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DR. VALIŪNAS LANKĖSI EUROPOJE
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas grįžo iš kelionės Eu

ropon kovo 8 d. Lankydamasis Turkijoje, Italijoje, Vokietijoje 
ir Ispanijoje Vliko pirmininkas turėjo eilę pasimatymų su val
džios žmonėmis ir susitiko bei tarėsi su lietuvių diplomatijos atsto
vais bei su Vliko. ir lietuvių bendruomenės veikėjais. Savo ke
lionės pradžioje Vliko pirmininkas šešias dienas lankėsi Turkijoje. 
Ten tebekalinami Pranas ir Algirdas Bražinskai, belaukiant jų 
bylos naujo svarstymo teisme. Manoma, kad tai Įvyks artimoje 
ateity, gal kovo mėn. Turkijoje lankydamasis dr. Valiūnas kelis 
kartus matėsi su Bražinskais ir jų gynėju, advokatu Celal Yar- 
dimei. Be to, dr. Valiūnas Bražinskų reikalu buvo susitikęs su 
keliais Turkijos valdžižos atstovais.

Romoje lankydamasis Vliko ( 
Pirmininkas susitiko su Lietu
vos Diplomatijos Šefu Stasiu Lo
zoraičiu ir Lietuvos atstovu prie 
šv. Sosto Stasiu Lozoraičiu, Jr. 
Dr. Valiūnas su jais aptarė tu
rinį numatomo memorandumo, 
kuris būtų pateiktas įvairioms 
vyriausybėms atveju, jei įvyktų 
sovietų peršama Europos ben
dradarbiavimo ir saugumo kon
ferencija.

Dr. Valiūnas Romoje dar tu
rėjo pasikalbėjimų su kun. dr. 
Vytautu Kazlausku bei visais 
Vatikano radijo programos lie
tuvių kalba bendradarbiais, su 
dr. Juozu Gailium, programos 
lietuvių kalba vedėju Romos ra
dijo siųstuve.

Be to, Vliko pirmininkas tarė
si su Eltos biuletenio italu kal
ba — “Elta-Press’ redaktorium 
prelatu Vincu Mincevičium Jau 
žinoma, kad Italijos spauda ne
paprastai gausiai naudoja E1-. 
tos žinias italų kalba —tik per 
9 mėnesius jų panaudota? apie . 
1,200 "

Iš Italijos Vliko pirmininkas 
buvo nuvykęs į Madridą — čia 
vėl tarėsi Vliko lietuviškų trans
liacijų į Lietuvą, be to ir į Sibi
rą reikalais Madride patirta, 

kad Baltijos valstybių gyvento
jams skiriamos radijo progra
mos nuo š m gegužės mėnesio 
būsiančios transliuojamos iš dari 
didesnio pajėgumo radijo siųs
tuvo

Fed. Vokietijoje dr. Valiūnas 
buvo susitikęs su Valterio Ba
naičių, . Vliko atstovu Vokieti
joje ir Eltos biuletenio vokiečių 
kalba, “Elta-Pressedienst”, re
daktorium. Paaiškėjo, kad Vli
ko š. m. vasario 10 d. raštas Ba
naičio buvo pristatytas Bonnos 
Bundestago (žemųjų parlamen
to rūmų) visiems nariams. Raš
te buvo prašoma neratifikuoti 
Fed. Vokietijos su Sovietų Są
junga 1970 m. rugpjūčio mėn. 
12 d. Maskvoje pasirašytos drau
giškumo sutarties. Iš gautų laiš
kų iš Bundestago narių, V. Ba
naičiui su jais susitikus, maty
ti, kad Vliko rašte pateiktieji 
samprotavimai buvo priimti dė
mesin. Tvirtinti sutartis su so
vietais ir Lenkija yra priešinga 
krikščionių demokratų partija, 
be to, kai kurie koalicijoje esą 
Laisvųjų demokratų ir socialis
tų partijų nariai. “The New 
York Times” atstovo Bonnoje 
žiniomis, opozicijos ir valdžios 
atstovų Bundestage būsimų bal
savimų metu santykis tiek ma
žas, kad šiuo metu niekas ne
galėtų teigti, kad sutartys bū
tų lengvu būdu ratifikuotos.

Vliko pirm. dr. Valiūnas Vo
kietijoje dar buvo susitikęs su 
Estijos atstovu Reisenbergu ir 
su juo aptarė baltų bendradar
biavimo klausimus Vokietijoje 
bei kituose kraštuose. (E)

IŠ VISO PASAULIO

paleistų visus pa- 
belaisvius.
— Texas Apeliaci- 
pripažino, kad mir-

RAWALPINDI. — Pakistano 
prezidentas Bhutto ketvirtadie
nį turėjo išvykti į Maskvą. Jo 
išvykimą sudrumstė piktos de
monstracijos, reikalavusios, kad 
Indija tuoj 
kistaniečius

AUSTIN, 
nis teismas
ties bausmė nepažeidžia konsti
tucijos.. Neseniai Kalifornija 
panaikino mirties bausmę, ta
čiau JAV Aukščiausias Teismas 
savo žodžio dar netarė. Gallupo 
institutas, apklausinėj ęs ameri
kiečius, patyrė, jog dauguma, 
maždaug, santykiu 5-4 pasisako 
už mirties bausmės patikima.

WASHINGTONAS. — Pana
mos ambasadorius pareiškė Ame 
rikai protestą ir ištrėmė tris nar
kotikų agentus iš Panamos, nes 
Atstovų Rūmuose atstovas John 
Murphy pareiškė, kad Panamos 
užsienio reikalų ministeris ir
prezidento brolis, ambasadorius
Ispanijoje, buvo įsivėlę į narko
tikų prekybą.

BURNSIDE. — Louisianoje 
apie 300 jaunų negrų surengė de
monstraciją prieš laivą, kuris 
atplaukia iš Rodezijos su 25,000 
tonų chromo, kuri pirko Ameri
kos vyriausybė. Iš viso buvo nu
pirkta apie 150,000 tonų chromo.

LONDONAS. — Nuteisto bri
tų karo laivyno leitenanto, so
vietų šnipo, žmona labai daug 
pradėjo kalbėti su laikraščių ir 
televizijos atstovais, pasakoda
ma jiems, kaip ji pastūmėjo sa
vo vyrą šnipinėti sovietams. Ji 
papasakojo, kaip ji pati nuvyko 
į sovietų ambasadą ir pasiūlė 
savo vyro “pataravimus”. Vė
liau sovietai ją pakvietė į amba
sadą susitarti. Viešasis gynėjas 
įsakė policijai pravesti dar vieną 
kvotą ir, jei reikės, tą moteriš
kę apkaltinti dėl jos vaidmens.

WASHINGTONAS. — Vasa
rio mėn. pramonės gamyba 

Amerikoje pakilo ir šiais me
tais laukiama ekonomikos atsi
gavimo.

NEW YORKAS. — Meras 
Lindsay pareiškė, kad jam bū
tinai reikia 300,000 dol., kad ga
lėtų tęsti savo kampaniją kan
didatuojant į prezidento vietą.

— “Amsterdam Recorder” va
sario 15 d. įdėjo platų Edvardo 
V. Baranausko laišką apie Lie
tuvą, jos okupaciją, laisvės sie
kimą.

Australija Taivane 
atstovaus britams 
TAIPEJUS. — Paskutinę die

ną prieš Britanijos konsulato už
darymą šimtai taivaniečių ap
gulė konsulatą, reikalaudami vi
zų į Hong Kongą Britų parei
gūnai paaiškino, kad nuo šio 
penktadienio Tautinės Kinijos 
piliečiai galės vizas ir visus rei
kalingus dokumentus gauti iš 
oro susisiekimo agentūrų.

Britanijos konsulatą užda
rius, ateityje Britanijos intere
sus Taivane gins Australijos pa
siuntinybė. Dėl to dabar vyks
tančios derybos tarp Britanijos 

(E) j ir Australijos vyriausybių.

Area
13,866 Square Miles 
Maryland-Delawa re: 

I 12,634

Population
14,781,000

Pennsylvania: 
11,793,909

Taivane žemėlapis ir statistikos žinios, šiuo metu Tautinės Kinijos 
politinė padėtis pasunkėjo, nes visa eilė valstybių uimezgė ryšius su 
komunistę režimu Pekine ir nutraukė ryšius su Taiyano vyriausybe. 
Ši tačiau neatsisako savo uždavinio — išlaisvinti vėsū» kinus iš komu—- 

nizmo diktatūros.

IZRAELIS SMERKIA JORDANO PLANĄ
JERUZALĖ. — Karaliaus Husseino planas padaryti iš da

bartinio Jordano ir iš Izraelio okupuotos Jordano dalies vieną 
federalinę karalystę jau buvo pasmerktas arabų vyriausybių, pa
lestiniečių organizacijų ir dabar tą planą pasmerkė Izraelio prem
jerė Goldą Meir. Kalbėdama parlamente, premjerė pavadino Jor
dano karaliaus planą “pretenzija, kad jis vienas gali išspręsti 
problemą be derybų su Izraeliu”. Kai kurie arabai irgi stebisi, 
kad karalius kalba apie Palestiną, lyg ji nebūtų okupuota. Kara
lius, lietuvių priežodžiu tariant, bando dalinti lokio kailį, kada 
lokys dar girioje.

Izraelio premjerė ypač griež
tai atmetė karaliaus Husseino 
planą įsteigti Palestinos sostinę 
Jeruzalėje “Jeruzalė yra ir am
žinai bus Izraelio sostinė”, pa
reiškė Goldą Meir

Karalius Husseinas šio mėne
sio gale turi atvykti Amerikon 
pasitarti su prezidentu Nixonu. 
Amerikos komentatoriai gan pa
lankiai žiūri į Jordano planą. Pa
lestiniečių kaltinimas, kad tas 
planas amžinai likviduos Pales
tinos bylą, Amerikos spaudoje 
kritikuojamas. New York Times 
pareiškė, kad “Palestinos klau
simo likvidavimas yra geriausia 
to plano dalis”. Palestinos pa
bėgėliai buvo užtvara į taiką 
per 20 metų. Jų noras likviduo
ti Izraelio valstybę ir įsteigti jos 
vietoje arabų Palestinos valsy- 
bę vis mažiau randa pritarimo 
ir arabų tarpe.

Vienas Ramallah miesto ara
bas gyventojas taip kalbėjo apie 
Husseino planą; “Karalius mums 
sako: aš jums pastatysiu dan
guje rūmus. Mes sakome — 
ačiū labai, bet yra mažas klausi
mas: kai mes pateksime į dan
gų, kad galėtume tuose rūmuo
se apsigyventi To karalius mums 
nepasako”.

Premjerės Goldos Meir kalbo
je irgi reiškiamas nepasitenkini
mas, kad Jordano karalius pla
nuoja, ką daryti su žemėmis, ku
rios nėra jo valdomos. Jis su 
Izraeliu dėl to plano nesitaręs,

Gandhi partija 
laimi rinkimus

NEW DELHI. — Indijos prem
jerės Gandhi partija rinkimuo
se sudavė stiprų smūgį Bangalio 
provincijos ^komunistams, kurie 
anksčiau dominuodavo valstijos 
seimą, šį kartą komunistai pra
rado daug savo turėtų vietų. Iš 
16 valstijų net 10 seimų daugu
mą gavo Gandhi partija. Dar 
keliose partija gali laimėti, kai 
bus suskaičiuoti visi balsai. Iš 
viso naujoji kongreso partija ga
li laimėti apie 80% visų balsų.

SARAGOSAS. — Ispanijoje 
ore susidūrė du Amerikos karo 
lėktuvai — Phantom F-4. Visi 
keturi pilotai užsimušė. lėktu
vo skeveldros nukrito ant EI 
Buste miesto, kur sukėlė keletą 
gaisrų, tačiau žmonių nesužeidė. 
Kita karo aviacijos nelaimės įvy
ko Fort Worth bazėje, kur, mo
torui sugedus, sprogo aviacijos 
kurą vežiojąs lėktuvas, čia žu
vo penki lakūnai.

nors Irako, Egipto ir Sirijos 
spauda tvirtina, kad toks susi
tarimas padarytas. Izraelis nei
giąs susitarimą su Jordano, kad 
tam planui nepakenkus arabų 
akyse. Egipto laikraštis kara
lių Husseiną tiesiog pavadino 
‘Izraelio samdiniu”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vakar prezidentas Nixonas 
vakare kalbėjo apie vaikų vežio
jimą autobusais iš vienos mo
kyklos į kitą, siekiant rasinės 
lygybės.

Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad prezidentas Nixonas su žmo
na ir delegacija važiuos į Mas
kvą gegužės 22 d.

♦ žurnalistas J. Anderson vėl 
sukėlė sensaciją, paskelbdamas,
kad JAV ambasadorius Pary* 
žiuje Watson, kuriam pavesta 
palaikyti ryšius su Kinija, esąs 
girtuoklis. Jis net skrisdamas 
iš Paryžiaus į Washingtona pa
simatyti su prezidentu, lėktuve 
visiškai prisigėręs. Straipsnyje 
sakoma, kad ambasadorius gali 
sugadinti santykius su kinais. 
Valstybės departamentas pareiš
kė, kad pasitikti ambasadorių 
Watson.

Atstovas Roman Pucinski 
paskelbė, kad buvęs prezidentas 
Johnsonas sutiko atvvkti i Illi
nois padėti jam vesti priešrinki
minę kampaniją. Pucinski siekia 
senato vietos, kurią dabar turi 
sen. Charles Percy.

+ P. Vietname praėjusią sa
vaitę žuvo du amerikiečiai.

Kambodijos sostinėje su
naikintas didelis amunicijos san- 
dėlys, kuriame sprogimai tęsėsi 
tris valandas. Dar nenustatyta, 
ar sprogimus sukėlė komunistų 
sabotažas ar kareivis, kuris vi
rė pietus, viename sandėlyje.

LONDONAS? — Bntų vy- 
riausybė paskyrė dar .264 vie
tas šiaurės jūroje naftos šaltinių 
gręžiniams. Kai kur nafta bu
vo rasta ir Britanija tikisi iki 
1980. metų pati pasigaminti apie 
75% savo sunaudojamo žibalo.

