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NDIJOS
LENKIJA BRINKO NAUJĄ SEIMĄ

Iš 625 kandidatu buvo galima rinkti 460

PAKISTANAS .NEGAUS BELAISVIŲ, 
KOL NEPRIPAŽINS BENGALIJOS

VARŠUVA. — Sekmadieni Lenkijoje įvyko seimo rinkimai, 
kuriuose dalyvavę 97% visų balsavimo teisę turinčių piliečių. 
Valdžia išstatė vieną kandidatų sąrašą, atstovaujantį Tautinį 
Vienybos Frontą. Teoretiškai visi kandidatai yra trijų partijų 
atstovai: komunistų, valstiečių ir demokratų su visa eile “nepar
tinių” kandidatų. Praktiškai visus kandidatus išstatė komunistų 
partijos centras. Praėjusiame parlamente buvo 255 komunistų 
atstovų, 117 valstiečių partijos, 39 demokratai ir 49 katalikų or
ganizacijų atstovai. >

DACCA. — Indijos premjerės Gandhi vizitas naujoje Ben
galijos valstybėje buvo sustiprintas sutartimi ir pareiškimu, kad 
Pakistanas tol negaus savo karo belaisvių, apie 90,000 vyrų, 
dabar laikomų Indijoje, kol Pakistano valdžia nepripažins naujos 
Bengalijos valstybės. Indija pareiškė, kad ir taikos sutartis su 
Pakistanu nebus įmanoma, kol nebus išspręstas Bengalijos pripa
žinimo klausimas. Sutartis tarp Indijos ir Pakistano pasirašyta 
25-riems metams. Tai panaši sutartis į tą, kurią pasirašė Indija ir

Visi kandidatai sąrašuose su
rašyti tam tikra, partijos pa
tvirtinta, tvarka. Jei balsuoto
jas lapelį įmeta nieko netaisęs, 
tai automatiškai išrenkami, sa
kykim, pirmieji 10 kandidatų. 
Sąraše tačiau yra 15 pavardžių. 
Norėdamas kai kuriuos iš pir
mųjų išbraukti, balsuotojas tą 
gali padaryti Įėjęs į balsavimo 
būdelę.

Balsuotojai turėjo tokį pasi
rinkimą: išrinkti reikėjo 460 sei
mo narių, o kandidatų buvo iš
statyta 625. Korespondentai pa
sakoja, kad daug lenkų ėjo į bū
deles ir braukė jiems nepatin
kančius kandidatus.

Kad balsavime galėtų daly
vauti kuo daugiau žmonių, Len
kija šį savaitgalį buvo uždariusi 
savo sieną su Rytų Vokietija, 
kad žmonės neišvažinėtų, bet 
balsuotų. Komunistų spauda ra
gino visus “pareikšti partijos 
programoms pasitikėjimą ir tą 
pasitikėjimą parodytu balsuo
jant”.-^ ■ < . <V

Katalikų leidžiamas “Tygod- 
nik Powszeehny” rašė prieš rin
kimus, kad “mūsų sąlygose nė
ra galima buržuazinė parlamen
tinė demokratija, kurioje daly
vauja ir antagonistiniai elemen
tai”. Straipsnį parašė parlamen
to narys, rašytojas Stanislav 
Stomma.

Užsienio korespondentai pa
stebėjo, kad viename Varšuvos 
rajone savo balsą atidavė ir bu
vęs lenkų partijos šefas Gomul
ka. Jis pareiškęs esąs sveikas ir 
rašąs savo atsiminimus.

Stebėtojai laukia, kokį vaid
menį ateityje turės lenkų par
lamentas. Giereko valdžia ne 
kartą yra žadėjusi duoti parla
mentui daugiau galių. Gierekas 
norįs atskirti vyriausybės ir par
lamento funkcijas, todėl kandi
datų tarpe šį kartą mažiau vy
riausybės narių, o daugiau moks
lininkų, rašytojų ir profesiona
lų. Neabejojama, kad ir vyriau
sybė ir parlamentas toliau vyk
dys komunistų partijos politbiu- 
ro nurodymus.

Šiandien Illinois 
pirminiai rinkimai
ČIKAGA. — šiandien Illinois 

valstijoje vyksta pirminiai rin
kimai, kuriuose svarbų vaidme
nį vaidina ne tiek prezidenti
niai kandidatai sen. Muskie ir 
buvęs sen. -McCarthy, bet dau
giau dėmesio sukelia žemesnių 
vietų kandidatai: į gubernato
riaus kėdę kandidatuoją Paul 
Simon ir Daniel Walker ir į pro
kuroro vietą norį patekti Ed
ward Hanrahan, Raymond Berg 
ir Donald Page Moore.

Vyriausybė nutarė parūpin
ti asmeninius sargybinius pen- 
kiem demokratams, kurie akty
viai siekia kandidatūros į pre
zidento vietą. Sargybą gaus: 
sen. Humphrey, sen. Muskie, gu
bernatorius Wallace, sen. Mc
Govern ir sen. Jackson.

IŠ VISO PASAULIO

BEIRUTAS. — Libano spau
da paskelbė, kad Jemeno valdžia, 
pasikvietusi 40 opozicijos na
rių pasitarimams, juos išžudė. 
Dėl to labai įsitempė santykiai 
tarp Jemeno ir Pietų Jemeno.

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų reportas paskelbė, Jiad 
abortai yra svarbiausia gimimų 
kontrolės priemonė visame pa
saulyje. Tose šalyse, kur abor
tai legalizuoti, tos operacijos ne
sančios pavojingos.

PASADENA. — Mokslinin
kai spėlioja, kad Marso plane-x 
tos gilumoje yra dideli ledų klo
dai. Kai kurios fotografijai pa
rodančios vandens išgraužtą pla
netos paviršiu.

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė nedavė leidimo Ameri
kos ambasadoriui skristi savo 
nedideliu lėktuvu į kitą miestą, 
kaip jis paprastai daro jau 10 
metJĮ?Ambasadorius turėjo da
lyvauti vienos ligoninės, staty
tos Amerikos pinigais, atidary
me.

MASKVA. — Tikėdamiesi 
naujų sutarčių tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos, Maskvoje 
lankosi Amerikos biznieriai,'siū
lydami savo prekes. Sovietai do
misi komputeriais ir kitomis 
elektroninėmis prekėmis, -kurių 
pardavimas sovietams šiuo me
tu dar uždraustas.

ČIKAGA. — Policija sustipri
no patrulius Amphiteatro apylin
kėse. Praėjusią savaitę ten--bu
vo peiliu subadyti du vyrai, prieš 
savaite vienas — nušautas.

ČIKAGA. — “Chicago Today” 
šokių skyriuje Ann Barzel pa
minėjo ir “Grandinėlę”, šokusią 
Maria HS. Tą savaitgalį Čikago
je buvo “Gulbių ežeras” su Na
talia Makarova bei dar trys gru
pės, jų tarpe viena su Izraelio 
šokiais. Barzel mini, kad iš tų 
trijų lietuvių ansamblis buvęs 
spalvingiausias ir įdomiausias, 
šeštadienio “Chicago Tribune” 
paskyrė nemažai vietos “Gran
dinėlės” spalvotai fotografijai ir 
aprašymui.

Kinija remia 
princą Sihanouką 
PEKINAS. — Kinijos premje

ras Chou dalyvavo Kambodijos 
egzilinės valdžios, su princu Si- 
hanouku priekyje, pagerbimo 
bankete, kur patikino, kad Ki
nija toliau rems Indokinijos ko
vą prieš imperialistus. Kinija 
remsianti Sihanouko valdžią. 
Premjeras pasmerkė “tam tik
ras galybes”, kurios bandančios 
Kambodiją suskaldyti, siūlyda- 
mo Ženevos konferenciją Kam
bodijos klausimui išspręsti. Kiek 
žinoma, Sihanouko neremia So
vietų Sąjunga ir Prancūzija.

Kinijos premjero griežti pa
reiškimai apie paramą Indokini
jos liaudžiai padaryti dviejų me
tų sukakties nuo Sihanouko pa
šalinimo iš valdžios proga.

Britanijos karalienė Elzbieta II-ji, lankydama Singapūre Jurong Paukščiu sodą, peržengė ir garsų 
Amžinybės tįjtą. .

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS BAIGĖ 
PASITARIMUS SU BRITŲ PREMJERU

LONDONAS. — Prancūzijos prezidentas Pompidou pabaigė 
dviejų dienų pasitarimus su Britanijos premjeru Heath, Buvo 
kalbama apie ateities Europos vaidmenį ir bendradarbiavimą Eu
ropos Bendroje Rinkoje. Pasikalbėjimai vykę draugiškoje dva
sioje, nors vienos nuomonės ir neprieita daugelfC klausimų. Klau
simai, dėl' kurių nesutarta, palikti spręsti visų Europos rinkos 
vadų suvažiavime ^spalio mėn. Pabrėžiama, kad pats susitikimo 
faktas yra svarbusfir Britanija su Prancūzija stovinčios artėjimo 
jr- glaudau?' bendradarbiavimo kelyje.

Pabrėžiama, kad Prancūzija, 
ir būdamas Europos valstybių 
sąjungoje, siekia išlaikyti savo 
suverenumą, mažai teatiduoda- 
ma savo teisių ir galių bendrai 
Europos vadovybei, kaip Euro
pos parlamentui Strasburge. Bri
tanija norinti Europos priešaky 
matyti stiprią, energingą centri- 

’nę vadovybę, o ne tik patarėją 
atskirų šalių vyriausybėms.

Prancūzija norinti, kad atei
ties Europos politinis sekreto
riatas būtų Paryžiuje, o Brita
nija siekianti palikti visus Eu
ropos rinkos centrus Briuselyje, 
būtų tvarkomi politinių ir eko
nominių Įstaigų reikalai.

Britanijos darbo partija šį 
trečiadienį vėl šaukia vykdomą
ją tarybą, kur bus svarstomi 
Europos rinkos klausimai. Dar- 
biečiai nori priversti vyriausy
bę organizuoti referendumą, kur 
patys britų gyventojai galėtų 
pasisakyti: įstoti Britanijai į 
Europos rinką, ar — neįstoti. 
Darbo partijos konferencija re
ferendumo klausimą yra atme
tusi, todėl, manoma, to klausimo 
nepavyks taip lengvai atgavin- 
ti.

Britų vyriausybė yra pasiry
žusi visus pasiruošimus įstoti į 
rinką baigti parlamente prieš 
sausio 1 d., nuo kada visi nauji 
rinkos nariai oficialiai turi įsi
jungti į rinkos organizaciją.

Prancūzijos ir Britanijos va
dų pasitarime daug buvę kalbė
ta apie tų valstybių ateities san
tykius su kitomis šalimis, įskai
tant Ameriką. Prancūzija vi
sada laikėsi nuomonės, kad Bri
tanija per daug yra pasidavusi 
Amerikos įtakai. Dabar, kada 
Britanija sujungia savo likimą 
su Europa, tie specialūs britų- 
amerikiečių ryšiai turėsią pasi
baigti. „c- ■-

MANILA. — Keturi banditai 
įsiveržę Filipinuose į amerikie
čių laivyno bazę išplėšė iš ka
sininko įstaigos virš 5,000 dol.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ Sovietų komunistų vadas 
Brežnevas pasakė kalbą, kurioje 
pažadėjo nedaryti su Amerikos 
prezidentu Nixonu jokių slap
tų sutarčių, nukreiptų prieš tre
čią valstybę. Jis pareiškė įtari
mą, kad tokią sutartį Amerika 
galėjusi padaryti su Kinija. 
Brežnevas pasiūlė Kinijai pasi
rašyti nepuolimo paktą su so
vietais.

Prezidentas Nixonas va
kar buvo New Yorke, kur paža
dėjo kovoti prieš “Amerikos 
priešą nr. 1 — narkotikus”.

♦ Vidaus reikalų departamen
tas paskelbė ilgą studiją apie ži
balo vamzdžių, liniją skersai 
Aliaskos. Tokia linija sudarytų 
pavojų gamtai, tačiau nustato' 
ma, kad ir žibalas Amerikai la
bai reikalingas.

Belfaste, š. Airijoj, vakar 
sprogo bomba užmušdama tris 
asmenis ir 20 sužeisdama.

Floridoje jauna pora pa
grobė lėktuvą su trim kitais ke
leiviais ir įsakė skristi į Kubą.

♦ Iš Maskvos sugrįžo Filipi
nų prezidento Marcos žmona, ku
ri ten buvo nuvykusi su slapta 
misija.

♦ Pietų Jemene nukrito ju' 
goslavų lėktuvas, visi 30 keleivių 
žuvo.

< Sekmadienį Kinija išsprog
dino atmosferoje atominę bombą, 
jau 13-tą savo bandymų serijoje.

< Laose šiaurės Vietnamas 
pradėjo didelį puolimą Long 
Chen bazės apylinkėse. Daly
vauja sunkioji artilerija ir tan
kai.

♦ Paryžiuje Įvyko jau ant
ras Kinijos ir Amerikos amba
sadorių susitikimas.

+ Prie Kanados krantų ant 
seklumos užplaukė Panamos lai
vas. Alyva padengė jūros vande
nį dideliu alyvos sluoksniu. Lai
vas paleido 37,500 galonų aly
vos.

Kinai pritaria
200 myliu ribai

WASHINGTONAS. — Komu
nistinė Kinija pastaruoju metu 
tapo Pietų Amerikos valstybių 
gynėja, kiek klausimas liečia tų 
valstybių reikalavimą, kad būtų 
pripažintas teritorinis jūros pa
kraščių — 200 mylių nuo kran
to — suverenumas. Kinija-palai- 
ko diplomatinius ryšius7 su Pe
ru, Čile, Meksika ir Argentina, 
o derybos dar eina bent su ke
turiomis kitomis valstybėmis. 
Kinijos spauda visada pabrėžia 
200 mylių ribą nuo krantų, nors 
teritoriniais vandenimis, papras
tai, laikomos trys mylios, ar žve
jojimo atveju — 12 mylių......

