes
nes mokyklas, kurios taip pat 
turėjo savo mokyklų suruoštus 
Tninėjimus. Be to, dar tos mo-

i.

maldaujam. 
mėnesi būtu 
lankantiems

su

su mokyto jais 
kad nors kartą į 
mūsų vaikams, 
lietuvių kalbas pamokas, 

’"įjų amžiui pritaikytais pamoks
lais, kad vaikai išmoktu vai- 
loti lietuvišką mišiolą, kad iš
moktų lietuviškų giesmių, su
žinotų ką reiškia Šiluvos Mari
ja Lietuvai, kodėl’ Šv. Kazimie
ras yra lietuvių jaunimo glo
bėjas. Deja, mūsų maldavi
mų negirdi nei tie, nuo kurių 
,malonės tai priklauso, negirdi 
nei tie, kurie taip labai susi
rūpinę religijos persekiojimu 
Lietuvoje, kur negali spaus
dinti maldaknygių nei religi-, 
nės literatūros. O kad mūsų 
vaikai neturi lietuviu kalba šv. L
Mišių, kad nėra jokios religi
nės literatūros, pritaikytos1 

I mažiems mokinukams, kad 
tėvai neturi jokios galimybės 
paruošti vaikus pirmajai ko
munijai lietuvių kalba, niekam 
nerūpi.

Kaltinti mokytojus, 
jau 
ki, 
Tie 
niai 
prašosi pakeičiami, 
ateiti tik vienai valandai į die
ną, — būti labai punktualiam 
yra didelis pasišventimas. Pen
kios valandos per savaitę, kaip 
viena keturių mokyklinio am
žiaus vaikų motina — moky
toja prasitarė, atima iš jos die
notvarkės 20 valandų. Atlygi
nimas tik už 5 valandas, ne
skaitant to, kad dar moka už 
vaikų mokslą, kepa pyragus, 
dalyvauja mokyklos naudai 
rengiamuose parengimuose, 
kur vėl perka tuo pačius pyra
gus. ..

Drauge su valdyba ir tėvais 
džiaugiasi, kad vakaras pasi
sekė ir liūdi kai prie stalų ry
mo tik tuščios kėdės, nors ant 
stalų buvo padėti pyragai ir 
kiti skanumynai. Gi atėjus sek 
madieniui tie patys mokytojai, 
augindami daugiau negu vie
ną vaiką, skuba juos laiku pri
statyti organizacijoms: vie
nam skautų sueiga 10 vai., ki
tas 12 vai. turi susirinkimą, 
trečias iškyloje dalyvauja išly
dėtas jau ankstyvą rytą... Ir 
jeigu jau užklydo i angliškas 
mišias, ak tu Dieve mano, koks 
tas mokytojas! Kur jo tautinis 
sąmoningumas, kur jo pavyz
dys savo mokiniams! Tiesa, 
jau yra paruoštų mokytojų, 
gimusių jau čia Amerikoje. 
Dalis jų įsijungė i mokytojų 
eiles, bet dar didesnė dalis nu
ėjo ieškoti kur daugiau moka- 
ba, nes studijuojantiems moks 
las nepigiai atsieina.

į Vienos našlės sūnus paklaus
tas, ar nenori mokytojauti šeš
tadieniais lietuvių mokykloje, 
atsakė: “Ponia, nebūkit juok
darė, aš batus pardavinėdamas 
daugiau negu dvigubai uždirbu’.’

Nežinau, kas ruošė tas pa-i 
maldas, bet žinau, jog gerai 
padarė nesirūpindami, kad 
pirmuose suoluose sėdėtų mū
sų lietuviškų mokyklų jauni
mas, papuoštas tautinėmis vė
liavėlėmis. nes pertemptos 
stygos nutrūksta. Tos pamal
dos buvo skirtos mums, suau
gusiems, kad “pasijutę tarsi 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais, tarsi Kauno bazilikoje 
(kuom ji buvo garsi) susigrau 
dinę patys savęs paklaustume: 
“Ar atiduodu tautai tai, ką 
esu jai skolingas? Ką darau, 
kad mūsų jaunoji karta pamil
tų Lietuvą iš tolo visais jaus
mais, visa širdim?’’