TOKIJO. — Iš šiaurės Vietna
mo Į Japoniją pirmadienį atvyk
sta 14 asmenų delegacija, kuri 
Japonijoje bus 40 dienų, ir tar
sis dėl prekybos ryšių užmezgi
mo.

Pakvietė Trudeau 
vykti Į Kiniją

OTTAWA.— Naujasis Kini-

’’PRAVDA” RAGINA ORGANIZUOTI 
SKLYPU PRODUKTŲ PARDAVINĖJIMĄ

MASKVA. — Sovietų žemės ūkio trys pagrindinės dalys yra 
valstybiniai ūkiai, kolektyviniai ūkiai ir privatūs kolchozininkų 
daržai. Pastarieji niekada nebuvo Maskvos biurokratų ir užkie
tėjusių partijos dogmatikų mylimi, tačiau faktų statistika ir jiems 
parodė, kad privatūs sklypai yra, gal, svarbiausia gyventojų mais
tu aprūpinimo priemonė. Tie laisvalaikiu prižiūrimi išnaudojamų 
ūkininkų sklypeliai duoda sovietų imperijos gyventojams daržo
vių, vaisių, kiaušinių, sviesto ir pieno daugiau už milžiniškomis 
sumomis remiamus valstybinius ūkius. Iš 41 milijono karvių net 
16 milijonų minta privačiuose sklypeliuose.

Floridos rinkimų 
analizės išvados

NEW YORKAS. — Floridos 
pirminių rinkimų analizė ir bal
suotojų klausinėjimas, atliktas 
New York Times laikraščio, ro
do, kad jei prezidento rinkimuo
se Floridoje būtų tik du kandida
tai, demokratų ir respublikonų, 
tai apie pusė demokratų balsuo
tų už prezidentą Nixoną. Jei tre
čias kandidatas — gubernatorius 
Wallace, tai jis daugiau pakenk
tų prezidentui Nixonui, negu de
mokratų kandidatui.

Balsuotojų tyrinėjimai paro
dė, kad Wallace pirminiuose rin
kimuose apie 25% balsų gavo iš 
tų demokratų, kurie 1968 m. 
balsavo už Nixona. Įdomu, kad 
trečdalis už Wallace balsavusiu 
žmonių balsavo savo pirmuose 
rinkimuose, reiškia — buvo jau
ni žmonės. ~ ■

Už Šen. ~ Humphrey ’ balsavo 
daug senų žmonių, trečdalis bal
suotojų buvo virš 60 m. amžiaus. 
Pusė sen. Humphrey balsuotojų 
buvo negrai, trečdalis — mo
terys. Už sen. Muskie balsavo 
labai mažai jaunų žmonių.

Apklausinėjimo bendra išva
da: nežiūrint, kuris demokratas 
gaus nominaciją, Floridoje pre
zidento rinkimus turi laimėti 
prezidentas Nixonas.

Baigėsi prezidentų 
pasitarimas

BRASILIA. — Argentinos ir 
Brazilijos prezidentų susitikimo

jos ambasadorius Kanadoje Yao komunikatas išvengia buvusių 
Kuang aplankė užsienio reikalų nesusipratimų minėjimo. Bend- 
ministerį Sharp ir oficialiai įtei- rais žodžiais pasisakoma už ne- 
kė Kinijos vyriausybės pakvieti-1 sikišimą į kitos val*+~' *- rū
mą Kanados premjerui Trudeau kalus, už taik: -.. /orUi’ ų 
apsilankyti Kinijoje. 1 sprendimą.

Kanados ministeris atsakė, Prezidentų pareiškime sako- 
kad premjeras su mielu noru pri- ma, kad bus ieškoma būdų di- 
ima pakvietimą ir važiuos į Ki- dinti transporto priemonių ry- 
niją abiem valstybėm priimtinu §jus> turizmą ir prekybą. A’u
laiku.

Atstov«s William Colmer (dem. iš Mis
sissippi) paskelbė, kad įis daugiau į 
kongresu nekandidatuos. Jis yra Ats
tovę Rūmę svarbaus taisyklių komite
to pirmininkas, išbuvus kongrese apie 

40 metę. Jam suėjo 82 metai.

prezidentai pasmerkė pašau!! o 
dalinimą į įtakų zonas, kurias 
dominuoja didžiosios galybes. 
Pasisakyta už pasaulinę preky
bą, kurioje neturtingos valsty
bės gautų įvairių lengvatų.

Bombos Belfaste
BELFASTAS. — Bomba už

mušė du britų kariuomenės 
sprogmenų ekspertus, kai jie 
bandė atidaryti automobilio du
ris, gavę žinią, kad automobily
je yra padėta bomba. Prieš šią 
nelaimę tie du ekspertai sėkmin
gai buvo išardę dvi kitas bom
bas, bet ši nelaiku sprogo ir abu 
žuvo.

Kiek anksčiau irgi Belfaste 
buvo nušautas protestantas Uls- 
terio policininkas. Tai jau šeš
tas žuvęs policininkas šiais me
tais ir 275 asmuo, žuvęs nuo 
neramumų pradžios.

Dabar ’’Pravda”, matydama, 
kad kai kurie respublikų “apa- 
račikai” privačius sklypus igno
ruoja ir jų savininkus visaip 
persekioja, paskelbė straipsnį, 
kuriame primena, kad privačių 
turgaviečių rėmimas yra vals
tybinė politika. Prekybos tur
guose organizavimas esąs da
bartinio penkmečio plane. Laik
raštis ragina steigti prie preky
bos ministerijos specialią įstai
gą, kurį prižiūrėtų ir tvarkytų 
ūkių produktų pardavinėjimą 
specialiose turgavietėse.

Sovietų Sąjungoje tokių “pri
vačių” turgaviečių yra kie’.:v;e- 
name didesniame mieste. Per j aš 
vartotojai gauna iš ūkio švie
žius produktus be jokių biuro
kratų valstybės įstaigose kišimo
si. Gruzijos valstiečiai net lėk
tuvais gabena šviežias daržoves, 
vaisius ir gėles į šiaurinius Ru
sijos miestus. Sovietų agrono
mai yra apskaičiavę, kad, ge
rai tvarkantis, visi gyventojai 
turėth'turėti visus metus įvai- 

•'mušiu' vaisiu ir daržovių. De
ja, sovietų sistemoje gyvento
jai gauna tik vietinius, sezoni
nius produktus, nes trūksta jų 
paskirstymo organizacijos. Kol 
per įvairias valdžios agentūras 
vaisiai ir daržovės pasiekia mies
tus, vaisiai būna apipuvę, o dar
žovės suvytusios.

“Pravda” todėl pradėjo kalbė
ti apie privačia iniciatyva išau
gintų produktų geresnį panau
dojimą. Laikraštis sako, kad 
Voronežo mieste reikėtų įsteigti 
valstiečiams nakvynės namus. 
Turgavietėse produktus parduo
da iki 4,700 ūkininkų, tačiau jie 
neturį kur pernakvoti, daug lai
ko sugaišta važinėdami su pro
duktais Į miestą ir grįždami na
mo. Geriau jau tvarkosi Ros
tovas, kuris turi 60 sunkveži
miu ūkininku reikalams. Vals
tiečiai gali, išsinuomavę sunkve
žimį, atvežti vaisius ir daržo
ves į turgų. Pagiriamas ir Tam
bov miestas, kuris priima iš val
stiečių į turgų atvežtus produk
tus ir pats juos parduoda tur
guje, leisdamas ūkininkams 
grįžti namo, nepaisant laiko 
pardavinėjimui.

“Pravda” pabrėžia, kad tik in
dividualių sklypų savininkai, bet 
ir valstybės l>ei kolektyviniai 
ūkiai turėtų būti skatinami par
davinėti savo produktus miestų 
turguose, žinoma, pirma atida
vus duoklę valstybei.

“Pravda” nekelia klausimo, 
kodėl privatūs sklypai yra tokie 
produktingi? Svarbiausias jų 
bruožas sklypo savininkas ga
li auginti, ką jis nori. Jam ne
reikia tartis su viršininkais ar 
laukti instrukcijų iš centro. Jis 
augina tai. ką gali parduoti, ko, 
jis žino, iš jo laukia miesto gy
ventojas. Tas sklypelninko lank
stumas ir yra jo stiprybė Įvai
rių planų ir dekretų sukausty
tame sovietų ūkyje.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga ir Čilė pasirašė kultūrinio 
bendravimo sutartį.



MIRĖ SAVANORIS VLADAS LIUBARTAS

Vladas Liubartas
PHOENIX, Arizona. — Velio

nis Vladas Liubartas gimė 1900 
m. spalio 17 d. vidutinio ūkinin
ko šeimoje Barklainių kaime, 
Ramygalos vals., Panevėžio aps. 
Vaikystė ir jaunystė, kaip dau
gumai ūkininkų vaikų, nebuvo 
lengva, teko anksti padėt sun
kius darbus dirbt, kentėt dėl Pa
saulinio karo nepriteklių, tad ne
galėjo daug mokslo pasiekt. Lie
tuvos nepriklausomybei kurian
tis, išgirdęs pirmą atsišaukimą 
stoti savanoriais i kariuomene 
Lietuvos ginti, entuziazmo pa
gautas, tuojau metė viską ir 
stoja savanoriu į kariuomenę.

Kariuomenėje išbuvo 3 me
tus, kovodamas visuose frontuo
se prieš besiveržiančius į Lie
tuvą priešus: rusus-bolševikus, 
bermontininkus ir lenkus. Ko
voje su lenkais patenka į jų ne
laisvę, bet greit vienmarškinis 
ir basas pabėga ir prisijungia 
prie savo dalinio. Su pasišven-

timu kariuomenėje tarnaudamas, 
buvo paaukštintas ir už žyg
darbį apdovanotas Vyties Kry
žiumi.

Pasitraukęs iš kariuomenės 
įstoja į Lietuvos policijos eiles. 
Policijos tarnyboj išbūna apie 
16 metų, tarnaudamas daugiau
sia Ukmergės ir Panevėžio ap
skrityse. Nors buvo pasiekęs 
nuovados viršininko vietą, dėl 
pašlijusios sveikatos, turėjo pa
sitraukti iš policijos tarnybos. 
Tada Panevėžy jis pradėjo dirb
ti kooperatyvo vedėju.

Būdamas policijoj ir koopera
tyve, nesitenkina vien tarnybos 
darbu: įsitraukia į visuomeni
nį veikimą, dirba ir Šaulių Są
jungoje. Gavęs kaip kūrėjas sa
vanoris 16 ha. žemės, tą kampe
lį paverčia pavyzdingu smulkiu 
ūkiu. Panevėžy įsigyja keletą 
sklypų ir pasistatydina namus. 
Viskas atrodo eina gerai, tik 
gyvenk ir džiaugkis. Bet ta lai
mė ne'ilgam: 1940 tn. vasarą, ru
sai komunistai įsiveržia į Lietu
vą, ją okupuoja ir pavergia. Lie
tuviams patriotams gresia mir
tis, kalėjimas ar ištrėmimas. 
Nujausdamas pavojų ir įspėtas, 
slapstosi' ir laimingai išvengia 
ištrėmimo į Sibiro vergiją. Pra
sidėjus karui rusų su vokiečiais, 
suorganizuoja partizanų būrį ir 
padeda vyti okupantus rusus iš 
Lietuvos. Atėjus naujam oku
pantui, pradėta organizuoti bū
relius prieš vokiečius ir ruoštis 
tinkamam momentui nusikratyt 
naujo okupanto.

Rušams-komunistams antru 
kart veržiantis į Lietuvą, 1944 
m. vasarą, viską metęs, bėga į 
Vokietiją. Patenka į Austriją,

DANIEL P. COMAN SU DRAUGAIS

■ ■ .......- ■ ■■ ■ ■ ■ ..... -

Prčf. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ

K N Y G Ų I ST O R I J A
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Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi.
Abu toniai minkštuose viršeliuose parduodanti už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresą:

N A U J I E N O S , „... ,
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

dirba pas ūkininką ir karui ei
nant prie galo atsiduria pabė
gėlių Hanau stovykloje. Bet ir 
čia nesėdi rankas sudėjęs. Tuo
jau su kitais įkuria stovykloj 
kooperatyvą. Ir čia jis suran
da kaip padėt sau ir kitiems.

1949 m. vasarą, savo pusse
serės Antuonettės (Antaninos) 
ir jos vyro Juliaus Bell (Bal
trūnų) kviečiamas, atvyksta į 
Phoenix’ą, dirba jų farmoj, bet 
po kiek laiko persikelia į Chi
cagą. čia gavęs naktinį pasta
tų valytojo darbą, dienomis jau 
pradeda prekiauti, atidarydamas 
mažutę maisto krautuvėlę. Vė
liau atidaro su kompanijonu jau 
daug didesnę krautuvę.

Gyvendamas Chicagoje, susi- , Daniel P. Coman yra demokratę partijos kandidatas Į JAV kongresu iš 3-čio 
tinka našle Zofiją, užsimezga Illinois distrikto. Paveiksle matome kandidatę Chicago Royal Club patai* 

. v. , . . 1 j pose sakantį kalba savo šalininkams. Iš kairės į dešinę sėdi: teisėjas Danielmeiles ryšiai ir jau tada sujung-, White, demokratų organizacijos komiteto narė Anna Bozovsicy, 15-to wardo 
tomis jėgomis pradeda abudu komiteto narys Daniel J. Coman, Metropolitan Sanitary District pirminin- 
kurti tolimesnį bendrą gyveni
mą. Jie nusiperka Chicagos 
priemiesty Robbins (mišriam 
rajone) gan didelę krautuvę, 
gauna leidimą be maisto pre
kiauti ir svaig. gėrimais. Teko 
dirbt 7 dienas savaitėje, po 15- 
16 vai. į dieną ir tik šventadie
niais pusdienį. Ir tai vis tik ne
užmiršdavo ir organizacijų ir 
draugų lankymą. Ir taip jie 
įtemptai dirba net 18 metų. Rei
kia tik stebėtis jų pasiryžimu, 
energija ir ištverme. Tokio 
įtempto darbo pasėkoje jie įsi
gyja pakankamai turto, kad atė
jus pensijos amžiui galėtų per
sikelti į Phoenix’a ir ten gražiai 
įsikurti. Atrodė, ateitis saugi, 
tad be rūpesčių, galėjo ilsėtis 
ir džiaugtis užtarnautu poilsiu I 
ilgus metus. Bet tą gražią idili-1 
ją sužlugdė negailestinga mir
tis: atėjusi netikėtai, ji nutrau
kė velionio gyvybės siūlą.