Šis Kinijos susidomėjimas 
plačiais teritoriniais vandenimis 
aiškinamas Kinijos noru valdyti 
tokį atstumą nuo Taivano kran
tų, nes ten pradėta rasti žibalo. 
Taivanas su Japonija jau turi 
nesusipratimų dėl kai kurių sa
lų — Senkaku grupėje, kurias 
japonai savinasi. Kinija, kuri 
savinasi ir patį Taivaną, irgi 
tvirtina, kad Senkaku salos yra 
kinų nuosavybė.

^Atstovas Henry Reuss pa
reiškė kongrese, kad pernai trys 
JAV milijonieriai nemokėjo nė 
dolerio pajamų mokesčių. Apie 
400 asmenų, uždirbančių virš 
100,000 dol. per metus, nemo
kėjo mokesčių, nes jiems pavyko 
legaliu būdu atrasti įvairių 
“skylių”.

Buvęs žurnalistas, vžliau NBC pasiun
tinys, Stanley Robertson dabar buvo 
pakeltas į NBC televizijos viceprezi
dentus. Jis tvarko žios stoties filmu 

reikalu*.

Sovietų Sąjunga.

New York Times 
apie rusinimą

NEW YORKAS. — šeštadie
nio “New York Times” įsidėjo 
vedamąjį, kuriame rašo apie 
“Russification on Baltic”, čia 
sakoma, kai Sovietų Sąjungoje 
didėja mažumų nacionalizmas. 
Sovietų Sąjungos žydai rei
kalauja leidimų emigruoti Į Iz
raelį, Ukrainos intelektualai 
skundžiasi dėl ukrainiečių kal
bos ir kultūros slopinimo, gruzi
nai menkai teslepia savo neapy
kantą rusų dominavimui. Da
bar Baltijos valstybių tautos — 
prieš jų norą inkorporuotos į 
Sovietų Sąjungą prieš tris de
šimtmečius — kelia Maskvai rū
pesčių savo rezistencija rusini
mui, ypatingai rusų ir kitų sla
vų plūdimui vis didesniais skai
čiais į tris Baltijos valstybes.

Šios rezistencijos rimtumas 
matuotinas į ją išprovokuotomis 
reakcijomis. Vien menkas bur
bėjimas nebūtų pastūmėjęs Lat
vijos komunistų partijos boso 
Augusto Voss rašyti tuo klausi
mu į Pravdą ir nebūtų pastū
mėjęs Estijos komunistų parti
jos šaukti specialaus centro ko
miteto suvažiavimo, kuris svars
tė “tarpetninę darbo žmonių in- 
doktrinaciją”.

Laikraštis sako, kad gal ir 
netiesa, kad Baltijos valstybės 
rusinimo spaudimui yra daugiau 
išstatytos, nes tas pats spaudi
mas yra jaučiamas visų sovietų 
mažumų, kurias veikia kultūri
nio suvienodinimo jėgos. Balti
jos tautos tačiau yra daug dau
giau pažeidžiamos dėl jų paly
ginamai mažo skaičiaus ir labai 
žemo prieauglio.

Protestantai ėmė 
rodyt:

BELFASTAS. — šeštadienį 
Belfaste įvyko milžiniškas pro
testantų susirinkimas, kuriamo 
buvo pasakyta karingų kalbu. 
Penkiolika tūkstančių protestan
tų lojalistų vyrų buvo išrikiuo
ti stadijone karine tvarka — še
ši pulkai, po pulką iš visų Ulstc- 
rio provincijų. Atskiri buvusios 
policijos daliniai sudarė du ba
talionus. Protestantai įspėjo bri
tų valdžią nedaryti katalikams 
jokių nuolaidų, kurios pakeistų 
Šiaurinės Airijos konstituciją.

Protestantų mitingo kalbėto
jai kaltino Airijos respubliką už 
visus neramumus šiaurėje. Ško
tijoje irgi įvyko Glazgovo pro
testantų demonstracija prieš š. 
Airijos katalikų planus.

Katalikai, atsakydami į pro
testantų mitingą, sekmadienį su
rengė Belfaste masinį žygį, ku
riame dalyvavo apie 30.000 žmo
nių.

MILANAS. — Italų žurnalas 
“11 Giorno” skelbia, kad 14.7 nuo
šimčiai visų italių prostitučių yra 
baigusios universitetus.

Sutartyje numatoma tartis, 
jog vienai ar kitai pasirašiusiai 
pusei kils grėsmė iš kitų vals
tybių. Abi pusės pasižada pa
dėti viena kitai gintis ir apsau
goti taiką ir saugumą šioje pa
saulio dalyje. Stebėtojai nuro
do, kai tik Kinija, neskaitant 
karą pralaimėjusio Pakistano, 
gali kada bandyti kėsintis prieš 
Indiją ar Bengaliją, todėl prak
tiškai ši sutartis nukreipta prieš 
ją.

Indijos premjerė, kalbėdama 
apie Amerikos nutrauktą para
mą Indijai, pareiškė,' kad In
dijos liaudis geriau turės sunku
mų, negu priims paramą, kuri 
surišta su politiniais reikalavi
mais.

Sutartis esanti įkvėpta bend
rų idealų apie taiką, saugumą, 
demokratiją, socializmą ir na
cionalizmą. Ji paremta bendru 
krauju ir pasiaukojimu, kirs 
privedė prie trimfalinio naujos, 
suvereninės ir nepriklausomos 
Bengalijos įsteigimo;

Indija penktadienį paskelbė, 
kad ji atiduos Bengalijai visus 
pakistaniečius karius, prieš ku
riuos Bengalija turės rimtų 
kaltinimų, kad jie yra padarę 
nusikaltimų prieš bengalų tau
tą. Bengalijos vyriausybės įs
taigos renka kaltinamąją me
džiagą, kuri bus panaudota teis
muose. Indijos valdžios atsto
vas pabrėžė, kad bus laikomasi 
visų teisinių, tarptaiAinės vi
suomenės priimtų, nuostatų, tei
siant karo belaisvius už jų nu
sikaltimus. Bengalai tvirtina, 

kad Pakistano kareiviai, mal
šindami autonomijos siekiančius 
bengalus, per devynis priespau
dos mėnesius išžudė šimtus 
tūkstančių bengalų.

Stebėtojai nurodo, kad benga
lų minia, susirinkusi karinių 
paradų aikštėje sutikti Indijos 
premjerės, buvo mandagi ir pa
lanki, tačiau neparodė tokio en
tuziazmo, kaip anksčiau, sugrį
žus iš Pakistano premjerui Rah- 
manui.

Pakistano prezidentas Bhutto 
sugrįžo iš Maskvos, kur jis ta
rėsi su Kosyginu ir Brežnevu. Pa
reiškime, paskelbtame Maskvoje, 
sakoma, kad bus atgaivinti pre
kybos ryšiai ir kiti susitarimai, 
nutrūkę Indijos-Pakistano ka
ro metu.

Stebėtojai nurodo, kad Pakis
tano prezidentas ėmė dėvėti ki
nu vadu stiliaus švarkus. La- 
hores miesto stadijoną puošia 
Kinijos šūkis “Rylai yra rau
doni”! Tą stadijoną Pakistano 
prezidentas pavadino Libijos val
džios galvos Muhamad el Quadaif 
vardu, nes Libija daug padėjusi 
Pakistanui, matyt, pinigais.

Vakar Pakistane lankėsi Bri
tanijos užsienio reikalų minis- 
teris. Amerika pasirašė su Pa
kistanu sutartį, kuri žada Pa
kistanui 30 milijonų dolerių ver
tės alyvos, medvilnės, tabako ir 
kai kurių maisto produktų, pa
gal “Food for Peace” programą.
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SKAITYK PATS IR PAKAGING
KITUS SKAITYTI •?.

Kas aš esu, labai daug priklauso nuo duonos, 
kokią aš valgau.

Šiy mėty vasario 17 dieną atstovų rūmu pirmininkas Carl Alberts priėmė Alto pirmininką Dr. Kazį Bobelį ir kartu su juo sos- 
tinėn važinėjusią Alto delegaciją. Paveiksle iš kairės į dešinę matome Dr. Kazį Šidlauską, Alto pirmininką Or. Kazį Bobelį, 
Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjimą atstovu rūmuose pravedusį atstovą Daniel J. Flood, atstovu rūmy pirmininką 
Carl Alberts, invokaciją kalbėjusį Chicagos protestantu parapijos kleboną kun. J. Juozapaitį, panelę Jūratę Micutaitę, Alto 

atstovą Washingtone Dr. Joną Genį ir atstovu rūmy kapelioną kun. Edward Latch.

Kūno, prote ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

== JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

. f

Nuo pat žmogaus prasidėji
mo maistas žmogui yra vyrau
jantis veiksnys jo gyvenime. 
Tiek negimusiam, tiek jau šį 
pasaulį išvydusiam žmogui svar
bu ne tik duona — Įvairaus kū
no maistas, bet ir jo asmenybei
— jo jausmams (kiti sako jo 
dvasiai — manydami tą patį). 
Labai svarbu, kokioje nuotaiko
je tėvai pradeda naują gyvybę
— jų vidaus sekrecijos liaukos 
veikia teigiamai, ar neigiamai
— labai daug priklauso nuo žmo
gaus nusiteikimo. O vidaus se
krecijos liaukos — labai gausūs 
vaistai paties kūno dideliais 
kiekiais gaminami ir tiesiai Į 
kraują pilami.

Išeina, kad norėdami laimin
gesnio gyvenimo susilaukti, mes 
turime su savu benzinu — savo 
kūno duona — maistu, tiek dva
siniu, tiek kūnišku pasirūpinti la
bai iš anksto. Net prieš žmogui 
prasidedant, tėvai turi tinkamai 
visapusiškai maitintis, jei jie no
ri tinkamą savo būsimo vaiko 
sveikatą nulemti. Tik iš geros 
sėklos galima tikėtis gero vai
siaus. Kas mes esame labai daug 
priklauso nuo mūsų tėvų mity
bos — dvasinės ir kūniškos-dar 
gerokai prieš mums prasidedant 
motinos iščiuje.

Šitas mūsų mitybos pagrindi-Į 
nes tiesas — šitą abėcėlę turimi 
visi Įsidėmėti, jei norim teisin-į 
gai apie maistą galvoti ir reikia-į 
mus dėl mitybos darbus atlikti.; 
Vieni daro klaidą tvirtindami, 
kad maistas svarbu žmogui jau; 
gimus. O, juk žmogus gali būti 
labai sužalotas dar motinos -iš-: 
čiuje gyvendamas — dar dau
giau — iš blogos — maistu su
gadintos tėvų sėklos prasideda-* 
mas. w 5 i

Kiekvienas iš mūsų savus gy
vybei pagrindus gauna iš pir
mųjų tėvų — prieš milijonus 
metų paveldėjimo keliu mums 
perduodamus. Tie paveldėjimoj 
pagrindai glūdi labai mažose bal- 
timinėse dalelėse, besirandan- 
čiose tėvo ir motinos sėklinėse 
celėse. Tos dalelės — paveldėji
mo perdavėjos vadinamos ge
nais. Tie genai turi irgi turėti 

• sau tinkamą dirvą. Nežiūrint, 
koks bus juose paveldimasis pra
das, genai yra baltiminės me-

NEGRŲ RASISTAI
žydų Gynybos Lygos steigė

jas rabinas Meir Kahane kal
bėdamas Gary sinagogoj pik
tai išbarė negrų nacionalinę 
konvenciją tuo metu vykusią 
Gary aukšt. mokyklos audito
rijoje už tai, kad į konvenciją 
buvo su delegatais pakviesti ir 
konvencijoje turėjo didelį žo
dį trys karingų radikališkų 
negrų grupių lyderiai, kuriuos 
rabinas pavadino “kiaurai 
antisemitais ir rasistais.” 
. Tie trys “imamas” Baraka 
(tikroji pavardė Jones) vad. Af
rikos Žmonių Kongreso pirmi
ninkas; Louis Farrahkan, Juo
dųjų Muslimų New Yorke va
das, ir Bobby Seale, Juodųjų 
Panterų pirmininkas.

Kadangi tos konvencijos or
ganizatoriai juos pakvietė vai
dinti atsakingas roles konven
cijoje, tuomi padarė pasity
čiojimą iš visų (juodųjų žmo
nių) pastangų reikalauti teisy- 
bžs ir laisvės”, sujaudintu bal
su kalbėjo rabinas Kahane., 
“Aš manau, kad yra laikas su 
prasti, kad rasistas yra rasis
tas, be skirtumo juodas ar 
baltas“. “Imamą” Baraką jis 
pavadino “išverstu Wallace, 
gal būt dar daugiau”.

džiagos — jos turi būti tinka
mai užlaikomos. Todėl, tas pa
čias paveldimas savybes savyje 
slepiąs genas pas tvarkingos mi
tybos tėvus ir pas Įvairiopai ba
daujančiuosius ilgainiui kinta.

Taigi, norėdami gerinti savo 
vaikų ateitį, turime reikiamai 
maitintis tiek savo kūno, tiek 
dvasios (jausmų, emocijų — tas 
pats vardas vienam dalykui ap
tarti) .