Mokyklų mokytojams reiš
kiu nuoširdžią padėką už pa
sišventimą ir sugebėjimus, kad 
vaikai, grįžę ,iš mokyklos pa
sigenda lietuviško laikraščio, 
jeigu jis nebuvo įprastoje vie
toje padėtas, o bendruomenės 
nemenkiems veikėjams, ku
rie pasirūpina puikiais lietu
viškomis temomis viršeliais są
siuvinius. knygas ir pratimus, 
tariu ačiū. Jų darbą labai ver
tina tėvai, mokytojai, jaunimo 
vadovai ir tie, kurie sielojasi 
jaunimo ateitimi.

Eugenija Barškėtienė

da-; 
mi-

AR TM APSILEIDIMAS? . .
Atsakymas Korespondentui . 

kyklos kai kurie mokiniai 
ly.vavp Alto’s suruoštame
nėjime, kuris įvyko didmies-! 
tyje. Ir kaip vienai motinai j 
vaikas nusiskndė, kad iš visų; 
metų mėnesių jis labiausiai 
nemėgstąs vasario, nes visą' 
laiką dalyvaująs Vasario 16 
minėjimuose.

Yra didelė tiesa to vaiko 
skunde - rengia mokykla, ren
gia parapija, rengia organiza
cijos, ir visos laukia jaunimo...

Ir šitose pamaldose Kores
pondentas pasigedo organi
zuotai atvestų vaikų su moky
tojais priekyje, nešančių Lie
tuvos trispalvę, kaip būdavo 
Lietuvoje. Laimingas jis, kadi 
tai prisimena, nes aš lyg pro 
miglas pamenu rusų tankus, 
riedančius gatvėmis, ašarotas 
motinos akis ir, .rodos, dar 
dabar girdžiu A. A. tėvo sava
norio - kūrėjo žodžius: “Kai 
aš buvau 21 metu, Lietuva lais 
vę atgavo, o kai mano sūnus su
laukė 21 metų, Lietuva laisvę 
prarado”. Tų žodžių prasmę 
supratau tik vėliau. Lietuvoje 
mokiniai turėjo pamaldas su 
jiems pritaikytais pamokslais, ; 
o čia, toje pačioje Gimimo šv. 1 
Mergelės parapijoje, mes tėvai

'x

University of Bridgeport studentas 
AAark Lange sugalvojo, ką daryti su 
seno automobilio dalimis. Jis iš seno 
automobilio rato ir vairo pagamino 
stiprią kėdę. Tokias kėdes jis siūlo 

bartoti baruose ir tavernose.

' HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Oarbininkiv

REIKALINGI 
VYRAS IR MOTERIS

Raštinių valymo darbai. Nuolatinis 
darbas nuo 2 vai. popiet iki 10 vai. 
vak. Vyras privalo turėti automobi
liui vairuoti leidimą. Suprasti ir susi
kalbėti angliškai. Skambinti 549-7053 

t tarp 9 vai. ryto ir 4 vai. popiet.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MACHINIST - SETUP MEN
Men with good mechanical skills and 
setup experience needed to be trai

ned on specialized machinery.
į Permanent, full time position in a 

growing industry.

SPOTNAILS INC.
1100 HICKS RD.

ROLLING MEADOWS, ILL.
I An Equal Opportunity Employer

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

kad jie 
pavargo, pasidarė apatiš- 
yra daugiau negu skaudu, 
mokytojai, kurie jau se- 
mokytojauja, pavargo ir 

Mokytoj ui

Kas tik turi garą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėtas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusk
K. Bielinis, D IENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pusL_______
Prof. Vacį. Biržiška, hLEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusk “ 
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusk įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusk, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ___.________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk------------------------------
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi.,----------- i------------ L— -----------------------------
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —------------
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik_________________________

kokią

$6.00

$730

$2.00
$2.00
$530

$1.00

$10.00

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HL 60608. — Tel. 2544320 

įvairių prekių pmririnkimą^ motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

Z

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Plgui ir sąžiningai patarnavimu. Na ujami kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimu

T022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«L WA 5-9209

J. AU GUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina 11.50

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 50«08

Gave pinigus, tuojau knyga pasiusime.

( — MXUJIlNti, CHICAGO », ILL — THURSDAY, MARCH 18, 1072

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namdi, Žemė — Pardavimui Namai, Žemi — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
»

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentei 
2212 W. Cermak Road Chicago, ILL Virginia 1-Tlil

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

J VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

VĖŽYS GREIT BUS 
NUGALĖTAS?