Kalbant apie asmeninius ve
lionio Vlado Liubarto bruožus, 
tenka pasakyt, kad jis buvo kuk
lus, sąžiningas, mandagus, pa
slaugus, visad pasiryžęs kitam 
padėt. Tur būt, dėl tų asmeni
nių savybių velionis įsigijo daugiai kurių kliūčių nebuvo iš klu 

bo grabnegig jr bendrai mažai 
tebuvo lankytojų ir palydovų. 
Mūsų senas paprotys ir mūsų 
privilegija yra serganti aplan
kyti, mirusį palaidoti.

Lietuviai respublikonai 
bruzdaN

kas John Eganr kandidatas į kongreso atstovus Daniel P. Coman, Illinois 
seimo atstovas Michael J. Madigan ir Illinois senato atstovas Frank D. 

Savickas. (Pr).

CICERO
Mirė Michael Masiliūnas'

Michael Masiliūnas seniau 
gyveno Ciceroje, kur ilgus me 
tus darbavosi maisto pardavi
mo biznyje. Turėjo plačias 
pažintis ne tik su savo tautie- 
čiasi, bet ir sū kitataučiais. 
Jis gyveno Antioch, Ill., kur 
šiomis dienomis mirė ir buvo 
atvežtas Į Chicagą palaidoti. 
Pašarvotas buvo Petkaus kop
lyčioje kovo 3 dieną nulydėtas 
i Šv. Antano parapijos baž
nyčią ir po gedulingi] pamal- 

idų nulydėtas i Lietuvių Tauti
nes kapines. Po laidotuvių visi 
palydovai pakviesti i Gold 
Coast In pietų.

Verta apie velioni pasakyti 
žodį, kitą. Buvo ramaus būdo, 
nesišalino savo tautiečių, ilgus 
metus priklausė Raudonos Ro
žės pašalpos klubui; deja, dėl

greitai

balius
Holly-

bas linki Antanui Jusui 
pasveikti.

Klubo pavasarinis 
arba parengimas įvyks
wood Inn salėje, balandžio 23 
d., sekmadienį. Į parengimo 
komisiją sutiko įeiti Bernice 
Žemgulis, Josephine Masilio- 
nis ir Julia Sačauskas. Galima 
sakyti, kad komisija yra paty 
rusi, darbšti ir ta diena bus 
smagi visiems atsilankiusiems.

Pa susirinkimo buvo pagerb 
ta Nu t. raštininkė Rože Didž- 
galvienė jos gimtadienio pro
ga. Nariai sudainavo jai “Il
giausių metų”.
narius kartu su vicepirm. Ju
lia Sačauskiene, kuri 
skanaus kugelio. Klubo nariai 
nepamjršta vaišingumo lietu
viškų tradicijų.

E. M. McNamee

Dūmų pavojus
Kokių priemonių reikia imtis 
apsisaugojant nuo netikėtai 

atsiradusių ore dūmų?

Kartais kilus kokiam nors 
gaisrui, kai kam tenka kvėpuo
jant įtraukti į plaučius nema
ža dūmų, kurie yra sveikatai 
kenksmingi. Jei tenka tų dūmų 
įtraukti nedidelį kiekį, tai pas
kui kvėpuojant gryname ore ne
tenka pajusti tą žalą, bet įkvė
pus tokių didesnį kiekį tenka kai 
kam sunkiai apsirgti arba net 
prarasti savo gyvybę. Man yra 
tekę prieš trisdešimt metų skai
tyti viename vokiškame laikraš
tyje vieno gydytojo patarimą iš
tikus tokiai nelaimei. Tas gy
dytojas davė tokį patarimą: pa
tekus į tokius dūmus, reikia tuo
jau pasiimti kokią nors skarelę 
ir ją suvilgyti (sušlapinti) ir 
paskui ją uždėti ant nosies; to
kiu būdu kvėpuoti per su
vilgytą skarelę. Ir tokią skare
lę, jei ji plona, sulenkti dvigu
bai ar trigubai. Nors uždėjus 
ant nosies tokią šlapią skarelę 
pats kvėpavimas esti sunkesnis, 
bet tokiu būdu apsisaugo] ama 
nuo žalingų medžiagų, kurios 
esti tuose dūmuose.

Taigi dabar, kai mūsų laikraš
čiuose kartas nuo karto sutei
kiami gydymosi patarimai, bū
tų visiems naudinga sužinoti, 
kaip reikia telgtis užklupusių 
gausių dūmų atvejais. Ar tokia

apsisaugomoji priemonė — su
vilgyta skarelė —būtų naudin
ga šiais medicinos pažangos lai
kais?

A. Kelmutis

Žmonių sparčiai daugėja
Nepaisant perspėjimų ir pas

tangų prieauglį kontroliuoti, 
žmonių skaičiai žemėje sparčiai 
daugėja. Numatoma, kad 1985 
metais miestuose gyvens 44 nuo
šimčiai visų žmonių, o paskirais 
kraštais — Amerikos miestuose 
80 nuošimčių, Europoje 71 nuo
šimtis, Sovietijoje 68 nuošim
čiai. Jei prieauglis nebus suma
žintas, tai prieauglio progresija 
vyks sekančiu tempu: prieš 
2000 metų gyventojų žemėje, 
spėjama, galėjo būti apie 250 
milijonų; 1850 metais buvo 1 
bilijonas (milijardas); 1930 m. 
jau buvo 2b iii jonai, 1960 m. — 
3 bilijonai, 1975 m. bus 4 bilijo
nai (dabar yra gerokai virš 
pusketvirto bilijono), 1986 m. 
bus 5 bilijonai, o 2000 metais 
bus 6.5 bilijonai.

i Ttm SUTB-—i—:
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Ji pavaišino

atvežė
Dr.

Dr,

GEROS DOVANOS
ties knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
A. J>.Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .........
Minkštais viršeliais tik ___

A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą Įspūdžiai, 
tik ___________________ ___

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj Arba 
money orderi.'

■ ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Vietoje $2.00 dabar

$3.00
$2.00

$1.50

ilgamečio’ BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

\ rSIMINT.MA! IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

)<l>>nn knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
ns tremties vietas. Knygą pasiusime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

X A 0 .1 1 E N O S
<<* H aisled >irveL Ch1c?K<* U Jin o U

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. t Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį .Lietuvoje dviejuose tbmūose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymais apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiautųjų 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 prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

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

Juozas Kapaeinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- ' 
džiant Lietuvą, bėgimą huo 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., S4.00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU į. VILNIŲ. Kelionės | Lietu
vą išpOdtiai iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kūra ii, IČEtiodiJ ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ali- | 
fonaus pastabumą neapgauna inturi^to ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- i 
rini gyvenimą Skurdi tremtis ji ne^alėnkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ff jo vadai yra ne mažiau ju<>- 
kingi Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl , $1.00

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTėč 5T„ ČHICAGO, ILL. 66604
atsilankant darbo valandomis arba užsakant pAštii Ir pridedant 

čekį ar piniginė perlaidą

draugų ir buvo populiarus lie
tuvių visuomenėje, ypač Phoe- 
nix’e.

Priklausė daugeliui organiza
cijų: kūrėjų - savanorių, Karių 
Veteranų Ramovei, šaulių Są
jungai Lietuvoj ir tremty, Poli
cijos tarnautojų klubui “Krivū
lei”, Panevėžiečių klubui, Lie
tuvių Bendruomenei ir Lietuvių 
Amer. klubui Phoenix’e. Kiek
vienai organizacijai skyrė taip 
sunkiai atliekama laika. Buvo 
taupus, bet kur reikėjo, nešykš
tėjo paremt organizacijas. Bu
vo ir Lietuvių Fondo narys.

A. a. Vlado Liubarto laidotu
vės buvo iškilmingos ir sutrau
kė tiek daug lietuvių, kiek jų, . 
sako, niekad Phoenixo laidotu
vėse nebūdavo. Koplyčioj (Fu- - - ' - 
neral Home) rožini atkalbėjo 
kuri, tėvas A. ValiuŠka, pasaky
damas po to jautrų atsisveikini
mo žodį. Savaiiorių-kūrėjų, Ka
rių Veteranų Ramovėnų ir arti
mųjų draugų vardu atsisveikini
mo ilgesnį žodį tarė Vladas Mie
želis, apibūdindamas velionio 
asmenį ir iškeldamas jo nuveik
tus darbus. Liet. Bendruomenės 
vardu atsisveikinimo žodį tarė 
Apylinkės pirmininkas Vyt. Mo- 
zastas, o Liet. Amer. klubo var
du — to klubo pirmininkas An
tanas Ignotas. Bažnyčioj mi
šias atlaikė ir giliai prasmingą 
pamokslą pasakė kun. tėvas A., 
ValiuŠka, kuris palydėjo ir į ka
pines.

Vietos Lietuvių choras, vado
vaujamas muzikės p. Onos Me- 
trikienės, giedojo koplyčioj, baž
nyčioj ir kapinėse. Buvo sugie
dota “Marija, Marija” koplyčioj, 
“Avė Marija” bažnyčioj solo po
nios L. Mozastienės ir kitos gies
mės. Karstas buvo padengtas 
tautirie vėliava, kuri kapiriėse 
buvd įteikta vairinio žthonai So
fijai Liubartienei. Nuleidžiant 
karstą į duobę, velionio žmo
na uždėjo ant karsto dėžutę su 
Lietuvos žeme, o palydėjusieji 
užbėrė, lietuvių papročiu žeriiės 
žiupsnelius. Visur — koplyčioj, 
bažnyčioj, kapinėse ir pietuose 
— buvo Phoenix’ui neįprasta 
daugybė žmonių. Į kapines pa
lydėjo 45 mašinos su apie 150 
palydovų.

Velionis mirė palikdamas 
skausmo prislėgtą žmoną Sofi-

Lietuviai respublikonai ju
da — bruzda, šįb mėnesio 19 
d., sekmadienį nūo- 2:30 vai. 
popiet nuosavoje pastogėje 
5146 West Cermak Rd. turės 
Svarbų susirinkimą. Kaip na
riai, taip svečiai, įteikite. Bus 
pranešimų ir bus pasiruoši
mai savo miesto- rinkimams. 
Patys rinkimai jau nebe už 
kalnų. Mūsų vadas p. Kimbark 
buvo su mumis, yra ir bus, 
tad ir mes visai kaip mūras sto 
vėkim ir laikykimės 
“vienybėje galybė!” 
taika, nesutarimai ir 
viniai šalin!

šūkio: 
Nesan-, 
kerštą-

atsistojimu ir tylos mi- 
Kadangi mirusios narės 
prašė grabnešių, tai fi- 
raštininkė Bernice Žem- 
per susirinkimą prašė,

Piliečiij klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpinio Klubo susirinki
mas įvyko vasario 20 d. Buvo 
pranešta, kad narė Rožė Ze- 
lavic yra mirusi. Nariai ją pa
gerbė 
nute. 
šeima 
nansų 
gulis
kad nariai tą pareigą atliktų. 
Klubas išreiškė narės šeimai 
gilią užuojautą. - l

Buvo gautas laiškas iš ChiOri 
gos Lietuvių Tarybos ir per
skaitytas. Nariai nubalsavo 
paaukoti 10 dol. LietilvoS lais
vinimo reikalams.

Ligonių lankymo komisija 
pranešė, kad ilgametis veik
lus narys Antanas Jusas sun
kiai serga. Ligonių lankyto
jas pareiškė, kad jis dažnai ji 
lankys ir praneš apie .jo padėtį 
ateinančiame susirinkime. Klu

ją, brolį Karolį sū šeima ir dau
gelį tolimesnių giminių ir arti
mų draugų.

Ilsėkis ramybėje, mielas Vla
dai, nors svetimoj,, bet svetin
goj Amerikos žemėje. V. M.

SKAITYK PATS IK PARAGINC
KITUS SKAITYTI
NAUJIENA0

.. Xi W J-. VZ KJ,

1739 SO. HALSTED STį. CHICAGO 8, ILi

Brid^ 
over troubled

waters.
do happen. And when there is. a.

. The Payroll Savings Plan is one of

something saved for when you need 
money fast. When you participate in 
the Payroll Savings Plan whefe you 
■york, 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, when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all

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.

Take stock iii America, 
Now Bonds paya bonus at maturity.

TU U.S. Cow-Bmd mž pay for Hm

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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ALGIRDAS GUSTAITIS

Sovietų Rusija, sulaužiusi pasirašyta 
sutartį, okupuotai Lietuvai pametė 

apkapotas sienas
Prof. Navickas neteisingai

Ozone Park, N. Y., leidžiamas 
dukartsavaitinis lietuvių komu
nistų laikraštis “Laisvė” 1972. 
11.25 ir 29 d., nr. 15 ir 16, paskel
bė prof. Kosto Navicko straips
nį “Kaip susidarė T. Lietuvos 
sienos”, kurio iškarpas neseniai 
gavau. Tenai daug kur prasi
lenkta su tiesa.

Užsienio .lietuviams nežino
mas prof. K. Navickas yra ko
munistų istorikas. Apie ji ži
nių yra Lietuvių Enciklopedijos 
XXXVI Papildymų t., 408 psl.

Visų pirma klaidinga antraštė, 
nes sienos pačios negali susida
ryti. Jos kieno nors sudaromos. 
Kaip ir sienos pačios negali keis
tis, jas kas nors keičia. Bet tuo 
nereikia stebėtis, nes kam ne-, 
svarbūs lietuvių tautos reika
lai, tam nerūpi ir lietuvių kalba. 
Vykstant Lietuvos — Tarybų 
Rusijos (taip rašo) deryboms, 
kurios baigtos 1920 m. liepos 12 
d. sutartimi, Lietuvos delegatai

rašo komunistinėj spaudoj 
reikalavo teisingesnių Lietuvai 
sienų. Skaitome:

“Vykstant deryboms dėl tai
kos sutarties * pasirašymo, Lie
tuvos buržuazinės vyriausybės 
delegacija Maskvoje reikalavo 
pripažinti Lietuvai buvusias 
Kauno, Vilniaus, Suvalkų ir 
Gardino gubernijas (su Bresto, 
Kobrino ir Pružanų miestais), 
o taip pat Minsko gubernijos 
Naugarduko apskritį bei Kuršo 
gubernijos Ilukstės ir Grobins- 
ko apskritis”.