•Maistą — tiek dvasinį, tiek 
kūnišką labai daug lemia aplin
ka, kurioje žmogus gyvena. Net 
ir geriausiai norįs maitintis, net 
ir puikiausiai apie tinkamą mi
tybą žinąs asmuo negalės tin
kami save užlaikyti, jei jis gy
vens jo dvasią ir kūną žudančio
je aplinkoje. Žinoma, ne visi 
vienodai susižalos vienodai sun
kiose sąlygose — tai priklausys 
nuo žmogaus pajėgumo pasiruoš
ti sau maista. Duokim, tokiose 
stovyklose lietuviai gyvendami 
karo metu — vieni rūkė, korta
vo, girtavo — na, ir save įvai
riopai sužalojo. Bet buvo ir to
kių, kurie Vokiečių miškuose 
grybavo, po derliaus nuėmimo 
jų laukuose bulves rinko, iš vir
tuvės liekanų vištas augino, 
maistui gyvulius penėjo — ir 
taip sau bei artimui sunkias die- 
-nas lengvino. Vieni kava — ci
garetėmis savą kūną .-dirgino, 
kiti už tuos dalykus įsigytu mai
stų savo ir savu vaiku sveikata 
gerino. Bet visi nori vienodai 
sveiki būti. O tokio dalyko ne

kas reikiamai nesirūpina senes
nio žmogaus gėrove, vien balsa
vimais galvas sukdami, vien ža
liuku savo buitį grįsti mėginda
mi. Juk mes dar čia neturime 
pilnos sveikatos apdraudos. Tai 
apie kokią gerovę galima kalbė
ti, patariant žmonėms be saiko 
veistis?

Už tai visi su šiuo pavasariu 
ryžkimės atgimti tiesai, kad mū
sų elgesiai visose srityse turi 
būti protingi. Dvasiškiai, liau
kitės nenusimanėlius mulkinti 
įvairiose srityse, įskaitant ir pa
tarimus apie dauginimosi. Tiek 
valgyje, tiek žmogaus rasės iš
laikyme turi būti protingai el
giamasi — į kokybę, ne vieni 
kiekybę atsižvelgiama.
Tvarkykimės su maistu dabar

— džiaugsimės rytoj
Vien per metus tris kart die

noje valgydamas žmogus dau
giau negu tūkstantį kartų’'val
go. Mes žinom, kad maistas yra 
mūsų gyvavimo pagrindas: iš jo 
gauname energijos ramiam al
savimui naktį ir didžiai veiklai 
dienos metu. Maistas stato, už
laiko ir reguliuoja raumenis, 
nervus, smegenis, akis, plau
kus... ir visą mūsų kūną.

Dar daugiau maistas padaro 
mums gero. Mes džiaugiamės 
valgydami. Maistas mums tei
kia saugumo ir laimės nusiteiki
mus. Per maistą mes išreiškia
me savo draugiškumą. Maistu 
mes išreiškiame džiaugsmą šven
tėse. Maistas turi simboliškos 
reikšmės ir mūsų religiniame gy
venime. Kaip šiandien maitina
mės, labai priklauso mūsų ry
tojaus laimingumas.

Maistas yra didelė prekyba I
Didiausia prekyba pasaulyje 

yra maisto parengimas. Didelė 
pasaulio žmonių dalis dirba mai
sto parengime, auginime, užlai
kyme. Šiame krašte vienas žmo
gus ūkyje pagamina maisto 24 
žmonėms. Bet dar daugiau žmo
nių šliejasi prie maisto paruoši
mo. Prisiminkime maistą pa
ruošiančius darbininkus fabri
kuose, restoranuose, įstaigose 
bei namuose, žymią savo paja
mų dalį žmogus išleidžia mais
tui. Maisto čia pagaminamas 
perteklius, ir jis yra Įvairus.

gali būti tada, kai ne visi vie
nodai gerai savo tiek dvasiai, 
tiek kūnui maistu rūpinasi.

Iš Čia suprasime, kokią žalą 
daro tie visokį pasakoriai, Įskai
tant ir nešviesius mūsų dvasiš
kius —‘ netgi gerokai pakopu
sius, kurie tvirtina, kad veistis 
ir daugintis mes galime besitvar
kydami — vien kaip smėliu že
mę žmonėmis pripildydami, pa
gal šventus Raštus gyvendami, 
nes, girdi, žemėj yra dar daug 
vietos. Tai būtų klausytina kal
ba ir pildytinas patarimas, jei tas 
tokių ir panašių nesąmonių 
skleidėjas dirbtų -žmogaus tin
kamo maisto paruošime^-Juk ne 
vien pėdoms ant žemės padėti 
vietos reikia žmogui. I>vasiai 
maistas lygiai svarbus. O iš kur

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams, 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais j 
besikeičiantį komunizmą. 158 psU kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija 
nų 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 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 

| lose, Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais, kaina 4 dot.
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS* Minučių tikslumu aprašyta 

paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
į 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 
įtversią i anglų kalbą.

O. KvraWi, MAGItKUOJU KILIMU j VILNIŲ. Kelionės ( Lietu
vą įspūdžiai. Hiustmota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00,

O. KuraitH, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu gražiu stiliumi.

V. MadOnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
i psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
f nm gyvenimą Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju«e 
kmgi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 

Į 52 psl , SI .00.
Šie tr kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6OS 
atsilankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar pinigine perlaidą.
------------------------- —------- ' n i—i—Imp ...................... i, I

Tragedija įvyko bendra- 
sukeltu mittĮ miglose apie 
3 doL ‘
408 psl., kaina 5 dol. Ap- 
prieš bolševikus ir jos na-

-—.

jo žmogus gaus susikimšęs gy
vendamas, kada dabar dvasinio 
maisto mes stokojam, o kūnui 
maistas jau dabar Įvairiopai su
žalotas patiekiamas?

Pagalvokime apie užterštą 
orą j Į dar teršimą tabakų, gar
su, neteisingu raštu, kalba bei 
elgesiu... Jau šiandien žmogui 
darosi nepakeliamas gyvenimąs 
vien dėl žmogaus tapimu ne žmo
gumi. žmogus žmogui gyvuliu 
būdamas dabar daro gyvenimą 
nepakeliamu. Juk karai — šven
ti ir kitokį — žudo žmogų nuo se
novės. Juk ir šiame krašte nie-

Kartais politikai maisto pertek
lių paaukoja savo siekiams įgy
vendinti, bet taip pat šis kraš
tas dalinasi mąisto perteklių su 
mažiau laimingais maisto atžvil
giu.

Daugelyje pasaulio kraštų 
žmonės ilgiausiai dirba maistui 
pasigaminti. Jam ir daugiausiai 
pinigų išleidžia kai kurie žmo
nės. Yra kraštų, kur trys ket
virtadaliai žmonių, kartais dar 
daugiau, dirba^maisto auginimo 
srityje — ir tada dar ne visada 
pakankamai maisto parūpina

ma. šiandien eina gulti daugiau 
ar mažiau alkani du trečdaliai 
pasaulio žmonių. Todėl jokia nuo
staba, kad tie žmonės yra nepa
tenkinti, ligų apsėsti ir peranks- 
ti keliauja Į dausas. O čia dar 
visokį pasakoriai • mūsų galvas 
pripildo .teršalais apie nesulaiko
mo veisimos! reikalą.

Išvada. -Matom, kad gera 
mityba priklauso nuo daugelio 
veiksnių. Išminties, supratimo, 
bendradarbiavimo visų žmonių 
reikia, norint reikiamu maistu 
save, savus vaikus ir artimus 
aprūpinti. Vien geru maistu ne
gali užsitikrinti sau geros svei
katos, bet geras imaistas yra tik
ras talkininkas mūsų laimingu
mui ir sveikatingumui. Nepa
mirština, kad žmogaus mityba 
yra dvasiai (jausmams) ir kū
nui lygiai svarbi. Kovodami su 
teršalais kūno maiste, lygiai taip 
priešinkimės mūsų dvasios — 
mūsų jausmų teršėjams. Tokie 
kalboje, spaudoje ir visur kitur 
tvirtinimai, kad mums reikia ne
kontroliuojamai . veistis, kad 
maišto užteks —■ yra neatsakin
gi!, neapšviestą, nežmoniškų 
asmenų elgsena. Nuo jų telki
me kuo toliausiai. Tai lytiniuo
se reikaluose nesiorientuoją, to
kius dalykus nešvariais laiką 
tūli nelaimingieji. Kiekvienas 
žmogaus elgesys; Įskaitant val
gį ir intymius santykius turi bū
ti žmoniškai tvarkomas. Stenki
mės taip maitintis, kad pajėg
tume subręsti Į žmoniškus, ap
sišvietusius asmenis. Tada bū
sime saugūs nuo visokių neiš
manėlių žabangų. Tada pajėgsi
me ne tik reikiamai maitintis, 
bet ir žmoniškai daugintis. Ne
tvarka šiose abiejose srityse da
bar pradeda mus grąžinti Į 
džiunglių laikus. Kol dar lai
kas imkime save nagan dvejo
pai: denkimės žmoniškumu ir 
siauskrmės apšvięta. Kito kelio 
Į laimingesnį gyvenimą nėra. 
Tad visi su šiuo pavasariu at
ginkime žmoniškjausiai ir švie
siausiai veiklai. Jau šiandien 
pradėkime savą sveikatą stip
rinti sekančius maisto gaminius 
naudodami: 1. Dukart dienoje 
valgykime be riebalų pieną, 
varškę ar tokį sūrį. Vaikai daž
niau tokį maistą turi naudoti. 2. 
Liesos mėsos, tokios žuvies ar 
kiaušinių baltymas mažiausiai

Čia dauguma mūsiškių šitam 
reikalavimui priešinasi nuo se
nų prietarų negali išsivaduoti. 
Laikas visiems atgimti šito rei
kalavimo išpildymui. 4. Juodos 
— ruginės ar kvietinės — stam
bių grūdų duonos ir javainių 
(cereals) naudokime mažiausiai 
keturis kartus per dieną. Kitas

maistas naudotinas savo mity
bos papildymui bei patenkinimui. 
Nutukusieji savo gydytojo prie
žiūroje, o ne vien baletininko 
globoje mankštindamiesi, die
ta — susilaikymu nuo perrie- 
baus — pergausaus maisto tvar- 
kykimės. Neprakeikime to pa
tarėjo, kuris nutukėliui pata
ria 1000 kalorijų dietą ir tokiu 
maistu pasitenkinti tol, kol jis 
savo riebalus sunaudoja, žodžiu, 
be jausmų tvarkos (žmoniškų

mo) ir be apšvietos — nė pė
dos žmogus negali žengti sveika
tingumam

Sveikata yra didžiausias mūsų 
gėris — jo apturėjimui reikia 
labai daug pastangų, suprati
mo ir nusiteikimo. Sėkmės! Pa
vasarinės atgaivos visiems save 
sveikesniais takais vesti pasiry- 
žusiems!

CHICAGOS LIETUVIU OPERA

i

t

Marijos mokyklos auditorijoje * 
Chicago, Illinois

spekt. balandžio 30d.,3-'00val. p, p 

gegužės 6d. 8:00vaI.vak. 

gegužės 7d., 3:00 vai. p. p.

Balandžio mėn. 29d„ 8:00 vai

BTLIETAI GAUNAMI Marginiuose, 2511 West 69th Street. Ten pat gaunamas ir operos libretas. 
BILIETŲ KAINOS: 

premjerai — parteris: 
balkonas

10, S, 7, 5 dol.
10, 8, 5 dol. 

kiliems spektakliams — parteris: 9, 8, 6, 4 dol. 
balkonas: 9, 7, 4 dol.

PAŠTU bilietus galima užsisakyti, kartu siun
čiant čekį ir pažymint spektaklio datą, šiuo 
pavadinimu ir adresu:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO 
6905 Sou Ui Artesian /Avenue 

Chicago, Illinois 60629
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ALFONSAS Nakas

Pokalbis su V. Kutkum apie Lietuviu Fonda
Lietuvių Fondo centrui Čika

goje, į kurį per devynerius me
skaitau Jūsų paštu siuntinėja-

tus suplaukė virš 710,000 dole
rių, keliuose didžiuosiuose lietu
vių telkiniuose padeda vietiniai 
vajaus komitetai. Vienas iš sti
priausių, veiksmingiausių, akty
viausių LF vajaus komitetų vei
kia Detroite, šiam komitetui 
jau kelinti metai vadovauja vi
dutinio amžiaus vyras, iš pro
fesijos inžinierius, lietuviškoje 
visuomeninėje veikloje neparti
nis bendruomenininkas, LB pir
mumo šalininkas Vytautas Kat
kus. IF dešimtmečio sukaktį 
minint ir užbaigti milijoną be- 
siryžtant, V. Kutkų užkalbinau 
keletu klausimų. Didesnės įžan
gos nebedarydamas, pasikalbė
jimą su V. Kutkum čia prade
du.

— Kaip vienas iš LF Detroi
to vajaus komiteto narių, Jūs 
dažnai susitinku posėdžiuose,

mus pranešimus, kalbamės te
lefonu. žinau, kad Lietuvių Fon
dui Detroite, o taip pat ir LF 
taryboje, dirbate eilę metų, bet 
tikslių datų nežinau. Pasaky
kite, kada į LF darbuotojų eiles 
Įsijungėte, kada, kur kokias pa
reigas ėjote ir einate?

— 1966 m. liepos mėn. 2 d. 
Čikagoje vykusiame Lietuvių 
Fondo suvažiavime buvau iš
rinktas trejiems metams į LF 
Tarybą, o 1970 m. vasario mėn. 
18 d. buvau vėl trejiems me
tams perrinktas. 1968 m. dir
bau Lietuvių Fondo pelno skirs
tymo komisijoje ir keletą metų 
informacijos komisijoje. Pirmi
ninkavau dviems Lietuvių Fon
do suvažiavimams — 1967 m. 
lapkričio mėn. 26 d. ir 1970 m. 
vasario mėn. 28 d. Keletą kartų 
buvau LF suvažiavimų spaudos 
ir rezoliucijų komisijų pirminiu-

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

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

Rugsėjo 11-tą, 20 dienų, iš Chicagos — S960.00 4- taksai, iš New 
Yorko — $860.00 4- taksai.