Laboratorijos priemonėmis 
vėžio celės netrukus pasveiko

Chicagos universiteto profe
sorius Nobelio premijos laurea
tas, Dr. Charles Huggins įverti
nęs Dr. Theodore Puck, Colo
rado universiteto Vėžio Tyrimo 
instituto direktoriaus, naujau
sius patyrimus, pasakė, kad 
“Tatai pirmą kartą parodė, jog 
vėžio atgal grąžinimas yra vi
siškai galimas”.

Dr. Puck savo laboratoriniais 
tyrimais parodė, jog vėžines ce
les yra galima valandų bėgyje 
“grąžinti” į normalias sveikas 
celes.

Dr. Puck paėmęs gaidžio vė
žines (vėžiu apkrėstas celes) ir 
laboratorijoje jas “gydydamas 
dviem natūraliais
— testosteronu ir
— pastebėjo, kad “valandos bė
gyje jos (tos vėžinės celės) iš 
nesveikų virto vėl visiškai svei
komis celėmis”.

Testosterone yra vyriškas ly
tinis hormonas, gi Cyclic AMP 
yra pavadinimas chemikalo, 
kurs skatina hormonų veikimą 
organizme.

Dr. Puck pareiškė, kad dar 
bus reikalinga daryti 
nius tyrimus su gyvuliais 
bus galima juos išbandyti 
žmonėmis.

Dr. Huggins, pats 1966 
tais laimėjęs Nobelio 
už atradimą, kaip hormonai pa
deda kontroliuoti vėžį, šia proga 
pareiškė:

“Aš manau, kad tai, ką 
numatome ateityje, yra 
žmonės vietoje kiekvieną 
ėmę po vitaminą, ims po vieną 
vitamino piliulę ir po jos vieną 
hormonų piliulę. Ir tas panai
kins vėžį”.
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chemikalais
Cyclic AMP

tolimes- 
kol 
su

me-
premiją

ni es 
kad 
ryta

Illinojaus tarnautojų

Illinojaus auditorius Michael 
Howlett paskelbė valstijos tar
nautojų algų sąrašą, kurs paro
do, kad vien per praeitų metų 
gruodžio mėnesį 114,412 tarnau
tojams buvo išmokėta algų už 
$80.5 milijonų. Nors tarnauto
jų buvę sumažinta dviem treč
daliais nuošimčio, 
tarnautojai atleisti, 
siems algas pakėlus 
gų suma padidėjusi 
jono.

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS, antrame aukšte, gazu šildomas.

46-tos ir Honore St. apylinkėje. 
Skambinti tel. 776-6526.

mėnesius nuo narkotinių vaistų 
Chicagoje mirė 45, pernai per 
tą laiką mirė 35, didžiumoje 
20—30 metų amžiaus. Daugu
ma tų mirimų esą būtų išveng
ta, jei su tais “vaistais” nebūtų 
vartojamas alkoholis.

Iš praeitą vasario mėnesį nu
sinuodijusių dvidešimt vienas iš 
27 buvo vyras ir 5 moterys. Ra
sėmis — 8 buvo juodžiai, 19 
baltųjų.

Vanagas grobsto kepurės
Chicagos šiaurinio priemies

čio Highland Parko policija 
gavo Įsakymą nušauti raudon- 
uodegi vanagą, kurs jau kelin 
ta savaitė užpuldinėja žmones 
staiga iš dausų nerdamas že
myn ir stverdamas nieku dėtą 
žmogų už galvos plaukų arba 
kepurės. Policijo mano, kad 
uždavinys nebus lengvas tą 
kepurvagį užklupti ir nudėti. 
Raudonuodegis yra gana di
delis, vien sparnai nuo vieno 
galo iki kito yra apie 3 pėdas 
ilgumo. Spėjama, kad tas va
nagas yra pabėgęs nuo savinin 
ko ir dėlto yra perdaug atsar
gus. Buvo daryta pastangų ji 
privilioti, bet veltui. Jis mie
liau maitinasi Ravinia Parko

( 

užgatviuose randamais maisto 
likučiais statinėse, bet nesiar
tina prie jam patogiai (spąs
tuose) padėtos pelės ar keps
nio gabalo.