Įdomu, kad rašo reikalavo, kai 
iš tiesų Lietuvos delegacija bu
vo priversta nusileisti ir pasira
šyti Taikos sutartį neteisingai 
apkarpytose ribose.

Esą, bolševikai negalėję nu
statyti sienų, suinteresuotai val
stybei nedalyvaujant. Rašo: 
“Tarybinė vyriausybė, pavyz
džiui, negalėjo sutikti su tuo, kad 
būtų nustatomos Lietuvos sienos 
su Lenkija ir Latvija, šioms val-

Aliaskoje numatytai tiesti žibalo vamzdžiu linijai reikia išmatuoti 
kelią. Tas darbas jau vykdomas Alyeska Pipeline Service Co., kuri 
per mėnesi išleidžia šiam darbui po 5 milijonus doleriu. Nuotrauko

je matomas sniege dirbąs matininkas.

*

Lietuvių Tautinių Namų susirinkimas

---------

1972 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVA
Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietu

vą, ta darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai. Šia vasarą jo vadovaujamas Ameri- 
can Travel Service Bureau nuveš į Lietuvą 9 ekskursantų grupes.

Visos ankstyvesnės ekskursijos jau pilnos. Jei kas dar šį metą 
norėtų važiuoti, tai gali pasinaudoti šiom ekskursijom:

Rugsėjo 11-tą, 20 dienų, iš Chicagos — $960.00 -j- taksai, iš New 
Yorko — $860.00 + taksai.

Spalio 2-rą, 15 dienų, iš Chicagos — $710.00 -Į- taksai, iš New 
Yorko — 610.00 + taksai.

Gruodžio 21-mą, 14 dienų, iš Chicagos — $710.00 + taksai, iš New 
Yorko $610.00 + taksai.

Kas nori žiemos šventes praleisti Lietuvoje su giminėmis, turi 
registruotis Į gruodžio mėn. ekskursiją. Bendroji kelionės kaina pri
klausys nuo valdžios patvirtintos oro linijų sutarties.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:
1 AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
Į 9727 So. WESTERN AVENUE
i CHICAGO, ILLINOIS 60643

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

• formacijas kelionių reikalais i viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.

SAVE AT SURED
UPTO 

S2O OOO

Mutual Federal 
Savings and Loan

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

Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

Regular 
flrt) PASSBOOK 

.^7 ACCOUNT 
rer Annum

stybėms nedalyvaujant”. (15 
nr.).

Jei taip, tai kodėl nesiskaity
ta su Lietuvos (pavergtos) nuo
mone nustatant Lietuvos STR 
sienas po II pasaulinio karo? 
Kodėl Lietuvos STR nepripaži
no tų pačių sienų, ant kurių ta 
pati, vadinamoji Tarybinė vy
riausybė, pasirašė 1920 metais? 
Kodėl patiems lietuviams nelei
džia tenai tvarkytis, o nuolatos 
veža, grūda savo kolonistus dar
bininkų, kariškių, tarnautojų 
pavidalais? .

Kaip tenai rašoma, Lietuvos 
delegacijos narys P. Klimas 
1920 m. gegužės 26 d. iš Mas
kvos į Kauną rašęs, kad rusai 
spaudžia atsisakyti kai kurių 
sričių, turinčių istorišką lietu
višką kilmę. Rusai atmeta eko
nominius įrodymus, ir kad lie
tuvių delegatų padėtis Mask
voje yra gana sunki.

Bandydami kiek galint grei
čiau pasirašyti taikos sutartį su 
bolševikais, lietuviai daugelio 
teisėtai reikalautų žemių atsi
sakė. Pagaliau “tarybinė vy
riausybė sutiko pripažinti jai ir 
Ašmeną, Lydą, Gardiną...”

Kodėl tų sienų dabar sovie
tai nepripažįsta? Jie dažnai kal
ba apie teisę. Tai prašom Įro
dyti ir vykdyti jūsų pačių pasi
rašytą sutartį. Be abejo, iš tų 
teisėtai Lietuvai turinčių pri
klausyti žemių palaipsniui rei
kės iškeldinti kolonistus ir tai
kos trukdytojus. Jie turėtų bū
ti paprašyti išvažiuoti iš kur at
siradę, ir į jų vieas atkeldinti į 
Sibirą, Kazak staną, Vorkutą ir 
kitur išvežtus tikrus lietuvius. 
Taikos ir galimo draugičkumo 
labui.

Prof. K. N. visiškai nutyli 
Klaipėdos krašto sukilimą ir po 
to tos srities prijungimą. Rašo: 
“Tik 1923 m. Santarvės valsty
bės, verčiamos tarptautinės si
tuacijos, apsisprendė Lietuvos 
naudai. 1923 m. vasario 16 d. 
Ambasadorių konferencija Pa
ryžiuje nutarė Klaipėdą ir Klai
pėdos kraštą įjungti į Lietuvos 
sudėtį kaip autonominį viene
tą”. (16 nr.).

Kodėl pasigrobė šiaurinę 
Prūsijos dali?

Rašinyje prof. K. N. nei žo
džiu neužsimena apie lietuviš- 
kas-prūsiškas žemes buvusioje

Prūsijoje, kurios šiaurinę dalį 
laikinai administracijai gavo ru- 
sai-komunistai. O ką tik skai
tėme, kad esą jie norį skaitytis 
■su tautomis, nustatant valstybi
nes sienas.

Vadinamoji Tarybų [Lietuva 
nėra “etnografiniu principu su
vienytos visos lietuviškos že
mės”, kaip rašoma nr. 16 Da
bartinė Lietuvos STR tėra dalis 
etnografinių žemių. Kitos yra 
okupuotos, pavergtos rusų-ko- 
munistų ar jiems priklausančių. 
Ir toji okupacija yra tokia žiau
ri, kad lietuviškose žemėse va
dinamoje Gudijos STR neleidžia
ma steigti tautinių šokių ir dai
nų ansamblių, lietuviškų mo
kyklų, skaityklų, vaikų darželių, 
neleidžiama leisti lietuvių kalba 
spaudos, net varžoma ir perse
kiojama prenumeruoj antie oku
puotos Lietuvos lietuvišką spau
dą, ir t. t.

Grąžinkite lietuvių tautai lais
vę, išvežkite kolonistus iš kur 
jie atvykę?

Širdies smūgio ir 
vėžio simptomai

Simptomus žinant laiku būtų 
galima apsisaugoti

Albany Medical College pato
logijos profesorius Dr. R. Foster 
Scott sako, kad daugumas ame
rikiečių visiškai nežino arba la
bai mažai težino, kaip prasideda 
dvi pavojingiausios ligos — šir
dies smūgis ir vėžys.

Blue Cross padarytomis stu
dijomis su 1,609 žmonėmis, sep
tyni iš 10 žmonių pasigyrė ži
ną tų ligų simptomus, bet pa- 
klausinėjus pasirodė, kad labai 
nedidelis nuošimtis kiek aiškes
nį supratimą turėjo.

Amerikos širdies Asociacijos 
paskelbti sekantieji artėjančios 
širdies atakos simptomai, ku
riuos kiekvienam svarbu įsidėti:

• Ilgai trunkantis sunkus 
spaudimas krūtinės centre, po 
krūtinės kaulu.

• Skausmas plintantis į pe
čius, rankas, sprandą ar žandus.

• Skausmas ar nepatogi sa
vijauta dažnai lydima prakaita
vimo. Taip pat gali pasireikšti 
kvapo stoka (greitas kvėpavi
mas), širdies pykinimas ir vė
mimas.

Kovo 11 d. (6122 So. Kedzie 
Si.) įvyko Lietuvių Tautinių 
Namų narių susirinkimas. Su
sirinkimui pirmininkavo Jo
nas Jurkūnas, sekretoriavo 
Kašuba. Pirmininkas Jonas 
Jurkūnas, pasveikinęs susirin 
kusius perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą. Padžiugi
nęs, kad Chicagos lietuviai jau 
turi nuosavą pastogę — na
mus, pažymėjo, kar prie tų 
namu reikia nemažai pridėti. 
Būtinai ir greitu laiku reikia 
įvesti atšaldymo sistemą, nes 
vasara artinasi. Reikia ir kito
kių pagerinimų.

Direktorių pirmininkas Mi
kas Rėklaitis savo pranešime 
paminėjo, kad šie namai kol 
kas remiasi komerciniu pa
grindu. Iš skolų išbridus, bū
tinai reikia pristatyti dar 
priestatą, kur galėtų tilpti 
skaitykla — biblioteka ir kit
kas. Jurkūnas šiai minčiai pil
nai pritarė, bet tai esą ateities 
reikalas. Dar pastebėjo, kad 
bus pradėtos kultūrinės apraš- 
kos puoselėti, ruošiant paskai
tas ir kitką.

Iždininkas Juozas Žvynys — 
smulkiai papasakojo (teisin
giau būtų paskaitė) visą iki 
praeitųjų Metų kasos stovį. Iš 
jo pranešimo paaiškėjo, kad 
jau turima 279 nariai, kurie 
yra įnešę $62,402.50. Gryno 
pelno praeitais metais turėta 
$3,384.36. Per $30,000 iš banko 
esanti užtraukta paskola, šis 
namas su Įvairiais pertaisy- 
mais (elektros, ventiliacijos, 
mikrofonų, salei stalai, kėdės, 
virtuvės, baro ir kitokie namo 
pagerinimai) kainavęs $121, 
030.46. Tiesa, dar reikėtų pa
žymėti, kad nemažą sumą šių 
namų Įsigijimui kai kurie as
menys yra paskolinę.

Čia pat Juozas žvinys paste
bėjo, kad susidėjus Įvairioms 
aplinkybėms jis toliau negalįs 
pasilikti iždininku, šiais me
tais iždininko pareigas perims 
Juozas Andrašiūnas.

Revizijos komisija pranešė, 
kad ji yra radusi viską pavyz
dingiausioje tvarkoje. Vienbal 
šiai nubalsuota (tiesa, buvo 1 
prieš) tą pačią revizijos komi
siją palikti ir sekantiems me
tams.

Per vykusias diskusijas bu
vo užsiminta, kad skolų suma

žinimui reikia prašyli para
mos ar pašalpos, kreipiantis j! 
Lietuvių Fondą, nes šis fondas1 
esąs paskyręs tam tikrą sumą 
Jaunimo Centrui. Prašyli pini 
ginės paramos ir iš S. L. A.

Į pastabą, kad šio namo nuo
ma gal esanti per aukšta, Jur
kūnas pastebėjo, jog kol kas 
nieko negalima daryti. Skolos 
spaudžia. Skolas išmokėjus 
būsią i tai atsižvelgta.

Pirmininkas Jurkūnas uždą 
rydamas susirinkimą padėko
jo visiems atsilankiusiems ir 
pastebėjo, kad šis namas yra 
lietuvių namas ir visiems lie
tuviams atviras.

Po to vyko penkių metų su
kakčiai paminėti pietūs (aiš
ku. $6 sumokėjus). Pietų me
tu Julija Cijunėlienė, parafra
zuodama Donelaičio “Metus” 
savo sukurtais eilėraščiais 
puikiai nuteikė publiką pagir- 
dama. papeikdama: tituluo
tus, ordinuotus, paprastus žino 

Įneš, moteris, vyrus ir bendrai 
visus. Skaitydama eilėrašti * v

apie suradimą gudriu vvrų gy
vybes eleksyro, tarp kitko pa
stebėjo, jog tuomet, 1(MM> me
tų išgyvenus vyrui su žmona, ir 
katalikų bažnyčia duosianti 
skyrybas. Publika atsidėkojo 
ilgomis ir karštomis katutėmis.

Nežinau, kas pietus gamino, 
bet kad jie buvo skanūs, tai 
visi gyrė. Po visko jaunimas 
pasiliko pasišokti, o senimas 
(jo dauguma) pradėjo skirs
tytis. SI ašy s J uskė n as

Kunigai prašo 
baigti celibatą

Denver, Colo., vykstančioje 
Amerikos Kunigų Tarybų Fede
racijos konferencijoje priimta 
rezoliucija prašant Vatikano 
baigti celibato įstatymų, nors 
rezolipcijai priešingas Bostono 
kunigas Francis McGinn tvirti
no, kad Vatikanas nerodo žen
klų, kad nusileistų.

Amerikos kunigų federacija 
skelbiasi turinti 30.000 narių. 
Konferencijoje dalyvauja 250 
delegatų.

....įl" ■" ■ „Į i _ ..... |

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
* vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST.Z CHICAGO, ILL. 60608* * »
ę

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 
\Tado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Vėžio simptomai; kurių pa
skelbti septyni:

• Įprastos ‘laukan ėjimo” 
žarnų ir pūslės ištuštinimo 
tvarkos pakitimas.

• Negyjanti žaizda.
• Nepaprastas kraujavimas.
• Guzas ar sukietėjimas krū

tyje ar bet kur kitur.
• Nevirškinimas arba sunku

mas nuryti maistą.
• Aiškus karpos ar apgamo 

pakitimas.
• Varginantis kosulys arba 

balso užkimimas.
Vienu ir kitu atveju greita ak

cija — pas daktarą >— gali lai
ku išgelbėti.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Raginkite savo apylinkę 
augti ~ taupykite!

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

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

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIV.____ —__ ■ __ .
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Krauju apsitaškęs diplomatas
Trečiadienio vakarą, kovo 15 d., Washingtone Uni

versiteto didžiojoje salėje Marylando kolegijos mokinė 
išvertė stiklinę kraujo ant sovietų diplomato apikaklės. 
Sovietų ambasados patarėjas Aleksandras D. Jevstafje
vas, atstovaudamas Sovietų Sąjungos ambasadorių ofi
cialiame priėmime, nesitikėjo būti taip sutiktas. Jis ren
gėsi vakarą praleisti tarp garbingų valstybių atstovų, 
išklausyti kalbų ir susirinkusiems mokslo žmonėms pasa
kyti, kaip smarkiai pirmyn žengia Sovietų Sąjunga. Jam 
susidarė netikėta situacija, bet jis labai greitais susior
ientavo. Jis čiupo kraują praliejusios mergaitės ranką, 
bet ta stiklinėje likusius kraujo lašus sugebėjo užtėkšti 
jam ant veido. Be to, jauna mokinė salėje dar garsiai j 
suriko:

— žmogžudy, išleisk žydus belaisvius!... Išleisk ne 
mažomis grupelėmis, bet tūkstančiais... Išleisk juos 
dabar!...