Spalio 2-rą, 15 dienų, iš Chicagos — $710.00 + taksai, iš New 
Yorko — 610.00 4- taksai.

Gruodžio 21-mą, 14 dienų, iš Chicagos — $710.00 4- taksai, iš New 
Yorko $610.00 4- 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:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

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

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

Fu arba nariu. 1966 m. lap 
kriėio mėn. 12 d. buvo sudary
tas Lietuvių Fondo Detroito va- j 
jaus komitetas, kuris pareigo
mis pasiskirstė 1966 m. gruodžio 
mėn. 11 d. Komiteto pirminiu-' 
ku buvo išrinktas pernai miręs I 
prof. dr. Pranas Padalis, o man j 
teko vykdomojo visepirmininko' 
pareigos. 1969 m. lapkričio mėn. j 
2 d. buvau išrinktas šio komi- [ 
teto pirmininku ir dabar tose 
pareigose tebesu.

Kadangi šiais metais Lietuvių i 
Fondas Švenčia savo dešimtme- i 
tį, tai aiškumo dėlei paminėsiu,; 
kad Lietuviu Fondo pradžia i 
skaitoma 1962 m. kovo mėn. 14 i 
d., nes tą dieną Lietuvių Fon- j 
das buvo inkorporuotas ir bu
vo sudaryta LF valdyba.

— Jums esant LF Detroite 
vajaus vykdomuoju vicepirmi
ninku ir paskui pirmininku, LF 
rėmėjų skaičius ir j LF įneštos 
pinigų sumos gerokai paūgėjo. 
Būtų Įdomu, jei tuos skaičius ir 
sumas čia atskleistumėte.

— Man pradedant dirbti LF 
vadovybėje, Lietuvių Fonde bu
vo 1196 nariai, o LF pagrindinis 
kapitalas siekė 2’74,841.95 dol. 
Šiandien Lietuvių Fonde yra 
2952 nariai, o jo pagrindinis ka
pitalas pasiekė 733,636 dol.

Detroite ir jo apylinkėse tuo 
metu Lietuvių Fondui jau buvo 
surinkta 16,400 dol. Iš tos su
mos 9,660 dol. surinko prieš tai 
veikęs Vlado Paužos vadovau
jamas komitetas. Apylinkėje 
buvo 89 nariai, šiandien Detroi
te ir jo apylinkėje jau yra 217 
LF narių, o surinktoji suma pa
kilo iki 45,056 dol. Be to dau
gelis narių savo Įnašus padidi
no. Taigi narių skaičius pas 
mus padidėjo 128, o surinktoji 
suma paaugo 28,656 dol.

— Šiuo metu, kaip Jūs ir aš 
žinome, i LF yra įsijungę maž
daug 3,000 JAV lietuvių, kurie, 
paaukoję nemažiau 100 dolerių, 
tapo tikraisiais LF nariais. Tu
rint galvoje tai, kad tie trys 
tūkstančiai atstovauja šeimas, 
taigi apie 15,000 žmonių; ir tai, 
kad jie yra pats karščiausias

lietuviškasis aktyvas, kiek, Jūsų 
nuomone, labai pasispaudus, bū
tų galima naujų I.F narių sume
džioti?

— Manau, kad bendras LF na
rių skaičius pasieks 5,000 arba 
net padvigubės, tačiau ka
da tai įvyks nesiimu spręsti, nes 
Lietuvių Fondas nesustos au
gęs ir pasiekęs savo užsibrėžtą 
milijoną. Tikiu, kad Detroite 
ir jo apylinkėse turėtų būti bent

Philomena D. Pakel, President

iSagfe
Ea>!Osi UP-TO

S20,000.

^SAFETY OU 
YOUR SAYINGS

Chicago Savings
and Loan Association

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čekį ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, IIL 60608

— Gegužės mėn. 6-14 dieno
mis Lietuvių Fondo Detroito va
jaus komitetas ruošia dail. Jur
gio Juodžio meno parodą. Dail. 
Jurgis Juodis pas mus Detroite 
bus pirmą kartą. Jis atsiveža 
15 paveikslus, kurių kiekvienas 
alsuoja meile Lietuvai. Vaivo
rykštės spalvų pynėse jis nu
kels mus į senovės kunigaikščių 
laikus, kada Gediminas sapnavo 
r įkūrė karalių miestą Vilnių, 

kada Kęstutis pasivogė Birutę, 
kada Vytautas karaliavo. Arba 
į dar senesnius Baltijos ir Pa
trimpo laikus. Nesvetimi jam 
nei mūsų nepriklausomybės me
tai, su karininko Juozapavičiaus 
mirtimi. Mėgsta jis ir liaudies 
motyvus (Jūratė ir Kastytis) 
ir religines temas (Avė Maria, 
Memento Mori, Kristus ir šėto
nas ir kt.). Trumpame atsaky
me visko nenusakysiu, bet ragi
nu visus Detroito ir apylinkių 
lietuvius į tą meno parodą atsi
lankyti ir atsivesti savo vaikus. 
Lietuviškos mokyklos šią paro
dą galėtų aplankyti organizuo
tai. Parodos metu įstoję į Lie
tuvių Fondą ir pirkę dail. Jur
gio Juodžio paveikslą, gaus 10% 
nuolaidą. Tai bus dailininko do
vana. Paveikslų kainos svyruo
ja tarp 50 ir 2,000 (dviejų tūks- 
ančių) dol.

Baigdamas dėkcju, kad suda
rėte man progą pasisakyti Lie
tuvių Fondo klausimais Naujie
nose. Linkiu ateityje dar daug 
apie Lietuvių Fondą rašyti.

— Diaugdamasis detroitie- 
čių dosnumu noriu pranešti, kad 
mūsų kolonija savo proporcin
gą kvotą jau išpildė! Taip, tik
rai išpildė. Sakau proporcingą, 
nes pagal 1960 metų Amerikos 
gyventojų surašinėjimą davi
nius visose Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse lietuviais užsirašė 
462,816 asmenys. Michigano 
valstijoje lietuviais užsirašė 21,- 
236 asmenys, o Detroito mies
te — 13,581 asmuo. Taigi, mi
lijonui dolerių sudėti kiekvie
nas lietuviu užsirašęs asmuo tu
rėjo duoti tik 2 dol. 48 centus. 
Detroito lietuviai turėjo sudė
ti 33,680 dol. ir viso Michigano 
— 52,665 dol. Deroite ir jo apy
linkėse mes jau surinkome 45,- 
056 dol., o mūsų kaimynai Grand 
Rapids kolonijoje surinko virš 
8,000 dol. Taigi viso Michiga
no valstijoje yra surinkta virš 
53,000 dol. ir proporcinga kvota 
išpildyta. Garbė jums, Michiga
no lietuviai. Tačiau mes čia ne
sustosime, Lietuvių Fondo va
dovybės neapvilsime ir bandysi
me išpildyti mums neproporcin
gai didelę uždėtą kvotą, kad tuo- 
mi padėtume kitoms atsiliku
sioms didelėms kolonijoms. Jei 
IF vadovybė įžiūrėjo, kad mes 
automobilių karalystėje esame 
finansiniai dvigubai stipresni, 
tai tokiais ir pasirodykime.

— Pagaliau, papasakokite, ko
kie Jūsų vadovaujamo LF De
troito vajaus komiteto artimiau- 
si planai?

turėtų užmiršti mūsų laikraš
čių (pabraukta mano, A. N.).

— Detroitas iki šiol išbandė 
jau ne vieną vajaus būdą. Ku
ris, Jūsų nuomone, buvo pats 
sėkmingiausias ir kurio Jūs lin
kėtumėte kitų miestų LF vaji- 
ninkams?

— Neišskiriu nei vieno būdo, 
nes ir geriausi jų besikartodami 
nusibosta ir reikia vis naujų 
ieškoti. Pavyzdžiui pulk. A. Rė
klaitis yra puikus banketų or
ganizatorius mūsų sostinėje Či
kagoje, tačiau neseniai ten įvy
kęs banketas, nors ruoštas po il
gos pertraukos, nebuvo toks sėk
mingas kaip pirmieji. Tad ban
dykime visus galimus būdus.

— Kadangi dar iki milijono 
trūksta daugiau kaip ketvirta
dalio, ar tikite, jog LF dar šiais 
metais milijoną pasieks?

— Esu realistas, stoviu bent 
viena koja ant žemės ir, neskai
tant galimų milijoninių paliki
mų, prieš savo troškimą turiu 
pasakyti, jog netikiu, kad 
met užbaigtume milijoną, 
lenkiu galvą prieš idealistus, 
jiems nieko nėra negalimo.

— O kaip gi su Detroitu? Ar, 
manote, mums nėra paskirta 
perdidelė kvota? Kada, Jūsų 
nuomone, mes 100,000 dolerių 
kvotą galėtume išpildyti?

Nuo
1914 metų

— Regis, Detroite aukos LF 
naudai sėkmingai yra telkiamos 
žinomesnių tautiečių laidojimo 
metu, kur aukojama vietoj gė
lių. Papasakokite, kas ir kaip 
tą darbą atlieka?

— Taip, Detroite tai tapo be
veik tradicija ir daugelis lietu
vių aukoja Lietuvių Fondui, mi
rus jų artimiesiems, draugams 
ar pažįstamiems. Vietoj pirkę 
brangias gėles, kurios po laido
tuvių visvien išmetamos, jie sa
vo aukomis. įamžina mirusįjį 
Lietuvių Fonde ir tuomi pasto
viai remia lietuvybę. Pas mus 
Detroite taip jau yra įamžinti 
net 42 asmenys. Vienas LF De
troito vajaus komiteto narių — 
Kazys Sragauskas yra aukoms 
rinkti per šermenis ir laidotu
ves vadovas. Jį visuomet ma
tome lietuvių laidotuvių biu
ruose prie Lietuvių Fondo aukų 
lapų. Detroito vajaus komitetas 
yra dėkingas laidotuvių biurų 
direktoriams ir mirusiųjų gimi
nėms, leidžiantiems aukas rink
ti Lietuvių Fondui.

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

MIDLA
SAVIN
AND LOAN ASSOCIATION

šie- 
Bet 
nes

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
AU accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

404Ū ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $0632 

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

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

— Ar manote, kad apie LF 
jau visi pakankamai žino, ar 
LF reklamavimas turėtų būti ir 
toliau intensyviai tęsiamas?
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1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

ių

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

E %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

E % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

— Kai kurie Detroito lietuviai, 
norėdami tapti LF nariais, arba 
ankstesnius įnašus didindami, 
nesikreipia Į vietinį LF vajaus 
komitetą, bet kreipiasi tiesiai į 
LF centrą Čikagoje. Kokia čia 
Jūsų nuomonė; geriau, kad visi 
LF reikalus tvarkytų vietoje, ar 
kad siųstų tiesiai į Čikagą?

— Esminio skirtumo nėra, nes 
visvien auka patenka į tą pačią 
kasų. Tačiau LF Detroito va
jaus komitetui patogiau, kada 
aukos siunčiamos per mus, nes 
mes galime greičiau įtraukti į 
savo sąrašus, o taipgi paskelb
ti spaudoje ir per radijo valan
dėles. Virš 90% detroitiečių taip 
ir daro. Ta pačia proga noriu 
padėkoti spaudos darbuotojams, 
radijo valandėlėms ir laikraščių 
redakcijoms, o ypač Naujienoms, 
kurios dar, tur būt, nenubrau
kė nei vienos eilutės iš Alfonso 
Nako dažnų straipsnių ir kores
pondencijų apie Lietuvių Fon
dą.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

— Reklamos ir informacijos 
apie Lietuvių Fondą niekad ne
buvo ir nėra per daug ar užten
kamai. Trumpa dešimties metų 
LF praeitis aiškiai rodo, kad ka
da daugiau būdavo rašoma apie 
Lietuvių Fondą, tada ir daugiau 
nariu į jo eiles įsijungdavo, ži
noma, ir Lietuvių Fondas ne-

Taupymo Indillal 
Apdrausti Iki $20,000.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Taupykite dabar. San taupos,'padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.



- J. VILIUŠIS

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicaso, III. 60606. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
in Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams __ ___
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$6.00

$12.00

Dienraščio kainos:
Chicago  j e ir priemiesčiuose

metams _________________ $22.00
pusei metų------------------------ $12.00
trims mėnesiam!$7.00 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metų.

Užsieniuose:
metams ...._______
pusei metų _____
vienam mėnesiui 

$13.00

$20.00
$11.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

LIETUVOS”
(Tęsinys)

Štai vėl E. Šulaitis liaupsina 
Lietuvos dabartinius “Liaudies 
meistrus (žiūr. “N. L.” 1971 m. 
I. 27 d.). Jis Vilniuje aplankė 
jų parodą sporto halėje. Buvo 
išstatyta apie 1800 pavyzdžių, 
700 autorių, kaip jis sako. Lie
tuviai, esą, dabar labai mėgsta 
liaudies meną. Koks tas liaudies 
menas tikrai yra, sunku pasa
kyti nemačius. Be to, ir pats E. 
Š. nėra meno žinovas. Jis ir ne
paminėjo ar tikrai ten matė, pa
vyzdžiui, lietuviškus tautinius 
kostiumus. Kiek žinoma, oku
pantas to nemėgsta. Kiek tenka 
kartais TV transliacijose ste
bėti tautinius šokius, tai mer- :

buvo likę”... Ir toliau rašo: “Trys 
Pabaltijo valstybės buvo to ka
ro gerokai apgriautos (Ir tik
rai, kad jos buvo apgriautos ne 
karo pasėkoje, o jau “po karo” 
Maskvos komunistinis režimas 
viską apgriovė ir apiplėšė. J. V.) 
ekonominiai pagrindai buvo vi
siškai sukrėsti... pabaltiečiai 
parodė nepaprastą sumanumą ir 
sugebėjimą gydyti karo žaizdas 
(žiūr. “N. L.” 1970A.7 d.)”.