Nesuskaičiuota, kiek kepu
rių ir skrybėlių tas oro piratas 
nusinešė. Vienas asmuo nusis
kundė, kad vanagas savo na
gais jam apdraskė galvą.

Nuo praeito pirmadienio va
nagas nebesilankė; manoma, 
kad kas nors tačiau bus jį ap
gavęs.

Atsiųsta paminėti
M. Aukštuolio MANIFESTAS 

— amžini dėsniai lietuvių tautos 
gyvybei išlaikyti. 32 psl. 5x7”, 
minkšti viršeliai. Kaina $1.50. 
Autorius, Krivaičio palikuonis, 
dėsto savo mintis tautos gyvy
bei išlaikyti. Naujienose pasiro
dys Manifesto garsinimas.

TRUMPAI

tai yra 224 
bet liku- 

bendra al- 
$2.6 mili

Vaistai ir alkoholis — 
— mirtis

Chicagos miesto koroneris 
Dr. Toman perspėja, kad miri
mų per vasario mėnesį dėl nar
kotikų (drugs) vartojimo žy
miai padaugėjo. Kai 1971 m. 
vasario mėnesį tokių nusinuodi- 
jimų buvo 17, per praeitą vasa
rio mėn. buvo 27. Skrodimai 
parodė, kad mirties priežastis 
didžiąja dauguma buvo tų 
“vaistų” maišymas su alkoho
liu.

Per pirmuosius du šių metų

— Anna P. Gaižauskas išsi
kėlė gyventi iš Chicagos Į Villa 
Park, Ill. Ji užsisakė Naujie
nas, kad žinotų apie lietuviš
ką gyvenimą ir kas dedasi pa
saulyje.

— Australijos Jaunimo Sto
vykla įvyks Velykų atostogų 
melu prie Melbourno miesto. 
Joje dalyvaus 80 — 90 jaunuo
lių kartu su atstovais Į Jauni
mo kongresą tikslu jam pasi
ruošti. Australijos lietuvių 
jaunimas per savo atstovus nu 
tarė siūlvti sekanti Jaunimo 
Kongresą ruošti Australijoje.

— Los Angeles Jaunimo Me
tų komitetas rūpinasi Jauni
mo Kongreso finansavimu ir 
atstovų išrinkimu. Komitetui 
vadovauja Juozas Venckus.

A. & L. INSURANCE 4 REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliy draudimai.

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

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

kitokį blankai.L /

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Federaliniy ir valstijos pajamy 
mokesty apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878 i
----------------------

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

— Joseph. Ascila iš Bridge- 
porto apylinkės susirgo. Gy
dosi šv. Kryžiaus ligoninėje, 
532 kambaryje.

— Clement ir Pearl Petro
šiai, New Buffalo, Mich., buvo 
atvykę kelioms’ savaitėms pas 
savo giminaičius gyv. Chica
gos pietvakarių priemiestyje.

— Anglijos Lietuvių Klubo 
valdyba ir nariai sutiko parū
pinti nakvynes ir globoti iš 
Anglijos atvykstančius Tau
tinių šokių šventės dalyvius. 
Jie taip pat globos iš ten atvy
kusius Jaunimo Kongreso at
stovus. Klubo pirmininkas yra 
Anatolijus Lakas.

— Antras Kaimas, vienintelė 
pasaulyje lietuvių scenos humo
ro ir satyros grupė, pasirodo 
šeštadieniais (kovo 25, balan
džio 8 d. 8 vai. vak.) ir sekma
dieniais (kovo 26, balandžio 2 
ir 9 d. 6 vai. vak.) Menės salė
je, 2515 W. 69th St. Staliukai 
rezervuojami: HE 4-7004.

(Pr).

—• Dailininko Antano Petriko- 
nio 25 metu 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, 
DI.

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).

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- 
nįg 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. Puikiis 
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 pėdų su garažu prie 

pat parko. $10,400.

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

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

s' KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum., langai, karštu vandeniu 
sild. gazu. Marquette Parke. $21.500,

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

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

VIRS 50 PĖDŲ pločio, gražus kam- 
oinis sklypas. 2-Įų butu namui. Oak* 
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butu mūras, 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

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

Apskaičiarimai nemokamai., 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

J”
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 

Chicago, III. 60632. ToL YA 7-5980
— *

HOME INSURANCE

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
Aniceta* Garbačiauskas, sav.

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

tvno-ups Ir t. t.
024 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327