Žostautų gyvenvietė 
kuriama penktoj vietoj

Kodėl dabartinės Lietuvos kai
mo žmogus bėga į miestus? At
sakydamas P. Vasinauskas šitaip 
aiškina:

“Dabartinis kaimo žmogus 
seka gyvenimą. Tik iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad jam ne
rūpi visuomeninė kolūkio ga
myba, statybos, melioracija ir 
t. t. Iš tikrųjų jis ir laikraš
čius skaito, ir mokslininkų po
lemiką seka, ir viską, kas da
rosi kolūkio teritorijoje, svar
sto. Jis jautrus ir geriems, 
ir klaidingiems poslinkiams.

Normalaus didumo briga
dos, kadangi jų ribos maždaug

atitiko senųjų kaimų (didžių
jų) išsidėstymą, kaimo žmo
gui buvo suprantamos, pri
imtinos. Gyvenvietė, kuria
ma ant senojo kaimo pamatų, 
buvo laikoma sava. Iš tikro, 
čia buriasi senieji kaimynai. 
Čia giminės, čia dar išlikęs 
vienas kitas senelio sodintas 
medis, įprastas landšaftas, 
žmonės pradėjo keltis, tačiau 
institutai pradėjo braižyti iš 
naujo. Kėdainių rajono Žos
tautų kolūkyje man pasako
jo, kad jų gyvenvietė pro
jektuojama jau penktoje vie
toje. Aristavos kolūkyje bu
vo suprojektuotos keturios 
gyvenvietės. Pirmieji taip ir 
susistatė. Dabar, sako, briga-

Visi žinome, kad žydai yra geriau organizuoti, negu 
| kitos tautinės grupės. Praeitais metais Rusijos žydai or
ganizavo protestus Leningrade, Maskvoje, Rygoje ir ki
tose vietose. Tuo pačiu metu laisvame pasaulyje žydai 
vedė organizuotą kampaniją prieš žiaurų sovietų val
džios elgesį su žydais Rusijoje. Jeigu “diplomatas Jev- 
stafjevas buvo parinktas “kraujo krikštui”, tai yra pa
grindo manyti, kad pačioje Rusijoje jis buvo žydų krauju 
apsitaškęs. Žydai turi tikslesnių žinių ne vien apie žydų 
persekiojimus Sovietų Sąjungoje, bet jie žino, kas žydus 
kankina ir persekioja. Jie žino, kad Sovietų Sąjungoje vei
kia žiaurūs įstatymai dėl kelionių į užsienius, bet jie taip 
pat žino, kuris sovietų valdininkas tuos įstatymus taiko ir 
kaip juos taiko.

Sovietų “diplomatas” Jeftafjevas, darydamas pir-
Salėn susirinkusiems jau buvo aišku, kodėl taip bu-|muosius žingsnius į diplomatinę karjerą, greičiausiai va- 

vo sutiktas sovietų diplomatas. Tuo metu salėje pasitai- rinėjo žydus į Beribidžaną. Galimas daiktas, kad ne vie- 
kęs United Press fotografas padarė nuotrauką, -o didžioji na, varomą į prievartos darbo stovyklą, jis yra apkūlęs. 
spauda pirmuose puslapiuose įdėjo krauju aptaškytą so-1 Bet jo elgesys su Sovietų Są-goje laikomais antros rūšies 
vietų valdžios atstovą.

Mokslo įstaigoje matyta scena visiems buvo labai ne
maloni. Blogai pasijuto krauju aptaškytas Jevstafjevas, 
blogai jautėsi ir salėn kalbų pasiklausyti suėjusieji jauni 
studentai. Bet kiekvienam salėje buvusiam buvo aišku, 
kad Sovietų Sąjungoje^ gyvenantiems žmonėms sudarytos 
sąlygos -taip pat yraTabai nemalonios. Iš kiekvienos pa
saulio valstybės gyventojai gali laisvai išvažiuoti į užsie
nius, tuo tarpu Sovietų Sąjunga yra priėmusi tokius 
žiaurius įstatymus, kurie kelionę į užsienius skaito nu
sikaltimu.

Nežinome, ar sovietų ambasados patarėjo Jevstaf- 
jevo rankos yra kruvinos, bet jeigu mergaitė jį pavadino 
žmogžudžiu, tai yra pagrindo manyti, kad jis galėjo bū
ti krauju apsišlakštęs. Sovietų sistema taip sudaryta, 
kad į aukštesnę vietą gali įkopti tikai krauju apsišlakščiu- 
sieji jaunuoliai. Sovietų Sąjungoje pirmas žingsnis — 
įstojimas į komunistų partiją ir stažo atlikimas saugume. 
Joks sovietų diplomatas neišleidžiamas į užsienį, jeigu 
jis nėra tarnavęs saugumo organuose. Joks sovietų dip
lomatas neišleidžiamas į užsienį, jeigu jis nėra tarnavęs 
saugumo organuose ir nėra ten pasižymėjęs.

piliečiais šiuo atveju neturi didelės svarbos. Washingtone 
Jevstfjevas atstovauja sovietų valdžią, kurios niekas ne
rinko ir kuri jau 54 metus krauju ir prievarta laikosi val
džioje. Ne tiktai pačioje Rusijoje, bet ir rusų okupuotuo
se kraštuose valdo 1918 metais valdžią pagrobusi komu
nistų grupelė. Krašte niekad nebuvo pravesti demokra
tiški rinkimai, kandidatus atsakomingoms pareigoms pa
renka tiktai komunistų partijos komitetas. Jeigu kas 
bando suabejoti šioms komunistų privilegijoms'’, tai tuos 
ginklu suvaldo įvairūs Jevstafjevai. Už geresnį pasidar
bavimą vėliau jie išleidžiami į užsienius ir pakeliami į 
“diplomatus”.

Praeitais metais Kanadoje vengras užsikabino ant 
Kosygino kaklo ir nuplėšė jam švarką. Nuo komunistų 
pabėgęs vengras priminė Kanadon atvažiavusiam Kosy
ginui, kad atvažiavai su svetimu švarku, kad labai žiau
riai apiplėšei visą vengrų tautą. Trečiadienio vakarą 17 
metų mergaitė priminė Jevstafjevui, kad jis .atstovauja 
kruviną valdžią, kuri neleidžia žydams riš tos vergijos 
išvažiuoti. Reikia reikalauti, kad komunistai išleistų ne 
vien žydus, bet kiekvieną žmopų, kuris nori iš “komu
nistinio rojaus” išvažiuoti.

dos naikins ir žmones kels į 
vieną gyvenvietę, žmonės dū
sauja:

— Kelsimės į Kėdainius... 
Ten bus tikresnis gyvenimas.

Iš tikro, žmonės lieka žmo
nėmis. Iš jų tyčiotis negali
ma. Negalima visą laiką vi
sai nesiskaityti su jų nuomo
ne, su tyrais jų jausmais, pa
galiau ir su ekonomika.

Dabar respublikoje kažkie
no sukurtas mitas, kad patys 
žmonės jau nebenori statytis 
senose kaimavietėse, kad jie 
iš vienkiemių nori persikelti 
į miestelius ir bažnytkaimius. 
Netiesa.

Šakių rajone palei Nemuną 
yra toks Kriukų miestelis — 
labai graži vieta, pušynėliais 
apaugusi pakrantė “švyturio” 
kolūkis, į kurio teritoriją įeina 
Kriukai, čia kuria centrinę 
gyvenvietę. Kuria ir kitas 
kaimiškas gyvenvietes. Kur 
keliasi žmonės? Keliasi, kur 
arčiau, kur jų seneliai gyve
no. šio kolūkio pirmininko J. 
Basčio teigimu, kol kas -atsi
radęs tik vienas, kuris iš kai
mo persikėlęs į Kriukus. Ir 
tas pats kolūkyje nedirba”.

Kaip pririšti lietuvį kolūkyje
Teisingai P. Vasinauskas ra

šo, jog žmonės lieka žmonėmis 
ir iš jų tyčiotis negalima. Tyčio
tis negalima, bet pagal Stalino 
konstituciją galima juos už ne
būtus nusikaltimus bausti ir žu
dyti.

Pasisakęs prieš kaikurias kol
chozų administravimo negero
ves, P. Vasinauskas rašo ilgą 
skyrių, svarsto, kaip iš naujo 
surasti žemės traukos dėsnį, 
kaip pririšti lietuvį kolūkyje. Ir 
jis rašo, jog kolūkietis pasida
ręs pasyvus, nesijaučia šeimi
ninku, kad ir kaip tą jausmą no
rėtume jam įkvėpti. Vadinasi, 
lietuvis žemdirbys nepasiduoda 
apgaulingai propagandai. Žino, 
kas nepriklauso jam — netiki 
agitatorių aiškinimui, jog kolū
kis yra jo nuosavybė. Lietuvis ; 
ūkininku ar paprastu žemdirbiu 
buvęs supranta komunistinę ap
gaulę, jis pasyvūs, kaip Vaši- ; 
nauskas rašo. <■ ■■

Bet esą, pagal Vasinauską, : 
galima pakelti kolūkiečio domė
jimąsi turto augimu, trobesių 
statybomis ir kitais reikalais, • 
jei jis žinos, kad kolūkio tur- ; 
te išliko ir auga jo dalis. Girdi, ' 
kolūkietis ir vaiką paliks įpė
diniu, kai žinos, jog jis turi tur
to visuomeninėje nuosavybėje 
— ūkyje. Bet ta įpėdininkystės 
dalis turinti būti nežūstanti ir : 
niekieno nenusavinama. <

Taigi, prifilosofuota prieš pa
grindinius socialistinės — ko- : 
monistinės santvarkos dėsnius, 
kurie nustato, jog nėra priva
čios nuosavybės ir nėra pavel- ; 
dėjimo teisės.

Richard Chamberlain, pagarsėjęs Amerikoje už savo televizijos se
rijos vaidmenį dr. Kildare, buvo išvykęs Anglijon, ten lankė teatro 
studiją, vaidino Šekspyro dramose ir tapo aktorium. Jis netrukus 
vaidins Anglijos karalių Eduardą Vlll-tąjį, kuris atsisakė sosto dėl 

moters meilės. Filmas vadinasi "For the Woman I Love".

Arklių sportas, priemonė 
jaunimą kaime prilaikyti

Svarstęs senųjų nuotaikas, ir 
įrodinėjęs, jog jie labiau kolū
kiais domėtųsi, jei palaikų tei
sę turėtų, P. Vasinauskas nuei
na grynai į jaunų žmonių proble
mų nagrinėjimą, kurias, gerai 
išsprendus, gal būtų galima jau
nus žmones išlaikyti kolūkiuo
se, dabar kaimu vadinamuose.

Esą, jaunimas labai mėgsta 
arklius, arklių sportą ir jodinė
jimą. Mašinos pakeičia arklius, 
bet dar daug kur arkliai naudo
jami. Kai kurie kolūkiai pra
dėję išdavinėti leidimus laikyti 
asmeniškus arklius, kaip’kad lai
komi asmeniški daržai. Tuo sie
kiama jaunus žmones prilaikyti 
kaime, leidžiant .jiems laisvalai
kiu pajodinėti.

Tegul valdžia, kolūkio admi
nistracija, ir padeda kolūkiečiui, 
bet jis einąs kryžiaus kelius, kol 
naują gyvenvietę gauna. Mies
tiečiais greičiau gauną naujus 
butus. Geriau ir prekėmis ap-, 
rūpinami. Turi pirmą progą; 
naujus spektaklius ir koncertus 
lankyti. Kaimietis turi ilgai 
laukti, kol per televizorių bus 
parodytas buvęs naujas operos 
spektaklis.

Pagal Vasinauską, reikalinga 
padirbėti, kad atgaivinti vėstan
čią žmonių meilę žemei. Kaimo 
žmonės prisiklausą daug tech
nikos naujienų, įskaitant skrai
dymus erdvėse, bet apie žemės 
ūkį nieko naujo, išskyrus: dau
giau gaminkim, daugiau primelž- 
kim! Ir nuomoniauja P. Vasi-

nauskas, jog kaime žmogų iš
laikyti reikia kažko kito, o ne 
vien primelžimo soclenktynių.

Girdi, esančios plačios gali
mybės veikti įvairių sričių žmo
nėms. literatus įskaitytinai, kad 
būtų paskatintas jaunas kolū
kietis nebėgti į miestą. Girdė
jęs P. Vasinauskas ir tokių kal
bų, kad esąs reikalingas paliki
mų įstatymas, kaip tokie prak
tikuojami kapitalistinėse san
tvarkose. ’ Būtų puiku, jei įsta
tymas įpareigotų paskutinį sū
nų ar dukrą nepalikti tėvų, su 
jais kolūkyje gyventi. Toks 
kai kurių kolūkių vadovų su
manymas keliamas remiantis.se
nais nerašytų .įstatymų atsimini
mais, kai ūkininkas ūkį -paves
davo tik vyriausiam sūnui, ku
rio pareiga išsaugoti ūkį ir da
lis išmokėti.

Toks paprotys buvęs šventas, 
gražus, /bet dabar nesą galima 
sukurti tokios tvarkos, nes įpė
dininkystės paprotys dingo kar 
tu su privačia žemės nuosavybe. 
Nėra įpėdininkystės, tai vaikai 
nesirūpiną savo senus tėvus pa
laidoti, kolūkio žmonės turi gaiš
ti, kolūkis turi duoti karstui len
tų ir arklius numirėlį nuvežti į 
kapus...

Baigiant “Pergalės” straips
nio apžvalgą, reiktų palinkėti vi
sokiems plačių akiračių ar ko
munistinės vienybės žmonėms 
patiems tą straipsnį perskaityti 
ir įsisąmoninti, koks dabar Lie
tuvoje gyvenimas, kaip jį ap
rašo P. Vasinauskas..