Tik čia reikia stebėtis, kad Al
gimantas visus tuos negalavimus 
bando pateisinti karo pasekmių 
išdavomis. Ne karas sugriovė 
Pabaltijo valstybes, o imperialis
tinė Maskva, pavergusi, buvu
sias laisvas, gražiai gyvenusias

Išlaisvino
Montrealio Nepriklausomą Lietuvą
Antrojo Pasaulinio Karo tremtiniai lietuviai Ka

nadoje iš nieko suorganizavo ir pradėjo leisti savaitinę 
arba retesnę Nepriklasomą Lietuvą. Nuo pirmo šio laik
raščio numerio redaktorium buvo Kaune Lietuvos žinias 
redagavęs laikraštininkas Jonas Kardelis. Kardeliui 
prieš trejus metus mirus, prasidėjo šio lietuviško laik
raščio bėdos. Be ekonominių sunkumų, laikraščiui leisti 
bendrovė negalėjo rasti lietuvių tautos reikalus supran
tančio redaktoriaus.

gaičių kostiumai jau panašūs į j tautas!!! Praeitas karas nebu-

Iš Europos buvo pakviestas p. R. Maziliauskas. Jis 
pradėjo vesti laikraštį visai kita kryptimi, negu velionis 
Kardelis vedė. Prie “Nepriklausomos Lietuvos” pradėjo 
grupuotis “kultūrinio bendradarbiavimo” šalininkai. 
Netikslūs jų rašiniai ir iškraipyti faktai erzino tremti
nius. Daugelis nutraukė “Nepriklausomos Lietuvos” 
prenumeratą ir atsisakė ją skaityti. Redaktorius nekrei
pė dėmesio į skaitytojų balsus. Jis net Dr. B. Matulionio 
laišką redaktoriui iškraipė, kad skaitytojai nepatirtų 
lietuvių nuotaikų.

Praeitą sekmadienį Montrealio mieste įvyko Bend
rovės “Nepriklausomai Lietuvai” leisti šėrininkų susi
rinkimas. Iki šio meto šėrininkai nekreipė reikalingo 
dėmesio į bendrovės susirinkimus. Į bendrovės vadovybę 
pateko keli “kultūrinio bendradarbiavimo” šalininkai, 
bet reikalai pasikeitė praeitą sekmadienį. Šį kartą į su
sirinkimą atvyko didesnis šėrininkų skaičius. Kuris šė- 
rininkas pats negalėjo atvažiuoti, tai atsiuntė įgalio
jimus. Sekmadienio naktį telefonu iš Montrealio Nau
jienoms pranešė, kad šiame susirinkime šėrininkai išlais
vino į bendradarbiauto  jų rankas patekusią “Nepriklau
somą Lietuvą”.

Susirinkime buvo pakeltas pasitikėjimo dabartiniu 
redaktorium ir jo vedama laikraščio kryptimi klausi
mas. Pasirodo, kad didelė šėrininkų dauguma pareiškė 
visišką nepasitikėjimą. Tuojau paaiškėjo, kad didelė 
Kanados lietuvių dauguma nepritaria jokiems bendra- 
darbiautojams — kultūriniams ir neklutūriniams. Iš 
daugiau tūkstančio susirinkime dalyvavusių šėrų, Mazi
liausko vadovaujami bendradarbiauto j ai tesusirinko vos 

' šimtą balsų. Pareiškus Maziliauskui nepasitikėjimą, jis 
iš pareigų atsistatydino ir pasitraukė.

Atsistatydinus Maziliauskui, pasitraukė ir buvusio-

ukrainiečių ir rusų Standarti
nius kostiumus, visai nebepana
šūs į lietuvių tikrai lietuviškus. 
Tai prisimename ir iš Expo 1967 
m. Montrealyje pamatę rusų pa
viljone demonstruotus tautinius 
šokius. Tikrai lietuviškų tauti
nių kostiumų nematėme.

Kitas dabar nuolatinis “N. L.” 
bendradarbis, Algimantas, savo 
“Algimanto skiltyje (spėjama, 
kad jo pav. Astašaitis) uoliai 
reklamuoja tą tariamą bendra
darbiavimą su okupantu, tik kiek 
gudriau, daugiau užmaskuotai.

Štai jis bando teisinti dabar 
Lietuvoje įvairius trūkumus eko
nominėj srityje, kaip cukraus, 
pieno, vinių, degtukų, druskos 
ir kt. Tačiau pastebi, kad dėlto 
sovietinė santvarka nesugrius. 
Viskas eina geryn. O kas svar
biausia esą, kad pagal vieno šve
dų mokslininko Wayne State 
universitete pranešimą, Dr. S. 
Šimoliūno teigimu, Pabaltijo 
buv. valstybėse įvyko ekonomi
nis stebuklas, — lietuvių, estų, 
latvių gyvenimo lygis pasidarė 
daug aukštesnis už likusios so
vietijos, nors, girdi, “iš Nepri
klausomybės laikų mažai kas

vo pozicinis, karo banga ritosi 
pirmyn ir atgal greitu tempu. 
Pavieniai ūkiai ir iš viso eko
nominis gyvenimas nukentėjo, 
ir tai nedaug, tik kai kuriuose 
ruožuose. Didžiuma gi šalies 
nebuvo visai pakeista. Tačiau 
viską sunaikino komunistinė 
Maskva, jau po karo, antrą kar
tą okupavusi ir pavergusi Pa
balti, sunaikino visus ūkius, ša
lies ekonominius pagrindus. Vi
są turtą atėmė, išplėšė, gyven
tojus pavertė ubagais ir suvarė 
į kolchozų baudžiavas. Gyven
tojų laisvė visai _buvo suvaržy
ta, — ne tik minties, žodžio, bet 
ir judėjimo. Buvusios Pabalti
jo valstybės paverstos tautų ka
lėjimu. Iš tokios, padėties nie
ko negali laukti ekonominio pa
gerėjimo, ar gerbiūvio. Jei šian
dien buvusių Pabaltijo valsty
bių žmonės dar turi šį tą ir ge
riau gyvena nei kiti Sovietijos 
gyventojai tame komunistinės 
santvarkos kalėjime, tai dau
giausia tik dėl gaunamos mate
rialinės pagalbos iš užsienio lais
vų kraštų, kur yra atsidūrę tūk
stančiai pabėgusių pabaltiečių. 
Jie pasitraukė karui besibai
giant, kad galėtu. išvengti ko-

ji bendrovės valdyba, pritarusi Maziliausko politinei kryp
čiai. Šėrininkai didele balsų dauguma valdybon išrinko 
Leoną Girinį, Juozą šiaučiulį, Gurecką, Paukstaitį, Klei
zą, Gedvilą ir kitus, kurie labai gerai suprato redakto
riaus Jono Kardelio vestą laikraščio kryptį ir yra pasiry
žę ginti lietuvių teises. Reikia džiaugtis, kad “Nepriklau
soma Lietuva” pajėgė išsilaisvinti iš Lietuvos reikalų ne
suprantančių ir suprasti nesiryžusių žmonių rankų.

“Kultūrinių bendradarbiauto jų” lietuvių r tarpe yra 
nedaug. Lietuviai yra kantrūs ir tolerantiški. Bet kai 
jiems įgrįsta kartojamos nesąmonės, tai jie susiorgani
zuoja ir pareiškia savo valią. “Nepriklausomos Lietuvos” 
šėrininkų pavyzdžiu galėtų pasinaudoti ir kitos lietuvių 
organizacijos, kur landūs bendradarbiauto jai bando kelti 
balsą.

munistinės vergijos Ir galimos 
mirties šalto Sibiro tundrose. Bet 
jie neužmiršta daug jų likusių 
gimimų, artimųjų ir draugų. Pa
gal galimybes šelpia kiek galė
dami — siunčia brangiai kai
nuojančius siuntinius. Nors ten 
už geležinės uždangos yra dide
lis trūkumas visokių gyvenimo 
reikmenų, bet okupantas ne vis
ką įsileidžia iš užsienio, arba tik 
ribdtą kiekį. U įleidžiamus 
daiktus už dovaną savo artimie
siems, kaip taisyklė, — tenka 
sumokėti labai aukštus, nežmo
niškus, muitus. Pav. už vieną 
moterišką skepetaitę čia moka
me 1 dol. 60 centų, o Maskva už 
tai paima sau muito 2 dol. 60 
centų! Be to, reikia sumokėti 
pasiuntimo, draudimo ir kitas iš
laidas, kurios sudaro beveik 
100% siunčiamų daiktų kainos. 
Išeiviai visvien nesigaili milijo
nų dolerių, kad galėtų pagelbėti 
saviesiems už geležinės uždan
gos, iš kurių visas turtas buvo 
neteisingai atimtas. Tik Algi
mantas to nepastebi ir neranda 
reikalo tai spaudoj pastebėti, nes 
nėra tai jo tikslas siekiant išaiš
kinti tą ekonominės pažangos 
Pabaltiečių “stebuklą”!

Algimantas daug rašo į “N. 
L” Jis pastebi viską, štai Al
gimantas smarkiai pasipiktinęs

Vokietijoj išein. leidiniu “Litu- 
ania”, kuris drįso paskelbti ne
trumpą tariamų kalaborantų są
rašą, kuriame matome ir “N. L.” 
red., R. Maziliausko pavardę. Tą 
informaciją jis paėmė iš Argen
tinos lietuvių balso (1971 V. 20). 
Žinoma, kiek tas sąrašas atitin
ka tikrenybei, sunku pasakyti, 
neturint tam reikiamų davinių. 
Net pats Algimantas nebando 
nei patvirtinti nei paneigti, kas 
yra kolaborantas ir kas ne. Jis 
tik, įsismaginęs, rašo ilgą kal
tinimo aktą to sąrašo autoriaus 
ir skelbėjui, ironizuoja to gali
mas pasekmes, kad net valsty
biniai saugumo, organai, kaip 
RCMP ir FBI, galį imtis atitin
kamų priemonių! Jo tas rašinys 
vad. “haliucinacijos”.

Iš savo pusės aš čia vėl sta
tau klausimą, kam tas reikalas 
galėjo būti įdomus ir kodėl “N. 
L.” red. R. Maziliauskas tam 
reikalui užleido laikraščio skili- 
tis?!

Nuo 1971 m. pradžios “Ne
priklausomos Lietuvos” laikraš
čio formatas staiga pasikeitė. 
Iki tol graži savaitraščio išvaiz
da pavirto į kokį tai mažą, at
rodo visai nusigyvenusį, laik- 
raštpalaikį. Prenumeratoriams 
tai buvo tikra staigmena ir ne
aiškus “reformos” tikslas!

Pasiteiravus Nepr. Liet, ben
drovės valdyboje, paaiškėjo, kad 
tai įvyko su tos valdybos susi- 
kimu, red. R. Maziliauskui pa
siūlius. R. Maziliauskas pasiūlė 
“pelningą” projektą ir tuo rei-

kalu jis būk tai vedė derybas 
su Anglija (su kuom jis ten de
rėjosi, taip ir neaišku, atrodo, 
kad ir valdybai tai buvo paslap
tis! J. V.), štai tas jo projek
tas: atspausdinto čia “N. L?’ 
laikraščio foto-kopiją bus siun
čiama į Angliją; ten kažkas pa
pildys vietine kronika, ir at
spausdins “N. L.” dėl visų Eu
ropos prenumeratorių. Dėlto esą 
atpuls ne tik persiuntimo išlai
dos, bet Nepr. Liet, bendrovė už 
tą taip vadinamą “N. L.” Eu
rope Edition” gaus dar už kiek
vieną taip paruoštą “N. L.” nu
meri nuo 25 iki 50 dol. Laikraš
čio formatas turėjo būti pri
taikintas Anglijos popierio Stan
dartui. Taigi buvo viliojantis 
pasiūlymas! Tik, deja, praktiko
je, jau virš metams praslinkus, 
pasirodė, kad tai buvo tik Ma
ziliausko blefas! Nei varškės, nei 
žento” — kaip sako lietuvių pa
tarlė. Jokių pinigų, jokio pelno!

Tame pat pirmą kartą nauju 
formatu pasirodžiusiame (žiūr. 
“N. L.” 1971 m. I. 6 d.) “N. L.” 
numeryje, Algimantas savo 
straipsnyje “Naujas veidas” jau 
džiaugiasi ir giria naują laikraš
čio išvaizdą. Išeina, kad jis jau 
iš anksto žinojo ne tik formos 
pakeitimo projektą, bet ir kaip 
tai atrodys ir todėl skuba savo 
nuomonę piršti kitiems skaity

tojams, užbėgant už akių. Tai
gi, yla išlenda iš maišo! Ar ša
lia redaktoriaus yra dar nemato
mi dirigentai?!

Po gan ilgo uždelsimo, gal bet 
priverstas N. Liet, bendrovės 
valdybos, Maziliauskas pagaliau 
teikėsi atspausdinti Dr. B. Ma
tulionio straipsnį “Politinis liū
nas” (žiūr. “N. L.” 1971 m. I. 
20 d.). Dr. B. Matulionis, di
džiai nusipelnęs Lietuvai, vienas 
iš stambiausių “N. L.” akcinin
kų, tame .-savo rašinyje aiškiais 
faktais nurodė labai žalingą lie- 
tuvybei red. R. Maziliausko pa
imtą “N. L.” kryptį. Dr. B. Ma
tulionis atkreipė visų dėmesį į 
tai, kad “N. L.” skiltyse daug 
vietos provokatariškiems straip
sniams, kas yra radikaliai prie
šinga tautiniai lietuviškai išeivi
jos ideologijai, ypač kai tai skel
biama be jokių komentarų! -

Kad pasiteisinti, red. R. Ma
ziliauskas prie minėto straips
nio prideda savo ilgą ir visai ne
vykusį prierašą, kuriame tik 
menko vertės teoretiškais išve
džiojimais bando nukreipti skai
tytoj ų^ėmesį nuo Dr. B. Matu
lionio pagrindinių minčių.