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTES 
LAUKUOSE

28
— Slovakų, nuo amžių kovojančių už 

savo nepriklausomybę, — “Pagrindinė 
kongreso dalis buvo šeštadienio bankietas 
($12.50 asmeniui), kuriame dalyvavo visa 
eilė Kanados ir JAV įžymybių garbės sve
čių”, (vyskupų, politikų, kultūrininkų, 
senatorių...) — .

“Labai gražiai buvo paruoštas 8 psl. 
valgiaraštis: viršelyje Slovakijos vėliava 
(mėlyna — raudona), krašto emblema — 
dvigubas kryžius” (...) “antrame pusla
pyje Kongreso deklaracijos tekstas, toliau 
valgių sąrašas, bankieto programa. Slo
vakijos istorijos bruožai ir žemėlapis” 
(_  “Labai įspūdingas momentas slovakų
vienybės pademonstravimas simboliais. 
Užgesinus šviesas, grupė jaunų slovakų 
Įnešė stambią ivakę — Kanados šimtmečio 
ugnį ir .priartėjo prie garbės stalo’’ (...) 
Wisa eilė slovakų uždegė po žvakę vieny
bės ženklan”... Meninėje programoje ra
dijo vyrų choras, tautinių šokių grupė, 
tarpais grojąs “slovakų melodijas” orkes
tras. “Stebėtojams slovakų kongresas”(...) 
“paliko labai gerą Įspūdi” (...) “The Te
legram” birželio 19 d. laidoje pirmajame 
puslapyje atspausdino spalvotą slovakų 
taut, šokių grupės “Zemplin” nuotrauką ir 
informaciją apie kongresą"...

Ar tai nebuvo “oazė”, kurioje atsigėrę 
žmonės ir kupranugariai, keliauja toliau 
karšto, sauso vėjo džiovinama dykuma!

PRAŠYMAS

IV-ji Dainų šventė su tiek gerai daina
vusių dainininkų dar nereiškia krizės. Bet 
mažesnis skaičius suaugusiųjų choro dai
nininkų ir atėjusios visuomenės (ir dėl 
pirmiau pasakytų priežasčių) Įspėja, kad 
gali prie krizės priartėti.

Todėl būtina išgirsti lietuviškos dainos 
ir jos švenčių prašymą, įgalinti pačią dai
ną ir jos šventes garsiau, plačiau, galin
giau skambėti. Jų galingu skambėjimu ir 
didingu vaizdu patiems išsigelbėti nuo 
miego, gal būt, nuo amžino, ir Išgelbėti 
dainą. Dabar ją nutilusią vargu kas nors 
kada prikeltų, nukritus pančiams jos gim
tajame lopšyje, Lietuvoje, ir užžėlus išei
vijos takams.

Lietuviškos dainos dainų šventės nori 
būti ir prašosi būti visų lietuvių šventėmis. 
Dainų švenčiu balsas, būdamas tautos 
balsas, yra ir Dievo balsas.

Dainų šventėse dainuojamos -liaudies 
dainos prašo jų nežeminti ir nekaltinti už
tai, kad jos Jie šiame laikmetyje gimusios, 
bet tautos balsu ir kalba ateina ir eina nuo 
lopšio iki karsto, bręsdamos brangakme
niu kančių, džiaugsmų laisvės šviesoje ir 
vergijos tamsybėse. Jos yra ir 
dainos. Jos bus ir ateities dainomis.

Dainų šventės, būdamos visų šventės, 
yra tautinės klasikos individas, bet ne as
meniškas laiko ir mados, skonio, charak

dabarties

terio rūšinis koncertas. Tai jos kuriasi 
pačios iš savęs, auga, žydi, savo žiedais ir 
noksta savo vaisiais. Ir nelenkia galvos 
svetimų prieštaringų žiedų vainikui už
dėti. Dainų šventės prašo jokiais Lbruo- 
žais nedaryti jų dviveidėmis. Jos negali 
būti (kaip ir niekas kitas) .kartu ir rezis
tencinėmis, ir susitaikiusiomis su likimu, 
ir kovojančiomis... Todėl jos nepriima 
žodžio, garso, vaizdo, atnešto į jos žemę, 
okupanto, kolonisto, nė sūnaus palaidu-, 
no, kol jis sugrįš į savo tėvų .namus. Bū
damas pačios pilnos turtingos... nepriima, 
nesiskolina bet ko “pasiįvairinti, pasi ’ 
aukštinti’’ nė iš kitų tautų...

Dainų šventės prašo jų grynąją daina
vimo jneno kultūrą rodyti “demonstruoti” 
tos pačios kultūros kilmės ir pasaulėjau
tos kūrybos regimomis -šakomis ir savo 
žemės buvusių laisvų namų valstybės 
ženklais. Prašo rodyti įvilktas i savo regi
mą rūbą.

Dainų šventės, būdamos tautos sąmo
nės - dvasios apraiška, prašo jų nestatyti 
varžovais su operomis, ypač su svetimo
mis, nei su rūšiniais dainavimais ir vaidi
nimais. Prašo anų nelaikyti dainų švenčių 
pakaitalu. Dainų šventės prašo savo atski
ro tradicijos ir tautinio kelio.

Choruose ir dainų šventėse dainavimas 
mokytoju.

Dainų švenčių chorai, susidedu iš sava
norių mėgėjų dainininkų, prašo iš jų ne
reikalauti profesionalinio dainavimo.

Dainų šventėse didžiausias yra mėgėjas 

prašosi būti ir savo kalbos

dainininkas-kė. Po jo profesionalas muzi
kas, mėgėjų mokytojas ir dirigentas.

Dainų švenčių chorai, dainuodami iš 
tautinės sąmonės ir iš mėgėjiškumo, prašo 
visus lietuvius juos, chorus, vertinti ri vi
sokeriopai remti, kad pasiektų kuo aukš
čiausio mėgėjiškumo, kad iš jų išaugtų ir 
profesionalų daininkų, pasiliksimu savo 
tautoje.

Vaikai ir jaunuoliai, Įsidainavę savo 
choruose, ir tie, kuone 700 dainavusių Iv-je 
Dainų šventėje nenori būti intarpu, per
traukiančiu suaugusiųjų choro ištisumą, o 
prašo savo dainų švenčių.

Suaugusiųjų chorai nenori būti per-- 
traukti vaikų, jaunuolių chorų, o jie pra
šo savo atskirų dainų švenčių. Abidvi šven
tės prašo būti rengiamos atskiru metu.

Dainų šventės prašo nelaikyti jų pra
mogomis ir neįnešti jokių savybių, kurios.’ 
giminiuotų .dainų šventes su piknikais, nu
vertinančiais pačią šventę, tą tautos bal
są. ir didelį daugelio darbą.

Chorai ir dainų šventės prašo juos - jas 
laikyti dainuojančių ir jų klausančių tau
tinės .sąmonės grūdinlojomis, savigarbos 
kėlėjomis, tautos kūrėjomis ir jos vėlia
vos nešėjomis...

Lietuvių liaudies dainos, giesmės ir iš 
tų pačių šaknų ir kraujo sukurtos atskirų 
muzikų ne vien tik prieš savo talentą, bet 
ir prieš savo tautą, anuomet slaptai reiš
kęs! chorais, vėliau išėję Į viešumą, dabar 

einą per dainų šventes Į pasaulį —'-prašo tą 
kelią laikyti tuo keliu, kuriuo tauta atėjo 
iki Vasario 16-sios. Prašo to kelio nepa
mesti dėl takelio.

Dabar maži, paaugę, jauni, seni pla
čiausia dainavimo prasme dainuodami lie
tuviškas dainas, giedodami lietuviškas 
giesmes, dainuodami, giedodomi savo 
namuose, šventovėse, choruose, dainų 
šventėse, tikrai g}'vi prieisime antrą Vasa
rio 16-sios dieną, vieną laisvę, nepriklau
somybę, nesidalinamą su kita laisve, ne
priklausomybe.

Dabar, esant ir gresiant tokiam .pavo
jui, tesusituokia ir mūsų čia galingasis 
menas, daina, kankliai ir... kardas!...

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
D i e n r a š ti
“N A U J -IENA ST

Jau pasirodė knygų rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
I VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso tolof.; PRospoet 8-3229 
Rezid. tilefu WAlbrook 5-5076

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

R«Z. tel. 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Puteli Rd. (Crawford 

Madical Building). TeL. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal gusi tarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefa PRozpact 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR, C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEiTON 
INKSTŲ IR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAUS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniai*; ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrai, penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus.=.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki. 11 vaL ryto tik 
susitarus. < -»
Trečiadieniais uždaryta. z

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. tele.-.. Gibson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ijt orthoped'as-protezistas 

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom; 

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

Telef.: PRospect 6-5084

help your <*> 
HEART FUNOV 
■help your HEART

Vasario 16 minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės at

statymas buvo paminėtas trejo
pai. Vasario 16 d. 7 vai. 45 m. 
vak. Bayfront Parke buvo Mia
mi visuomenei viešas koncertas, 
kuriame Stasys Baras pirmą 
kartą dainavo Miami ir atosto
gautoju dainos meno mylėtojų 
7,000—8,000 miniai. Kaip mū
sų iškilusis solistas dainuoja
mus dalykus atliko, nebūdamas 
muziku, negaliu imtis vertinti. 
Tačiau remiuos orkestro diri
gento Caezar La Monaca tvirti
nimu ir pasigėrėjimu, kad pa
dainuota su dideliu pasisekimu. 
O ir klausytojai nesigailėjo plo
jimų, bisų, bravo ir valio. Mi
nia stovėjo net Lietuvos himną 
giedant, ko anksčiau nebūdavo. 
Atrodė, kad dainininkas klausy
tojus pririšo.

Orkestras, solisto dainuoja
mų dainų ir arijų Įtarpose, — 
atliko lietuvių kompozitorių ir 
paties dirigento sukurtus kūri
nius.

Į koncertą atvykusioms lietu
viams tikrai kilo džiaugsmo nuo
taikos, kai pranešėjas, nors ir 
trumpai, bet taikliai pristatinė
jo solisto atsiekimus, ir groja
mų kūrinių autorius, pabrėžda
mas, kad lietuvių tauta, nors ir 
nedidelė, bet stipri kultūriniais 
pasireiškimais.

Vasario 13 d. 10 vai. ryto bu
vo pamaldos Jesu bažnyčioj. Kaip 
ir kitais metais, choras giedojo 
giesmes lietuviškai, o pabaigai 
sugiedojo Lietuvos himną.

Vasario 19 d. Št. Kieraus baž
nyčioj pirmą kartą, buvo vien tik 
lietuviams pamaldos. Prisirin
ko gerokai per 100-tą žmonių.

GRADfNSKAS
PATI NAUJOJI j
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

2512 W. 47 ST. — FR 8-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

■ ■ JT-

"PERKRAUSTYMAI

MOVING j
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A.S, s..

2047 W., 67th Pl. WAlbrooK.54063

M 0 V Į N G
Apdrausta* perlčraūstymM 

iš įvairių atstumų., 
antanaš Vilimas

823 West 34 Piece 
TeLLFrontier.6-1882 a

<----- ' ' . . ' ~ " į

iŠOPHIE BARČUS
| RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ! 

- Visos programos iš W0PA, į
1490 kiL A. M.

. .... . , i
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma ' 

dienio^iki penktadienio 11—12 Į 
vai. ryto. .— Šeštadieni ir sek-1 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vali 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
; 7!59 šd. MAp'LEMtoob aVe;
I CfflbAGO. ILL *?OtŽ29

• —--- - = i

Every year we fail' 
to educate thousandi 
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.

------------------——
Write:The President’s Committee 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. XQ01.
V'-*-

Mw_______________________  I
j

AAWstt ------

Dty---------------------------—— ------------
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Mišias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. V. Andriuška.

Jei tikintieji lietuviai būtų 
kiek energingesni ir tikrai no
rėtų savo kalba pamaldų, atro
do, kad didelių sunkumų nebū
tų kas savaitę jas pravesti. Tik 
reiktų, kad per pamaldas mal
dos būtų garsiai skaitomos bei 
susirinkusieji geriau ir tiksliau 
įtraukiami į giedojimą.

Pagrindinis minėjimas įvyko 
vasario 20 d. 2 vai. p. p. Miami 
lietuvių Amerikos piliečių klubo 
salėj. Salė buvo sausakimšai 
pripildyta (apie370klausytojų).

Iškilmingoj programos daly, 
po tikrai tautiniai stiprios kun. 
E. Abromaičio sukalbėtos mal
dos, buvo perskaitytos Floridos 
gubernatoriaus ir Miami mies
to mero proklamacijos. Taip pat 
buvo priimta JAV prezidentui 
bei kongreso lyderiams rezoliu
cija.

Į minėjimą kartu su žmona 
atsilankęs, Miami latvių vardu 
jautriais žodžiais sveikinimus 
pareiškė jų atstovas Nikolas 
Irbė, įteikdamas S20 auką.

Miami apskrities meras St. 
Clark minėj iman susirinku
siems palankios nuotaikos ne
sukėlė, nes savo šnekoj priminė 
tik grynai sau rūpimus rinkimi
nius reikalus. Ateity valdžios 
atstovuš-kalbėtojus reiktų kvies
ti apdairiau. Būtų tikslu nu
vykti delegacijai. Gal tokia pro
ga ir spaudoj bei televizijoj pa
sisektų stipriau pasigarsinti.

Išsamioj kalboj, su dideliu su
sirūpinimu, prel. J. Balkūnas 
nušvietė JAV valdžios besikei
čiančią politiką. Priminė ir mus 
nepalankiai paliečiančius val
džios patvarkymus. Stipriai Įtai
gavo rinkimuose remti tuos 
kandidatus, kurie aiškiai pasisa
kys palankiai mums rūpimais 
klausimais. Taip reikalams pa
šlijus, ragino toliau laisvės Lie
tuvai siekimo darbus dirbti su- 
tartiniau ir plačiau atidaryti 
pinigines — dosniau aukoti Al-

Miami visų mėgiamas keliau
toj as Dan Kuraitis trumpai, bet 
su , dideliu jautrumu tardamas 
žadį pradėjo rinkliavą, pats pa
aukodamas šimtinę.