Kaip žinoma, R. Maziliauskas 
anksčiau bendradarbiavo “Aki
račiuose”. Tarp kitko, ten jo 
pasimistiniai filosofavimai ir 
pranašystės dėl išeivijos ir jos 
politinių veiksnių ateities, veiki
mo sumenkėjimo ir išeivijos liūd
nų likučių, o taipogi dėl Nepri
klausomybės sampratos, — su-

silaukė Gevelando "Dirvos” skil
čių užtarnautos kritikos. Pasak 
“Dirvos”: “Jo (t. yra “R. Ma
ziliausko” J. V.) nuomone, atei
tis atmes Lietuvos Nepriklauso
mybės sąvoką”. Tai drąsi, nie
ku neparemta Mazilausko “pra
našystė”, kuri gal ir iššaukė 
“Dirvos” reakciją.

Dėl tos “Dirvos” kritikos pats 
R. Maziliauskos nerado reika
lo vienaip ar kitaip reaguoti. 
Atlikti tas pareigas jis užleido 
savo vienminčiui V. žižiui (žiur.

gromuluotos atrajos”), kuris 
“puikiai atliko savo argumentais, 
“žižiškos” gražbylystės” žo
džiais k. a. “atrajos, kvailystės, 
šmeižtai, neišmanėliai”...

Tarp kitko, tas pats V. žižys 
pristatė R. Maziliauską “N. L.” 
skaitytojams (žiūr. “N. L.” 1970 
m. VII. 1 d.), pastarajam tik at
vykus į Montrealį “N. L.” re
daktoriaus kėdėn. Ta proga V. 
žižys pastebėjo, esą R. Mazi
liauskui buvę siūloma ir kituo
se laikraščiuose redaktoriaus 
kėdė. Jis tik nepasakė kokiuose 
laikraščiuose. Gal “Gimtojo 
Krašto” ?

(Bus daugiau)

Papūga išdavė vagį
Karakas miesto, Venecuelo- 

je, policija suėmė 17-metį va
gišių, kai jo pavogta papūga 
ėmė garsiai rėkti “Vagis! Va
gis! Vagis!”

Išgirdusi papūgos šaukimą, 
policija vagį sučiupo iš vienos 
vilos hesinešant šautuvą, 18 
papūgų ir $50 pinigais. Poli
cija spėjo vyrioką sučiupti kol 
jis dar nespėjo nutildyti papū
gą “žudikišku būdu”.

Piniginių suploninimo 
kursai

Šimtai poniučių Miami, Fla., 
sumokėjo po $8 iki $98 už fi
gūros suplonėjimo kursą, kurs 
turėjo prasidėti trijose studi
jose praeitą pirmadienį. Bū
riai “leo tartais” apsirengusių 
moterų susirinko į paskirtą 
studiją, išgarsintą kaip Figu
re'Form Reducing Studios, bet 
nerado nei studijos, nei pa
ties studijos “direktoriaus”, 
kurs per savaitgalį su visais 
“figūrų suploninimo prietaisais 
ir pinigais iš Miami dingo.

— JAV LB Centro Valdybos 
pirm. V. Volertas, Philadel- 
phijoje įvykusio Vasario 16 d. 
minėjimo metu, atsidėkoda
mas už JAV LB teikiamą pa
ramą laisvinimo darbe, Lietu
vos Fondo išleistą medalį įtei
kė JAV kongr. Joshua Eilberg 
(dem. — Penna.). Kongr. Eil
berg pristatė ir jo darbus lie
tuviškam reikalui nušvietė CV 
vice — pirm. Alg. Gečys.

NORMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS
VERGIJOJE
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Rytojaus dieną nuėjau į banką pasi

žvalgyti. Radau vyresniuosius banko pa
reigūnus, tvarkančius piniginius reikalus, 
ir baigiančius nebaigtas pinigines apyskai
tas. Patikrinęs užsienio valiutos skyraus 
geležinę saugumo dėžę, radau, kad iš jos 
buvo išmta, pagal visus formalumus, su 
atitinkamais parašais 18,000 dolerių bank
notais, tačiau negalėjau sužinoti kiek pa
gal čekius jiem buvo išmokėta...

Visiems buvo aišku, kad raudonieji 
okupantai, grobdami turtą, nusavindami 
visokią nuosavybę, būtent žemę ir namus, 
nepaliks nepalietę ir bankuose esančius pi
nigus: santaupas ir pensininkų ištarnau
tas pensijas. Kadangi Lietuvos Banko pa
reigūnai neturėjo teisės gauti pensijas iš 
Pensijų Fondo, tai L. B. pats jiems įsteigė 
vadinamąjį Santaupų Fondą, į kurį kiek
vienas tarnautojas kas mėnesį privalėjo 
įnešti tam tikrą nuošimtį nuo savo algos, o 
pats L. B. jiem tiek pat primokėdavo iš sa
vo iždo. Tos sutaupytos sumos pinigų bū
davo išmokamos kiekvienam tarnautojui, 
jam pasitraukus iš tarnybos. Tokiu būdu 
ilgesnį laiką L. B. ištarnavusiems susida
rydavo gana žymi suma pinigų — lyg ir 
vienkartinė pensijos kompensacija. Da
bar, okupacijos atveju, mes vis tarnauto

jai, susirūpinome, nes musų santaupos 
galėjo nueiti vėjais. Susitarę prašėme savo 
viršininkus, kad visas mūsų “pensijos” 
santaupas išmokėtų, kol dar nevėlu. Pra
džioje banko valdyba buvo sutikusi su mū
sų reikalavimu. Buvo iškviestas buhalte
ris, kuris padarė sąrašą, kiek kuriam tar
nautojui tų santaupų priklauso. Tačiau, 
kai tai pastebėjo (tiksliau — sužinojo) 
L. B. valdytojas Paknys, tai jis griežtai at
sisakė pasirašyti išmakėjimo orderį ir 
mūsų visų “senatvės viltis ir paguoda” 
taip ir atiteko raudonosios armijos globo
jamiems plėšikams atėjūnams. Vien tik 
mnao santaupų sąskaita siekė 12,000 litų 
sunkiai sutaupytų pinigu. Tiesa, kai ku
rios “stambesnės žuvytės”, aukštesni pa
reigūnai, savo sutaupytus pinigus mokėjo 
išgauti. Jie buvo gudresni arba kas nors 
juos anksčiau pamokė to gudrumo. Jie 
anksčiau padavė pareiškimus L. B., kad 
jie pasitraukią iš tarnybos ir ta proga pra
šė jiems išmokėti jų santaupas. Banko val
dyba turėjo jų prašymą patenkinti ir leido 
jiems atsiimti jų sutaupytus pinigus.

♦
1940 m. birželio 15 d., vakarop Kaunan 

žygiuoją raudonosios armijos daliniai pa
siekė miestą. Pirmiausia pasirodė Šančiuo
se, o iš ten rusu tankai laužė meksfalta 
Laisvės alėjoj. Kaunas lyg ir apsiramino. 
Visi tarėsi savo šeimose, ieškodami išeities 
taško savo likimui sušvelninti. Kiekviena 
valanda atnešdavo vis baisesnių žinių. O 
dabar, kai viską savo akimis pamatėme.

įvykiai rytojaus dienai nieko gero mums 
nežadėjo. Jokių vilčių. Matėsi vis dažniau 
rusų kariuomenės automobiliu ir net ame
rikietiškų džipų. Man hestovinėjant Lais
vės Alėjoj laiks nuo laiko prazvimbdavo 
karinės lengvosios mašinos: visur mirgė
jo raudonoji žvaigždė bfei kūjis ir piautu- 
vas. Vis daugiau matėsi maskvinių NKVD 
pareigūnų: mes juos greit išskyrėme... 
Jų kepurių aplankai melsvos — lelijavos 
spalvos: raudona žvaigždė kepurės prie
šaky. Jų mašinos sustodavo prie didesnių 
krautuvių apsipirkti. Jie stengėsi viską iš
pirkti: plunksnakočius su aukso plunks
nomis, laikrodėlius. Viską pirkdavo, ką 
tik matė, net didokus garsiai skambančius 
žadintuvus. Jie taip pat neniekino manu
faktūrinės medžiagos, ypač vilnonės, ei
lutėms siūti. Pirkdavo ir brangius kai
lius moterims. Kodėl? Ogi todėl, kad su
niekinus litą rubliais, viskas buvo labai 
pigu, o rublių jie turėjo.

1940 m. birželio 16 d. visoje Lietuvoje 
šeimininkavo maskoliai. Kaunan atvyko 
Kremliaus diplomatas ir pačio Stalino pa
tikėtinis Dekanozovas. Jį atlydėjo didelis 
būrys NKVD pareigūnų, komunistų parti
jos žymūnų, laisvų kraštų pavergimo spe
cialistų: jų visų tikslas buvo Lietuvą pa
versti komunistinės Rusijos provincija. 
Tų dieną Dekanozovas pasikvietė Į Krem
liaus pasiuntinybę Lietuvos prezidento ir 
ministro pirmininko pareigas einantį mi
nistrą Merkį... Jis įteikė rezignacijos pa
reiškimą ir nurodė kandidatus naujai vy
riausybei sudaryti. Bet Dekanozovas tik

nusišypsojo ir pateikė savo kandidatų są
rašą. Justas Paleckis Dekanozovo jau bu
vo numatytas “prezidentu”.

Nuo to laiko Dekanozovo padlaižiai 
lankėsi visose svarbesnėse valstybės įstai
gose ir nurodinėjo jų viršininkams, kaip 
jie nuo šios dienos turės tvarkytis, ką veik
ti. Rusus lydėjo vietiniai komunistai — 
žydeliai: jie viską žinojo ir buvo geri pa
tarėjai rusams.

LIETUVOS BANKO LIKIMAS
Į Lietuvos Banką prisistatė du Maskvos 

Gosbanko atstovai: žydų kilmės Cipin ir 
gruzinas Zurmahtašvili. Apie juos man 
teks dar nekartą kalbėti, nes jie buvo svar
biausi ir įkyriausi mano viršininkai. O po 
jų pabyrėjo, kaip iš guusybės rago, nesus
kaitoma daugybė jų pagalbininkų. Ku
riam laikui faktinoji Lietuvos Banko val
dyba dar buvo palikta, tačiau prie kiekvie
no direktoriaus jau buvo pasodintas rusas 
komisaras. L B. tų komisarų priviso dau
gybė.

Kaip žinia raudonajai okupacijai pra
sidėjus, Lietuvos vyriausybė buvo tik “vy
riausybė” ir privalėjo klausyti Dekanozo
vo įsakymų.

Kaip vėliau paaiškėjo, inaskvinis Krem 
liaus įgaliotas pasiuntinys Dekanozovas, 
turėjo Stalino įsakymą kuo greičiau jjung- 
ti Lietuvos valstybę į Sovietijos imperijos 
vergų grandinę ir padaryti ją valstybe be 
savo pinigų, be savo kariuomenės, be savo 
policijos, be savo geležinkelių ir be savo

pašto, ir be jokių suvereninių teisių... L. 
T. S. “Respublika”

Gatvėmis žygiavo raudonosios armijos 
bojecai ir jų komendantai, o dangumi 
skrido dideli, bet lėti transportiniai lėk
tuvai. Kai kada pasirodydavo trumpi, bu
ki ir gana greiti naikintuvai. Jų propele
riai baisiai garsiai burzgė, ir tas jų triukš
mas priversdavo kiekvieną pakelti galvą į 
dangų ir pažiūrėti.

Girdėjosi raudonarmiečių ir žydelių 
dainuojamos rusiškos dainos... ir vis tos 
pačios melodijos kartojosi:

“Tri tankisty, tri chorošich druga”, 
“Prichodila na bereg Katiuša, na vysokyj 
na bereg kratoj”, “Siroką strana moja 
rodnaja... gde tak volno dyšet Čelovek”, 
ir dažnai vis girdėjosi: “Stalin — naš otec, 
Salin naše znamia”...

(Bus daugiau)

Jau pasirodė knygy rinkoje 
_ naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
I VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina S3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus j “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. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

ŠAULIŲ ŠVENTE CHICAGOJE

Ru. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. PulaJcl Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 

re)efu PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vytauto Didžiojo šaulių kuo
jai 1972 m. kovo mėn. 12 d. Vy
čių salėje surengė įspūdingą V. 
Pūtvio šaulių Sąjungos įkūrėjo 
43 m. mirties sukaktuvių minė
jimą. Kuopos pirmininkas V. 
IŠganaitis minėjimą pradėjo 
trumpa kalba.

Ši diena mums primena, kad 
reikia dirbti, aukotis dėl Lietu-
vos laisvės atgavimo, Rauliu 
veiklos plėtimo ir susidrausmi- 
nimo. Mūsų sąjungos kūrėjas 
V. Pūtvis sakė: “šaulys, kuris 
nesugeba savęs kontroliuoti, nė
ra vertas šaulio vardo”. Tai bu
vo V. Pūtvio moto.

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR 8LAPUMD TAKŲ 

CHIRURGIJA
Taief. 695-0533 

Pox Valley Modical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Pirmininkas į garbės prezi
diumą pakvietė šaulių garbės 
narius ir organizacijų pirminin
kus. Susirinkimas pagerbė 
įnešamas vėliavas ir sugiedojo 
Tautos Himną. V. Pūtvio pa
veikslas, gražių rožių puokšte 
papuoštas, gražiai atrodė. Jo 
garbingą atminimą susirinki
mas pagerbė rimtu susikaupi
mu, drauge buvo pagerbti •žu
vusieji kovose šauliai dėl Lietu
vos laisvės ir nelaisvėje išblaš
kyti po Sibiro platybes kenčian- 
tieji lietuviai.

sąjungos garbės narys genero
las K. Musteikis, šaulys A. Bud- 
reckas padėkojo vadovybei visų 
trijų vardu už atžymėjimą gar
bės ženklu, jis pareiškė: “Mes 
Besididžiuojame suteikta garbe. 
Įteikti garbės ženklai tegu būna 
paskatinimas didesniam ryžtui 
dirbti šaulių sąjungos idealams 
ir Lietuvos vadavimui”.

Vadovaujant kuopos pirm. V. 
Išganaičiui ir gen. K. Musteikiui 
kun. K. Kuzminskas prisaikdi
no virš 50 naujų šaulių. Malonu 
pažvelgti į skaitlingas gretas 
išsirikiavusių naujų sesių ir 
brolių šaulių, kurie ryžtasi eiti
V. Pūtvio nurodytais šviesiais 
keliais, drąsiai žengti į ateitį ir 
dirbti šaulišką darbą, šaulių 
kuopa auga, plečiasi ir bujoja. 
Malonu matyti daug jaunimo, 
kuris mielai jungiasi į šaulių 
gretas.

Žurnalistė Z. Juškevičienė pa

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Read.: 388-7233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad, 1—7 vaL. 
įnirai, penktadienį nuo 1—5. tree 

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 64)873

DR. W. E1S1N - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Ofiso tel.: HE 4-I8I8 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

’ Trečiadieniais uždaryta. *

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

Valandos- 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lendrt praktika, spec. MOTERŲ ligo-s. 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso talef.- 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.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Bup 
darai Speciali pagalba kojomi 

1 (Arch Supports) ir L L
Vai ; 9__4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1-
2850 West 63rd St, Chicago, Ilk 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

help your. <*> 
heart fund” 
help your HEART

sakė sveikinimo kalbą. Pasvei
kino naujai prisaikdintus šau
lius, šaulių vadovybę ir susirin- 
kurius Šaulius bei svečius. Prie
saikos apeigoms pasibaigus, at
sistojimu pagerbiamos išneša
mos vėliavos ir prasideda pas- 

Kuopos pirmininkas perskaitė j kaita, kurią skaitė Dr. J. Taut-
šaulių vadovybės nutarimą, kad 
už šaulišką veiklą garbės ženk
lais pagerbiami: šaulė Stasė Ce- 
cevičienė, Liet, muziejaus pre
zidentas S. Balzekas ir A. Bud- 
reckas.

Garbės ženklus prisegė Šaulių

GRADPISKAS
PATI NAUJOJI i 

SPALVOTA TV
’LENGVIAUSIAI

NUSTATOMA
2512 W. 47 SY. — FR 8:1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

fe — ---- - ------

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 . -•

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: F Rentier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS | 

Vigos programos iš W0PA»
1490 kik A. iM.

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

Tel.: HEmlock 4-2413 
7’59 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. DLL. 60629
v

vila. Paskaitininkas iškėlė V. 
Pūtvio kilmę iš kilmingų Lietu
vos bajorų. Nors jis buvo kil
mingas bajoras ,bet iš pat jau
nystės artimai bendravo su val
stiečiais lietuviais. Juos pamė
go, rūpinosi jų švietimu ir kul
tūros kėlimu. Pūtviai stengėsi 
daugiau pramokti lietuvių kal
bos, gėrėjosi jos grožiu, seno
mis formomis, panašiomis į 
klasines kalbas, kurių V. Pūtvis 
mokėjo keletą.

Pūtvių dvare rado prieglobstį 
ir paramą anų metų lietuviai 
studentai: Ivinskis, A. Smetona, 
J. Jablonskis, dr. Avižonis ir 
daug kitų. J.' Jablonskis galėjo 
ramiai nuo rusų seklių atokiau 
gyvendamas rašyti lietuvių kal
bos gramatiką.

1919 m. vasarą V. Putrini va
dovaujant įsikūrė šaulių sąjun
ga, kurios tikslas buvo padėti 
jaunai kariuomenei kovoti su 
priešu frontuose, o viduje padė
ti _tvarkytis policijai su vidaus 
priešais ir kitomis negerovė
mis.

Frontuose kovoms pasibai
gus, šaulių veikla buvo nukreip
ta į .Lietuvos jaunimo švieti
mą, buvo organizuojami šaulių 
būriai, kurių tinklas apėmė visą 
Lietuvos plotą. Tai buvo skait
lingiausia ir plačiai pasklidusi 
drausminga kultūrinė organiza
cija. V. Pūtvio dvasia ir išeivi
joj mus visus žavi ir buria į 
skaitlingus šaulių būrius. Štai 
ir šiandien matome virš trijų 
šimtų nuotaikingai nusiteiku
sių, kultūringų ir drausmingų 
sesių ir brolių šaulių.

Bendrai Dr. J. Tautvilos pas
kaita buvo turininga, kurioje 
jis iškėlė daug vaizdžių, įdo
mių, naujų minčių ir pateikė 
nemažai istorinių įvykių. Jo

paskaita susirinkusiems padare 
gilų įspūdį ir susilaukė nuošir
daus pritarimo.

Po oficialios dalies vyko me
ninė dalis, šaulys A. Kevėža 
paskaitė labai gražų eilėraštį, 
sukurtą V. Pūtvio pagerbimui, 
š. Santvara kantatą įspūdingai 
suvaidino vaidilos rūbais apsi
rengęs J. Petrauskas. P. Beino- 
ro parašytas montažas apie šau
lių kūrimąsi ir jų veiklos tąsą 
suvaidino šauliai: P. Beinoras, 
J. Platakis ir J. Šuopytė. šaulė 
A. Duseikienė padeklamavo šau- 
liškos nuotaikos du eilėraščius. 
Scenos vaizdeliams talkininkavo 
aktorius A. Brinką.

Kuopos pirmininkas V. IŠ
ganaitis, pasibaigus meninei da
liai, pasveikino Šaulius Kazi
mierus ir Kazimieras, o susirin
kimas sugiedojo ilgiausių metų 
ir sušuko valio Kazimierams. 
Be to, pirmininkas pakvietė 
šaulius į kovo 19 d. rengiamą 
šaulių vakarą.

Visi dalyviai susėdo prie vai
šėmis paruoštų stalų. Sesės Šau
lės vaišino Kaziuku tortais, ka
va ir kitomis skaniomis gėrybė
mis. Šauliai-skirstėsi su giedria 
nuotaika ir viltimi, kad V. Pūt- 
rio idėjos nesulaikomai plėsis 
ir Lietuva vėl bus laisva ir ne
priklausoma.

J. Kaunas

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuty deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaifytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, žEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL Sl^O.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.0C
8. Anatolifus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
• išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus Hiustracijoinis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, TM£ FORSST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Baiyt Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURt, 5-ji Lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 

liaL- 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienr 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halated St., Chicago, lit 60608 
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DETROIT. MICH.
Etninės Konferencijos 

Planavimo Komiteto 
susirinkimas

Detroito etninės konferenci
jos, įvykstančios gegužės mėn. 
18 — 20 d. d.’ "Wayne valstybi
niame universiteto planavimo 
komiteto susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo mėn. 22 d. 7: 
30 vai. vak. Tarptautiniame 
Institute, 111 E. Kirby.

Ši trečioji Detroito etninė 
konferencija žada sutraukti 
dar daugiau dalyvių negu anks 
tyresnės. Numatyti kalbėto
jai yra senatorius Richard S. 
Schweiker iš Pensilvanijos, se
natorius Edmund S. Muskie iš 
Maine, atstovai iš Amerikos 
prezidento įkabinėto, etninių 
klausimų tyrinėtojai ir etninių 
grupių vadai. Lietuvis kalbė
tojas bus Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Kongreso pirmininkas 
Romas Sakadolskis.

WSU Rytų Europos tautų 
akademinė organizacija UPR 
AVA šioje konferencijoje iš
kels reikalavimus, kad Detroi
to pradinėse ir aukštesnėse mo
kyklose būtų įvestos pamokos 
apie Rytų Europą (slavistikos 
pilnas kursas jau yra Wayne 
valstybiniame universitete, pa 
vesta Jonui Švobai sudaryti li
tuanistini skyrių), kad Detroi 
to kataliku archivyskupijoje 
būtų paskirti vyskupai Rytų 
Europos tautinėms grupėms, 
kad Detroito miestas visur ir 
visada primintų, jog Rytų Eu
ropos tautos yra jo širdis.

Džiugu pastebėti, kad UPR 
AVA yra pasidariusi Pavergtu 
Tautų Komiteto Detroite pa
daliniu. UPRAVA liepos mėn. 
21 — 23 d. d. dalyvaus Paverg
tų Tautų vasaros festivalyje, 
kuris įvyks ridurmiestyj’e. 
Praeitų metų Pavergtų Tautų 
festivalis sutraukė ketvirtį mi
lijono lankytojų.

Saulius šimoliūnas
1

Suvalkiečių Dr-ja
Vasario d. Hollywood sa

lėje (2417 W. 43rd St.) įvyko 
Chicagos lietuvių Suvalkiečių 
draugijos susirinkimas. Pir
mininkas Leonas Vasilevas 
pažymėjo, kad susirinkimas 
yra laikomas Vasario 16-tos 
ženkle ir pagerbimui partiza
nų, kurie žuvo bekovodami su 
okupantais. Išreikšdami pa
garbą žuvusiems, visi atsisto
jo ir susikaupė vienai minu
tei.

Stalą puošė imtos bei gelto
nos ir raudonos rožės, šalia 
buvo pastatytos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Lietuvos 
reikalams buvo paskirta 25 do
leriai.

Nutarimų rast. E. Stungys 
perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą ir Pirmyn choro 
gautą laišką. Į draugiją buvo 
priimti trys nauji nariai: He
len Vilkelis, Juozas Laurinai
tis ir Antaneta Vaitkus.

Susirinkimui teko išrinkti 
du nuajus valdybos narius. O 
tai buvo reikalinga padaryti 
dėl to, kad dėl mirties valdy
boje susidarė dvi vakansijos. 
Būtent, reikėjo užpildyti mi
rusio maršalkos J. Šapelio ir 
mirusio iždininko A. Gintne- 
rio vietas. Maršalkos postui 
buvo išrinktas Jonas Šulcas, o 
iždininko — Petras Vilkelis, 
Prekybos Rūmų ir SLA kuo
pos vicepirmininkas bei Mar
quette Parko lietuvių namų 
savininkų narys.

Šių metų Suvalkiečių drau
gijos valdyba yra tokia: pir
mininkas Leonas Vasilevas, 
vicepirm. Jonas Jonikas, sek
retorė Eugenija Stungys, finan 
sų rast. Kazys Ulevičius, iždi
ninkas Petras Vilkelis, kont
rolės rast, ir korespondentė 
Ona švirmickas ir maršalka 
Jonas Šulcas.

Vasario 12 dienos vakaro 
komisija (Mary Neberieza, Ma
ry ir Antanas Radziukinai) 
raportavo, kad vakaras buvo 
sėkmingas. Buvo išreikšta pa
dėka dovanų aukotojams, dar 
bininkams, laikraščiams, radi
jo valandėlių vedėjams ir vi
siems kitiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie vakaro 
pasisekimo.

Beje, buvo ipranešta, kad 
serga du seni draugijos nariai, 
būtent, Antanas Jusas ir Anta
nas Didžbalis.

Sekantis Suvalkiečių drau
gijos susirinkimas įvyks kovo 
24 d. Hollywood salėje. Pra
džia 6 vai. vakaro.

Ona Švirmickas

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS 
(PŪTRAMENTAJ8) 

Linksxnuino liūdesio vaJsndcr* 
gražiausios gėlet ir vainilud 

piu papuošimui ir 
kapams gėlės.

tCT K PETKC
5^25 S<3, Kariam Ava, ■—

GUŽAUSKŲ)
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR. $4)833 Ir PR 8-0834 I 
-........... ...........

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUN1 AL HOME

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

IRS labai mėgsta čekius
Federal, pajamų mokesčių 

įstaigos Siauriniam Illinojui 
direktorius Roger Beck pata
ria žmonėms sumokant savo 
pajamų mokesčius už 1971 me
tus verčiau siųsti čekius arba 
pinigų perlaidas (money or
ders), nes taip tikriau, tiks
liau ir saugiau. Net čekiui ar 
perlaidai dingus, visuomet lie
ka jo šaknelė ir reikale galima 
įrodyti, kad esi pinigus išsiun
tęs.

Siunčiant mokesčių pinigus 
— čekiais ar perlaidomis ad
resuoti pačiai IRS (Income 
Revenue Servise) ir įrašyti 
savo Social Security numerį.

Didžiam lietuvybės jaunose kartose ug
dytojui ,:

A. A.DOMUI VELIČKAI
mirus,

jo žmoną ELENA, mūsų mielą narę ir duk
terį ASTĄ nuoširdžiai užjaučiame.

Varpininkų Filisterių Draugija

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

EUDEIKISI
I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE ■

TeL: YArda 7-1741 -1742 \

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

f

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

visose Miesto
DALYSE

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

BUTKUS - VASMTIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArus 7-113B-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinoi*
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Banaičio Jūratės ir Kastyčio operos pirmo .veiksmo scenovaiz- balandžio mėn. 29 ir 30 ir gegužio 6 ir 7 dienomis Marijos aukš- 
dis. Dailininko Adolfo Valeškos modelis. Operos spektakliai bus tesniosios mokyklos auditorijoj.