Meninėj programos daly mie
lasis solistas Stasys Baras su
sirinkusius džiugino arijomis ir 
dainomis, -nesiliaujant neatlai- 
diems prašymams dainuoti vis 
ir vis daugiau. Jis ir nešykštė
jo: padainavo dvi arijas ir še
šias lietuvių kompozitorių su
kurtas dainas. Padainavo dar 
klausytojų išprašytų dainų. Dau
guma prašė, kad dainininkas ne
patingėtų atvykti ir kitais me
tais.

Solištb atvangos Įtarpoj mūsų 
mėgiama poetė K. Kodatiėnė pa
deklamavo š&vb tai dienai su
kurtą eilėraštį Lietuva, ir pa
kartojo jau ankščiau girdėtą Si
mą, susilaukdama ,gražaus mi
nėjimo dalyvių Įvertinimo gau
siais plojimais. P. šilas
r ' * : - »ALT Miami skyr. Vasario 16 

minėjime Lietuvių klube, Miami, 
Fla., 1972 m. vasario 20 dieną 

surinktų atikų ir aukotojų 
sąrašas

$100 — Dan Kuraitis;
$50 — Juozas ir Jozefina Gus- 

Gužaiiškąi.
Po $35 — A. ir S. Kamaratis- 

kdi, Miami Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas.

30 — Petras ir Ona šilai.
Po $25 — Stasys ir ponia Ba

rai, jfonai Telšinskai, V. ir J. 
Jankai, Miami Moterų Klubas, 
Stangvilų šeima, Ringailė Zo- 
tbviėnė.

— ponai Aleknds, Jaz
bučiai, Bukaveckai, Alex Suvals- 
kis, ponai IrbČ, Zigmas kaula- 
kis, Z. M., Pr. Sabataitis, A. ir 
O. Trevihskai, A. ir E. Mažei
kos, R. j’ito, Juliiis Stradomskis.

j’o $15 — D. Braukius, Miami 
SLa kuopa, Miami Sandaros kuo
pa, J. ir O šostakai, P. Sergantis, 
Ona Kaulakis.

Po $10 — S. ir J. Narbutai, 
Aldona Valys, Dr. A. ir B. Ta
mošaičiai, J. ir A. Klimai, Nor
vaišienė, K. ir K. Kodatis, J. ir 
V. Sližys, Ross Paulauskas, Jus

tinas Miščikas, Vyt. ŠotiūnBs, 
Moterų Sąjunga, Butais, Ant. 
Mockus, Ant. Paulaitis, Sima
navičius, Leo Stasiulis, Steponas 
Jakubickas, Svečias, Ona Pflru- 
čiūtė, Petras Juodviršis, J. An
tanaitienė, J. Daknys, prel. J. 
Balkūnas, P. Kodis, A. Rudzins- 
kas, T. Gaškienė, C. Jėznis, V. 
Semaška, D. ir J. Kaunaitės, P. 
ir E. Leonas, ponai Klimai, S. 
ir K. Seputoš, J. ir J. Kučinskas, 
S. ir P. Griškėlis, E. Klainaitie- 
nė, P. J. Laukėvičius, S. O. De- 
vičiai, J. Šalkauskis, A. Elsber- 
gienė, V. Saladžius, P. Skikū- 
naš..

Po $5 — M. Kukauskiš, J. Ba
rauskas, N. Šalkauskis, A. Šal
kauskis, kun. Venckus, kun. Sen
kus, F. Sabai, S. Mereckienė, J. 
Pakštienė, V. Morkūnienė, J. Jo
naitis, P. Katen, A. Noreika, A. 
Kains, W. Olanagan, M. Gare
lis, J. Ratkus, ponas iš Kanados, 
Julė Dikšas, V. Bitinas, Ray
mond Paul,, Norvaišienė, Ra- 

džius ir ponia, Kubilius, Pranas 
Pakštas, Pijula su ponia, A. 
Prunskus, A. Vaina, S. Petravi- 
čienė, Mažeika, Braun, Ališaus
kas, ponai Zees, Berta šernas, 
S. M. Nevis, Pranas Pargauskas, 
M. Norvaišienė, St. Rygelis, Ant. 
Medelis, Ant. Dičmonas, V. ir 
L. šapėnai, Ant. Rugys, V. ir 
A. Boreika, T. M; Martin, Al 
Lopez, Totoraitis, Mazuliauskai, 
A. Endziulaitienė, Kostas Ky- 
linskas, St. Jažerskas, Izab. Vė
žys, Z. Kenstavis, P. Kriaučiu- 
kas, D. Naginskas, M. Vaitke
vičienė, E. Barauskas, S. Druži- 
lauskiėnė, B. Bukauskas.

Po $3 — E. Verbelienė, sve
čias, Bremelis.

Po $2 ir mažiau aukojo 39 as
menys.

Iš viso surinkta $1,470.25.

Brighton Parkas
Namų Savininkų veikla

Lietuvių Namų Savininkų 
Draugija įkopus į antrą dešimt 
meti ketina sustiprinti savo 
veiklą, ruošdama pobūvius 
padidinimui savo iždo ir kad 
savo ištekliais galėtų prisidėti 
prie lietuvybės palaikymo, at
seit, galėtų paremti lietuvišką 
spaudą, radijo valandėles ir 
visa kita, kas tik yra lietuviš
ka.
Draugijos tikslas yra ne pini
gus laikyti užrištame maiše, 
bet visų metų gautą derlių pa
dalinti lieluviškom instituci
jom.

Š. m. rugsėjo 16 d. B. Pakšto 
salėje yra rengiamas Namų Sa 
vininkų rudens balius, kurio 
pelnas bus paskirtas lietuviš
kiems reikalams.

Draugija taip pat ateis Į pa
galbą Jaunimo Kongreso rengi 
mo komitetui, parūpindama 
nakvynes suvažiavusiam jau
nimui tautinių šokių šventės 
metu.

Draugijos Vdldyba yra nu
mačiusi aplankyti kiekvieną 
Brighton Parke lietuvį namų 
savininką ir paraginti apsimo
kėti nario mokestį arba užver
buoti daugiau narių. Norintie 
ji apsimokėti nario mokesti ar 
ba įstoti naujais nariais visada 
tai gali padaryti Prano Rumšos 

MARGARITA MISIŪNAS
Pagal tėviis Krupsky
Gyv. 2620 W. 55tK Street

Mlfė 1972 nd. kovo mėn. 15 dteH4, li:55 vai. vii., suHi&tisi 60 
metu amžiaus. Gimusi Scranton, Pa.

kaliko nuliūdę: vyras Jonas, 2 seserys — Mary Kutulis su šeima, 
gyv. Scranton, Pa., ir Pat Faith, jos vyras Bob, t gyv. Eastlake, Ohio, 
brolis Anthony Krupsky, jo žmona Ann ir jų šeima, gyv. Ėuclid, Ohio, 
daugelis dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudėikio koplyčioje, 4330 So. California Avė.
šeštadienį, kovo mėn. 18 dieną 8:00 vai. lyto bils lydima iš ko

plyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią,.© po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Margarita Misiūnas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir Suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, seseris, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Gerafdas Daitnid. 
Tel. 523-0440.

_...mJ r - i ... r .... ......... .. . ....

maisto krautvėjČ,- 4359 S. Mtp, 
lewood Avė.

š. m. kovo mėn. 19 4. (šėk- 
madienf) 3 vai. į; frč šau
kiamas narių susirinkimas, ku 
ris Įvyks p. Vaičaičio salėje, 
4258 S. Maplewood AVė. Bus 
aptariami svarbūs Draugijos 
veiklos reikalai; o po to šuši- 
rinkusiejS pasivaišinsimi “ka
vute’’. Valdyba prašo visus 
esamus ir būsimus narius šia
me šusirihkimė gausiai daly
vauti.

Pranas Ramia
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS I

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

phj papuošimui Ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/f)
5525 So. Haristn Avs. — 586-1220

DAKTARO PATARIMAS
Vokiečių kancleris Bismarkas 

buvo gana atšiaurus ir šiurkštus 
žmogus. x

Kartą jis susirgo, ir prisista
tė gydytojas, Norėdamas geriau 
išsiaiškinti ligos priežastį, gydy
tojas pradėjo smulkiai klausinė
ti kanclerį. Bet kancleris greit 
neteko kantrybės ir piktai tarė:

— Verčiau mestum klausinė- 
jęs ir pradėtum gydyti.

Gydytojas atsakė:
— Patarčiau ekscelencijai 

kreiptis į veterinorių. Tai gy
dytojas, kuris gydo savo paci
entus neklausinėjęs.

GUŽAUSKU 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GtLlNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Tatefonal: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

NEIGIMO ĮPROTIS
Neigimas niekuomet nesuku

ria nieko tikra. Neigime nėra jo
kios gyvybės, o tik pablogėjimas, 
sunaikinimas ir mirtis. Neigi
mas yra didžiausias pasiseki
mo priešas. Kas visuomet vis
ką niekina, visuomet skundžiasi 
blogais laikais ir reikalais, ligo
mis ar neturtu, tas pritraukia 
visas griaunamąsias ir neigia-
mąsias Įtakas ir dirba prieš sa
vo paties pastangas.

O. Swett Marden

GAISRUI PASIRUOŠTI 
Iš ANKSTO

Viename mieste dažnai atsi
tikdavo taip, kad gaisrui kilus 
nebūdavo galima tinkamai pa
naudoti gaisrui gesinti mašinų, 
nes jos būdavo užrūdijusios ir 
neveikdavo.

Miesto savivaldybė nutarė už
kirsti kelią tokiems dalykams. 
Ji nutarė įsakyti gaisrininkams, 
kad per dvi dienas prieš gaisrą 
išsivalytu mašinas.

Susirinkimų ir pt’ėngimų 
PRANESiMĄI 

. ★
— Chicagos Našliu ir Našiiukiy Klu

bas rengia smagų St. Patrick šventės 
šokiu .vakarų, kuris Įvyks šeštadieni, 
kovo 18.diena 8:00 yah vak. Hollywood 
salėje, ?417 W. 43rd St BUs skanių 
užkandžių, įvairių gėrimų -if gros 
George Joniko , orkestras,. Taip pat 
bus . dovanų laimingiesiems. Valdyba 
ir komisija kviečia visus narius ir sve
čius gausiai atsilankyti..

Ana Cbndūi

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

^—Amerikos Lietuviu Piliečiy Pašal
pos Klufaio mėnesinis narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 19 d. 1:00 
vai. p. p. Hollywood svetainėje, 2417 
W._ 43rd St Nariai malonėkite atsi
lankyti. aptarsite klubo reikalus, ku
rių daug yra, taipgi laikas užsimokėti 
duokles.

Rožė Didžgalvlėnė, rašt.

— Krakišlciy Draūgiiko Klubo eili
nis narių susirinkimas Įvyks sekmadie
nį, kovo 19 dieną 2 vai. p. p. Broniaus 
Bartkaus namuose, 6919 So. Artesian 
Ave. Visi nariai prašomi atsilankyti, 
nes yra labai, svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rašt.

IEVAS ir SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telrf.: GRovehill 6-2345-8

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ĖUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DAIMID
1605-07 So. HERMITAGE AVENIU

TeL: YArdi 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE j
Telefonas: LAfayeftė 3-0440

j _ NAUJIENOS, CHICAGO 1, H.L S fttlfliY. MARCH IT, W73



LITUANISTIKA ILLINOJAUS 
UNIVERSITETE CHICAGOJE

Kai praeitą vąsrą paaiškėjo, 4 vai. tfcredfrui Ateityje pro- 
kad JAV LB Švietimo Tarybos grama galės būti plečiama, 
globoti vasariniai lituanistikos} Lituanistikos kursus studen- 
kursai Fordhamo universitete’tai galės imti arba kaip sveti- 
New Yorke dėl mokomojo per-, 
sonalo ir studentu stokos užsi
daro, ir kad nėra galimybės 
juos atgaivinti, nuostoliui at
sverti švietimo Taryba tuojau 
ėmėsi žygių Įvesti lituanistikos 
studijas Į Illinojaus universi
tetą Chicagoje (Chicago Cir
cle). kur studijuoja apie lOOjtūros, kalbos istorijos). Litu- 
lietuvių studentu. Lietuvių anistinių dalykų kreditai yra 
Fondui padedant ir universi
teto vadovybei palankiai Į rei
kalų žiūrint, pastangos davė 
vaisių ir, jei tik mūsų studijuo 
jantis jaunimas teigiamai atsi
lieps į universiteto jiems šiuo 
reikalu išsiuntinėtus praneši
mus ir anketas, švietimo Ta
ryba ir Lietuvių Fondas galės 
netrukus pasirašyti su Illino
jaus universiteto Chicago Cir
cle vadovybe sutartį, Įvesti li
tuanistikos studijas jau nuo 
šių, 1972 metų rudens.

Kas bus dėstoma? šiuo me
tu programoje yra iš viso pen
kiolika kursų: devyni kalbos 
kursai (trys pradiniai, trys pa
žengusiems ir trys aukštieji), 
trys lietuvių literatūros kursai, 
Įskaitant ir naujausius rašyto
jus, lietuvių k. dėstymo meto
dika, lietuvių k. istorija ir vie
nas atskiras kursas specialiems 
projektams. Kiekvieną mokslo 
metų ketvirtį bus dėstoma po 
tris kursus. Tas pats kursas 
bus dėstomas tik vieną kartą 
metų būvyje, nes universiteto 
mokslo programa yra sutvar- Sciences kolegijos dekano pa- 
kyta metų ketvirčiais. Visi kur vaduotojo, Įvedama lituanis- 
sai, išskyrus paskutiniųjų, yra tika, praturtindama universi

mąją kalbą ir taip atlikti sveti 
mos kalbos mokėjimo reika
lavimus, arba kaip pasirink
tinius dalykus (electives), a- 
rba kaip Šalutinę studijų šaką 
(minor), kurią sudarys 20 vai. 
kreditų iš aukštesniųjų litua
nistikos kursų (kalbos, litera-

lygūs bet kurios kitos univer
sitete dėstomos svetimos kal
bos kreditams, o pasirinku
siems lituanistiką šalutine ša
ka (minor), uni versi tetos ofi
cialiai tai Įskaitys kaip išeito 
mokslo dalį. Universitetas duos 
taip pat kreditus ir už egzami
nais Įrodytą lietuvių kalbos 
mokėjimą, Įgytą kitur, pvz. 
mūsų lituanistinėse mokyklo
se.
hjiai 
nius 
nius 
tik Liberal Arts and Sciences 
kolegijos studentai, bet visi 
universiteto studentai, nežiū
rint kokią sritį jie studijuotų. 
Taip, pvz., inžinerijos studen
tai, kurie be privalomų specia 
lybės dalykų turi gauti 49 vai. 
kreditų iš pasirinktinių daly
kų (electives), apie pusę šių 
kreditų gali lengvai sudaryti iš 
lituanistinių dalykų. Ir uni
versitetas tai ne tik leidžia, bet 
ir skatina, nes, anot prof. R. 
L. Hesso, Liberal Arts and

Be to, universitetas isak- 
pabrėžia, kad lituanisti- 
dalykus kaip pasirinkti- 
(electives) galės imti ne

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi_______
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS; I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusk '
Prof. Vacį. Biržišk«U;SENVJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalie, 208 pusL įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H'dalis, 225 pusi, 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 push
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusk, _ _______________________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais —
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

push, dabar tik __________________________

kokią

$6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00
$530

$1.00

$4.00

$10.00

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARU NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUFTTI GIFT PARCELS SERV1C1

2501 W. 69th St., Chicago, 3!I. 60621 — Tai. WA 5-2757
3333 So. Halsted St., Chicago, HL 60608. — Tel. 254-3320

maistas, doleriniai CertlfikataL

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigui ir sąžiningas patarnavimai. Nanjauri kraustyme 

įrankiai. Ilgų mėtų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-92M

ANTANAS SMETONA ER JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina 31.50

Nel vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antino
(į Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa 
? ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
I, tolinu Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 

1 laikotarpį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau
siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklu.

j! J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandoml*. 
i » Kas negali užeiti J "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 

arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

| — NAUJlKMtC CHICAGO t, I'LL,— FRIDAY, MARCH 17, 1972

Ponia Uršulė Astra, gyvenanti Grand Rapids, Michigan, šių metu kovo 
18 dieną pradės mokyti, kaip marginti kiaušinius. Jau praeitais metais 
daugelį įi yra pamokinusi, kaip patiems pasigaminti gražius margučius. 

Foto J. Kasakaičio

HELP WANTED — MALE-"FEMALE 
Reikia Darbininkę* ir Oarbininkiy

REIKALINGI 
VYRAS IR MOTERIS 

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

tarp 9 vai. ryto ir 4 vai. popiet.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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

ned on specialized machinery.
Permanent, full time position in 

growing industry.
SPOTNAILS INC.

a

1100 HICKS RD. 
ROLLING MEADOWS, ILL. 
An Equal Opportunity Employer

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Name!, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMaIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

PETRAS KAZANAUSKAS, FreridenUs
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-7141

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

A.. & L. INSURANCE & REALTY

kuris

Švieti-

teto programą bei europines 
studijas, yra labai reikalinga 
tiek universitetui, tiek studen
tijai, ypač lietuviškajai, ga
linčiai universitete giliau pa
žinti savąją kalbą, literatū
rą bei tautinę kultūrą. Toliau 
jis pabrėžia, kad dėl savo svar 
bos indoeuropiečių kalbotyrai 
lituanistika bus didelis Įnašas 
i kalbotvros darbus universite
te tiek dabar, tiek vėliau Ling 
vistikos departamente, 
numatomas steigti.

Programai sudaryti
mo Taryba pasitelkė prof. A. 
Sali, dėstanti Pensilvanijos 
universitete, ir prof. A. Klimą, 
dėstantį Rochesterio universi
tete. Viename pasitarime da
lyvavo taip pat prof. P. Joni
kas, dėstąs lituanistiką Chica
gos universitete. Švietimo Ta 

i ryba pristatė universitetui ir 
kandidatus lituanistikos kur
sams dėstyti. Pagrindiniame 
pasitarime su Illinojaus uni
versiteto Chicogo Circle vado
vybe 1971 m. rugsėjo 15 d. da
lyvavo prof. A. Salys, prof. A. 
Klimas, Lietuvių Fondo atsto
vas dr. J. Valaitis ir švietimo 
Tarybos atstovai: pirm. J. Ka
valiūnas ir narys L. Raslavi- 
čius. Administracinius reika
lus su universiteto vadovybe 
energingai ir sumaniai tvarkė 
Švietimo tarybos narys L. Ras- 
lavičius, jau anksčiau šį rei
kalą judinęs. ’

Tokiu būdu nuo šių metu 
rudens lituanistika turėtų būti 
dėstoma jau dviejuose univer
sitetuose Chicagoje: žemesnie 
ji (undergraduate) kursai 
valstybiniame Illinojaus uni
versitete Chicago Circle ir aukš
tesnieji (graduate) Chica
gos universitete. Lieka tik 
studentams naudotis, o lietu
viškajai visuomenei pastangas 
remti, nes Chicagoje yra di
džiausias lietuviu telkinys iš
eivijoje ir čia sąlygos lituanis
tikai universitetuose išsilaikyti 
yra geresnės, negu bet kur ki
tur. Išsilaikymas yra mūsų vi
sų, tiek jaunimo, tiek senimo, 
rankose.

JAV LB Švietimo Taryba

Stintos parplaukia!
“Kur tinklas? Stintos par

plaukia!” Kaip kiekvieną pava
sarį kovo pabaigoje pradeda ri
kiuotis žuvautojai. Stintos at
plaukia į Michigano ežero pak
raščius prie Chicagos normaliai 
tarp balandžio 1 d. ir gegužės 
11 d., bet šiltam orui esant at
plaukia anksčiau.

Stintas leidžiama
tinklais, bet tik tokiais, kuriuos 
gali rankomis atsinešti. Pakran
tėse draudžiama statytis palapi
nes ir kūrenti ugnį. Stintoms 
gaudyti laikas leidžiamas tik 
naktimis----nuo 7 vai. vakaro
iki 3 vai. ryto.

gaudyti

Nuo 16 metų amžiaus reika
lingas meškeriojimui leidimas, 
gaunamas Konservacijos depar
tamente po $2.25 asmeniui; pen
sininkams tik 50 c. Pagavus Į 
tinklą coho lašišą (salmon), ru
dą upėtakį ar “pliengalvį”, rei
kia paleisti.

Vartoti saugumo diržus!
Nors niekas dar neišrado prie

monės, kaip tikrai apsisaugoti 
nuo trafiko nelaimių, Dėt tų ne
laimių žymiai mažiau bebūtų, 
jei visi laikytųsi nustatytų tai
syklių ir vartotų turimas saugu
mo priemones, kaip antai sau
gumo juostas (diržus) automo
biliu važiuojant.

Apskaičiuota, kad vien Ohio 
valstijoje vienų metų bėgyje 
745 motoristai žuvo trafiko ne
laimėse. Iš jų tik 28 arba 4 nuo
šimtis nelaimės metu buvo ap
sijuosę saugumo diržais.

Trafiko saugumo organų nu
statyta, kad praeitais metais 
3,500 žmonių gyvybiij buvo iš
gelbėta saugumo diržų dėka ir 
kad dar 6,500 butų buvę išgel
bėta, jei būtų saugumo diržus 
apsisegę.

— Humboldt Parko Lietuviu t
klubo susirinkimas įvyko kovo 
15 d. Almira Simons svetainė
je. Dalyvavo nemažai narių. Į 
klubą įstojo ponia Prūsienė iš 
Calumet City, III. Dabar klubas 
turi 18 moterų. Atlikus klubo 
reikalus, buvo draugiškos vai
šės.

— Dail. A. Petrikonio 25 me
tų dailės darbo sukaktuvinė 
paroda Įvyks ši šeštadienį, ko
vo 18 d. 6 v. vak. jo paties me
no galerijoje, 3215 W. 63 St. 
Po parodos atidarymo bus va
karienė dailininkui pagerbti 
Lietuvių Tautiniuose Namuo
se. 6422 So. Kedzie Avė.

— Susan Misukaitytė ir Lo
reta Anužytė dalyvavo pavyz
diniu rašiniu varžvbose, ku- 
rias paskelbė The Detroit News 
miesto ir apylinkės aukšt. mo
kyklų mokiniams. Jų rašiniai 
atitiko aukštus konkurso rei
kalavimus, atrinkti geriausių 
grupėje ir autorėms Įteikti pa
gyrimo pažymėjimai. Senjorės 
Misukaitytės rašinys buvo žur
nalistikos srities,-, o junjorės 
L. Anužytės — novelė. Konkur 
se dalyvavo apie 6,000 moki
niu. C

— Anna Žlibinąs, ilgametė 
Naujienų skaitytoja iš Roselan 
do apylinkės, išvyko į Oak Fo
res ligoninę ir Slaugymo 
mus. 159ta ir Cicero Avė., 
yra B - 24 pastate.

— Rima čerkeliūnienė 
Gintarė Ivaskienė, New York, 
N. Y. pakviestos Jaunimo Kon
greso Finansų komisijos infor 
macijos vadove ir sekretore. 
Komisijos pirm, yra dr. Kazic 
kas.

na-
Ji

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDUODAMA TAVERNA su namu 
Brighton Parko apylinkėje. Galima 

skambinti bet kuriuo laiku. 
Telef. 247-0777.

INCOME TAX
4645 Sc. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

110 AKRŲ — du gabalai žemės prie 
kelio. 5 mylios nuo įvažiavimo i greit
kelį, prie Chain of Lakes. 30 ir 50 
akrų žemės plotai su 10 ir 50 akrų at

viro lauko.
A. J. HANSEN

Route 3, CHETEK, WIS. 54728 
Tel. 715 — 237-2196

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

>0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

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

Federalinip ir valstijos pajamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
.4 pardavimas

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

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

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

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
rytus nuo musu. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

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

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

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

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
demus 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

— Gabija Juozapavičiūtė ir 
Laima Gustaitytė, Toronto, 
On t, Canada, pakviestos Jau
nimo Kongreso stovyklos infor 
macijos ir programi] vadovė
mis. Jaunimo Kongreso daly
viai stovyklaus liepos 9 — 15 
d. Romuvos vasarvietėje, neto
li Toronto miesto.

— Sktn. V. Jokūbaitis, Cleve
land, Ohio, ši savaitgali atvyks
ta Chicagon ir Skautininkų Ra 
movės sueigoje, kovo 19 d. 12 
vai. Jaunimo centre, pasakos 
savo Įspūdžius iš Pasaulinės 
skautų stovyklos, Įvykusios 
Japonijoje. Pašnekesį iliustruos 
skaidrėmis.

— Robert Shaikus, Orange 
Park. Fla. kartu su sveikini
mais ir linkėjimais visiems 
Naujienų skaitytojams ir ben
dradarbiams, prisiuntė auką. 
Jis gyvena Loyal Order of 
Moose pensininkams namuose 
ir yra patenkintas sąlygomis 
bei patarnavimais. Pataria ki
tiems susidomėti ta. organiza
cija.

— Vladas Kavaliauskas mi
rė senelių prieglaudoje kovo 8 
d. sulaukęs 90 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių aps
krityje, Šiluvos parapijoj. Iš 
Lackavičiaus koplyčios po pa
maldų bažnyčioje, palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. Pali
ko brolis Pranas Kavaliauskas, 
kuris gyvena Northsidėje. Ve
lionis taip pat buvo gyvenęs 
Northsidėje. /

— SLA 226 Kuopos susirin
kimas įvyko kovo 9 d. North 
Ave. salėje, kur be einamų 
reikalu buvo SLA vvkdamos 
Tarybos rinkimai — balsavi
mai. Susirinkimas, deja, ne
galėjo pasiųsti kandidato Į bū
simą SLA seimą Miami. Flori
da, nes kuopa neturi išteklių 
kelionei apmokėti.

— JAV senatorius Richard S. 
Schweider JAV LB Centro Val
dybai prisiųstame laiške pra
neša, kad esąs optimistiškai 
nusiteikęs Etninių Grupių Pra
eičiai Tirti įstatymo Kongrese

Parašę paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 74941

patvirtinimo atžvilgiu, šiomis 
dienomis JAV Senatui baigus 
svarstyti (mokyklų desegrega- 
cijos Įstatimines pataisas, Se
natas paskirs pasitarimo daly
vius etninio įstatymo reikalu 
su Atstovų Rūmų delegacija. 
Sen. Schweiker pats tikisi bū
ti parinktu Senatą atstovauti 
minimoje konferencijoje.

— Vasario 16 d. proga ruoš
tuose minėjimuose kalbėtojais 
vietovių minėjimuose buvo 
kviesti JAV LB Centro Valdy
bos nariai. Pirm. V. Volęrtas 
kalbėjo š. m. vasario 27 d. Wa 
terburyje, Conn.; Aušra Ma- 
čiulaitytė — Zerr — vasario 13 
d. Paterson, N. J.; Algimantas 
Gečys — vasario 12 d. Newark, 
N. J. ir vasario 27 d. Baltimo
re j e.

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. — 
S40 500.

b’ KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai,' karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette.Parke. $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai,; šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-ju autom^garažas. Marquette Par
ke.' $36.500. z ir; .

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

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik S88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų 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

♦ ■ ............ ,

SIUNTINIAI Į. LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

Rytoj vakare Įvyks Cleve
land© garsiosios Grandinėlės tau
tinių šokių koncertas — prem
jera 7 vai. vakaro Maria Aukšt. 
mok. auditorijoje, 6700 So. Cali
fornia Ave., Chicagoje. Antra
sis spektaklis — sekmadienį ko
vo '19 d. 2:30 vai. p. p. Bilietai 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
69 St. ir prie įėjimo — šeštadie
nį nuo 6 vai. vakaro, o sekma
dienį — prie įėjomi nuo 1 vai. 
P-P- (Pr).

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320«Vi W.95th St.

GA 4-8654

A. G. AUTO REBUIIDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda^ 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai" 

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

1UY U. 1. SAYINGS BONDS

K. E R t N G I $ 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taiaoml auto motorai, stabdžiai, 

tuna-ups |r f. f.
4«24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