Meno kursų I-ji laida
Balzeko lietuvių kultūros ti ant sienų. Kai kurie jų net 

muziejuje per pastarąsias 7-nias neįrėmuoti, dauguma prideng- 
savaites menininkės — mo- ti stora plastika.
kytojos seselės kazimierietės 
Rozanne’s vadovauti įvairių 
mokyklų gabesniems meno sri
tyje mokiniams patobulinimui 
kursai š./in. vasario 26 d. (šeš
tadienį) pasibaigė.

Kursus lankiusiems kursų 
vadovė išleistuvėm parūpino 
nemokamą ekskursiją Į Mu- 
zeum of Com temporary' Art 
(Ohio str., Chicago), kurio sa
vininkas yra Mr. Joseph Sha
piro. Jis taip pat yra BLKM 
meno reikalams konsultantas. 
Kursus lankė abiejų lyčių aukšt. 
klasių mokniai, kurių ekskur
sijoje dalyvavo 38; 32 mergai
tės ir 6 berniukai. Be pačios 
kursų ir ekskursijos vadovės, 
dalyvavo sesuo Jeanne, ponia 
Irena Balzekienė su dukrele 
Karole ir šių eilučių rašytoja.

Tas “naujausio modernaus” 
meno muziejus telpa keliose 
švariose ir erdviose patalpose, i 
Paveikslai (kūriniai) iškabin-

nių — nesvyruodama išmes
čiau. žinoma, aš ne meninin
kė, todėl teatleidžia man me- 

. nininkai — modernistai už to
kį “primityvų” mano matytų 
modernaus meno kūriniu įver
tinimą. Įvertinu kaip supran
tu (“pagal Jurgį ir kepurė’’). 
Meno mokiausi tik gimnazijo
je.

Ekskursija 12 vai. 30 min. 
specialiu autobusu išvyko iš 
4012 Archer Avė. (nuo" BLK 
muziejaus) ir po 2.5 valandų 
čia sugrįžo.

Seselei (kazimierietei) Ro
zanne kaip vadovei ir meni
ninkei už susisiekimo priemo
nės parūpinimą, išrūpinimą 
ekskursijai bilietų ir moder
niojo meno aiškinimą, visi eks
kursantai nuoširdžiai dėkingi.

Atrodo, kad, jei atsiras no
rinčių tobulintis meno daly
kuose daugiau moksleivių ar 
suaugusių žmonių, tai meni
ninkė seselė Rozanne ir mu
ziejaus prezidentas sutiks or
ganizuoti naują kursų laidą.

Joana Stulpinienė

Nemaža ma- 
jtėsi paveikslų žiūrovų, bet 
dauguma jų, kaip ir aš pati, 
stebėjosi komentuodami “ar 
tai esą primityvaus, urvinio 
žmogaus meno kūriniai, ar, 
kad ir pačių negabiausių mo
kinių darbeliai. Mūsų ekskur
sijai, sesuo Rozanne kaipo 
menininkė, aiškino, kad tai 
esąs modernaus meno diplo
muotų menininkų kūriniai, 
kuriuos dabar kiekvienas ku
ria paprasčiausiai, kad tik kuo 
nors išsiskirtų iš klasišku me
no kūrinių, kad būtų origina
lūs. Tokie dabar esą laikai, 
tokios pažiūros į meną, kuris 
ir jos pačios nuomone, esąs 
trumpaamžis... Geriausiu no
ru, be to, labai jau pabrėžto 
“originalumo” jokios esteti
kos, tuose kūriniuose aš ne
mačiau. Jei pavyzdžiui, su
grįžusi iš šios meno galerijos 
savo bute rasčiau nors vieną iš 
tų “originaliųjų” meno kūri-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B> Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai 54,00, minkšti — J3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 80608

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

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

11 III Ifl—

CICERO
Namų Savininkų « 

susirinkimas
Lietuvių namų savininkų 

susirinkimas buvo gana skait
lingas. P. Kimbarkas labai tvar
kingai ir pavyzdingai jį pra
vedė. Buvo aptarti labai svar
būs reikalai, kurie liečia na
mų savininkus. Vienas tokiu 
reikalų yra mūsų miesto va
dovybės rinkimai, kurie pa
lies ir P. Kimbarką. Mat, jis ir 
vėl kandidatuoja dabai' užim
tam postui.

Kimbarkas daug yra pasitar
navęs lietuviams. Tad reikia 
manyti, jog lietuviai dės visas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
| COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, JU. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halrtad St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvaį automobiliai,
maistas, doleriniai CertlfikataL

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«L WA 5-920*

; J. ADGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA i

1
154 pusi knyga. Kaina f 1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano j 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- , 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- ( 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo | 
laikotarpį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 1 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.ft J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. ' 
» Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį !| 
« arba Money Orderį pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: j 
| NAUJIENOS ]

g 173» SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 į
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. I

f — NAUJIEM**, CHICAGO », ILL — TUBSDAY, MARCH 21, 1072

yieeprezld«nt»s Spiro Agnew dainei lošia tenisą- šioje nuofraukoją 
jis lošė Georgetown univsrsitete dvejete, kur jo partneriu buvo JAV 

ambasadorius Jungtinėse Tautoee George Buek.

pastangas, kad mis ir vėl būtų 
išrinktas.

Kai kurie reiškia nuomonę, 
kad miesto vadovybėje reikia 
naujų žmonių. Mano manymu, 
tai būtų klaida. ^Ąles gerai pa
žįstame dabartinę vadovybę, 
kuri dirba sutartinai ir savo 
pareigas eina pavyzdingai, 
todėl remkime

Plinta gandai dėl naujos mo 
kyklos statymo.’^Bet ar reika
linga milijonai dolerių išleisti 
naujam pastatui, kai dabar 
esančios mokyklos yra geroje 
tvarkoje ir jose "nėra susigrū
dimo? Naujos mokyklos sta- 
tvmas būtu susietas su milži
niškomis išlaidomis, kurios 
pirmoje vietoje’ paliestų namų 
savininkus. Vadinasi, padi
dintų ir taip jau didelius jų 
mokesčius. Namų savininkai 
turi budėti, kad to neatsitiktų.

Buvo pasiūlyta ir nutarta 
paskirti Amerikos Lietuvių Ta 
rybai j>10. Sekantis namų sa
vininkų susirinkimas įvyks ba 
landžio 11 d. 1500 So. 49 Ave. 
salėje. D.

— Baltu onio drožiniu paroda 
grįžta vėl į Chicagą sų visiškai 
naujais darbais. Paroda bus 
Jaunimo Centre nuo balandžio 
21 iki 25 dienos. Parodą orga
nizuoja Laiškų Lietuviams re
dakcija. Montreališkis Baltuonis, 
kurs neperseniai čikagiškius nu
stebino savo fantastiškomis iš 
medžio sukurtomis figūromis, 
šiuo metu turi parodą Hartfor
de, Conn.

— Marija Krauchunienė Pre
paratory Center, St. Xavier Ko
legijos patalpose kovo 7 d. skai
tė paskaitą apie Lietuvą. Šį 
naujai įsteigtą centrą lanko 

mųksle pažengusieji gimnazi
jos studentai besiruošią aukš
tesniam mokslui. Jie išklausė 
paskaitos su dideliu. <lė)nesiu ir 
statė giliai apgalvotus klausi- 

I mus, liečiančius .Lietuvos da- 
jbartinę politinę, ekonominę ir 
kultūrinę būklę. P. Krauchu
nienė paruošė ir aiškino lietu
vių taūfodailės parodėlę.

— Mykolas Jagutis, po sėk
mingos operacijos sveiksta 
Central Community, ligoninėje, 
daktaro Maciūno globoje.

— Lietuvių B-nės Brighton 
Parko skyrius yra paskyręs lie
tuviškai spaudai paremti aukų. 
Pirm. J. Šlajus prisiuntė Nau
jienoms <$25.00. Ačiū už pa
ramą.

— Mokslo ir Pramonės Mu
ziejus jau ruošiasi sekančiam 
Kalėdų sezonui. Lietuvių Die
nai paskirta ketvirtadienis, gruo 
džio 7 d. Programą, vaizduo
jančią lietuvių kalėdines tradi
cijas ir papročius, vėl sutiko at
likti Jaunieji Lietuvos Vyčiai, 
vadovaujami Prano Zapolio ir 
panelių Helen Pius ir -Cecilia 
Matui. Populiariąją lietuvių 
eglutę vėl puoš grupė pasišven
tusių moterų ir merginų, pasi
vadinusių Eglyno Snieguolė
mis. Grupei, susidedančiai iš 
trijų kartų mamyčių, dukrelių 
ir dukraičių, pirmininkauja p. 
Vanda Radavičienė.

— Vincas šalčiūnas, gyvenąs 
Delran, N. J., JAV LB Centro 
Valdybos prašomas, Trenton, 
N. J. leidžiamam arkivyskupi
jos laikraščiui “The Monitor” 
parašė ilgą, . išsamų straipsnį 
pavadintą “Suffering .Ehurch 
in Lithuania”, ir išspausdin
tą vasario 25 d. laidoje. Straips
niu skaitytojas supažindina
mas su Vasario 16 d. sukakti
mi, 1940 metais Sov., Rusijos 
įvykdyta Lietuvos okupacija, 
teoretine Sovietinės Konstitu
cijos garantija laisvai veikti 
religinėms bendruomenėms ir 
praktikoje pasireiškiąs tikėji
mo persekiojimas. Vykusiai 
pristatyta kun. Zdebskio gyni
mosi kalbos turinys. Pažymė
tina, kad V. šalčiūho Katalikų 
Bažnyčios persekiojimo reika
lu minėtame laikraštyje jau 
rašoma antru kartu. Anksty
vesnis straipsnis buvęs išspaus
dintas 1969 metais. V. Balčiū
nas pirmininkauja Philadel- 
phijos ’•“Vilties” chorui ir ak
tyviai dalyvauja bendruome
ninėje veikloje.

— Ford City Prekybos cent
re kovo 21 — 29 d. ‘ 5:30 vai. 
vak. centrinėje salėjė dainuos 
Įvairūs apylinkės chorai.- Ko
vo 22 d. ten pasirodys Marijos 
aukšt. mokyklos mokinių cho
ras, o .kovo 27 — 28 d. — Mu
si corale jaunųjų ir suaugusių 
grupes, kuriose dalyvauja žy 
mus lietuvių skaičius. Grupės 
šią vasarą rengiasi vykti Į Eu
ropą. Kovo 29 d. dainuos Mc 
Kay mokyklos choras. Mokyk
la yra Marquette Parko apy
linkės centre ir joje mokosi 
daug lietuviukų.

— Povilo Jančausko, Brock- 
tono LB apylinkės valdybos pir
mininko pastangomis, Vasa
rio 16 d. sukakties proga dvie
juose amerikiečių radijo sto
tyse buvo išrūpinti radijo pus
valandžiai. Programose per
duota komentarai Lietuvos 
laisvės tema ir lietuviška mu
zika.

— Jaunimo Komitetas savo 
žiniaraštyje Nr. 8 kreipiasi: 
“Paremkite jaunimą nepagailė
dami aukos II Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui. Jūsų aukos 
įgalins Jaunimo Kongreso pa'Si- 
sekimą ir padės užtikrinti tau
tinę išeivijos ateitį. Jaunimo 
darbas ir širdis — lietuvių tau
tos ateitis”. II PLJK komiteto 
būstinė yra Jaunimo centre. 
Visose lietuvių apylinkėse Ame
rikoje, Kanadoje ir kitose val
stybėse yra sudaryti Jaunimo 
Metų komitetai.

— Dr. Rimgaudas Nemickas, 
Loyolos universiteto Stritch Me
dicinos mokyklos profesorius ir

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB z WATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE J

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

A. A L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs sutomobiliy draudimai.

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

, r

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, 111. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

širdies ligų katedros vedėjas, 
skaitė paskaitą apie širdies ope
racijas Šv. Kryžiaus ligoninės 
tarnautojų susirinkime.

— Alfonsas Zaniauskas ats
tovauja Gage Parko aukšt. mo 
kyklą Illinois Bell Telefonų ben
drovės suruoštuose inžinerijos 
seminaruose.

— Judita Sedaitytė dalyvavo 
Hubbard aukšt. mokyklos mo
kiniu suruoštame vaidinime.

— Jurgis Bradūnas, Pasteur 
Parko muzikos instruktorius, 
atrenka kandidatus apylinkės 
talentų pasirodymui ir varžy
boms. Koncertas įvyks balan
džio 25 d. tame parke, prie 
58-tos ir Kostner Avė.

— Sandaros korespondentas 
Aristotelis iš Worcester, Mass., 
rašo to laikraščio 11 Nr.: “Mū
sų vietovėje atžymėjo 54 metų 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukaktį vasario 13 d. 
Aukų surinkta apie 1,400 dol. 
Aukos paskirstytos į tris dalis: 
lydekai, gulbei ir vėžiui. Seniau 
buvo tradicija Vasario 15-tos 
minėjimo visos aukos buvo 
siunčiamos tik Altui”.

— Lietuvių Teisininku Dr-jos 
centro valdyba posėdžiavo J. Ta- 
lalos bute. Dalyvavo: M. Mac
kevičius, A. Budreckas, F. Gau- 
dušas, J. Talala ir J. Vasaitis. 
Posėdyje buvo aptarti įvairūs 
rūpimi organizaciniai reikalai. 
Nutarta papildyti naujais straip
sniais ir išleisti metraštį apie 
Lietuvos teismus.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. S43,000.

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

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

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikus 
Įrengimai. Dideli modemus 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

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

6 K AMR MŪR., moderni virtuvė Ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

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

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

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS
Narny Statyba ir Remontas

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

Apskaičiarimai nemokamai.
Tunu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

tyre we Casualty Comoany

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Federalinių Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878
r—.'U NJ. JIW




