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KANCLERIO BRANDTO SUTARTIS SU 
SOVIETAIS LAUKIA RATIFIKAVIMO

KREMLIUS' GRASINA V. VOKIETIJAI: 
YRA TIK DU ' KELIAI: TAIKA IR KARAS

MASKVA. — Sovietų Komunistų partijos vadas Brežnevas 
pasakė ilgą kalbą apie užsienio politiką, kurioje palietė visą eilę 
klausimų. Jis nurodė, kad pasitarimai su Amerikos prezidentu R. 
Nixonu gali sustiprinti pasaulio taiką. Sovietai siekią geresnių
santykių, tačiau jie neatsisakysią ideologinės kovos. Brežnevas iš
reiškė nerimą dėl Amerikos santykių su Kinija, bet pridėjo, kad 
dar per anksti pasakyti, kokie bus Nixono kelionės į Pekiną
rezultatai. Didžiausią nervingumą Brežnevas parodė kalbėdamas 

1 apie Vokietiją ir apie jos parlamento nenorą ratifikuoti su so- 
į vietais pasirašytą nepuolimo sutartį.

BONA. — V. Vokietijos nepuolimo sutartys su Sovietų Są
junga ir Lenkija sudaro didelį gavosūkį kanclerio Brandto vyriau
sybei, nes opozicija atsisako tas sutartis ratifikuoti Socialdemo
kratų persvara parlamente yra tokia maža, kad mažai tėra vil
čių, kad pavyktų tą ratifikavimą pravesti gegužės mėn. pradžioje. 
Opozicijos vadai svarsto galimybę nuversti Brandto vyriausybę, 
jei ji nesudarytų parlamente balsų daugumos. Kelį dešinieji so
cialdemokratai ir dar daugiau laisvųjų demokratų, kurie Įeina 
Į vyriausybę, dar nenusistatę, kaip pasielgti balsuojant dėl su
tarties ratifikavimo.

Krikščionių demokratų vadai 
laukia balandžio 23 d. provinci
jos rinkimų Baden-Wuerttem- 
berge. Jei čia pasirodytų, kad 
valdžios partijos susilpnėjo, opo
zicija yra pasiruošusi iškelti par
lamente nepasitikėjimo vyriau
sybe klausimą. x

Kancleris Brandtas pareiškė, 
kad tokiu atveju jis tuoj šauktų 
naujo parlamento rinkimus. Jis 
Įsitikinęs, kad Vokietijos gyven
tojų dauguma pritaria jo Rytų 
politikai.

Tuo tarpu Kremlius daro di
delį spaudimą Bonai, kad ji tas 
sutartis ratifikuotų. Kanclerio 
Brandto padėtis buvo sustiprin
ta keliomis Maskvos nuolaido.- 
mis. Sovietai sutiko, kad su
tartyje būtų Įtrauktas vienša- 
liškas Maskvos pareiškimas, kad 
ji neprieštarauja Bonos pasiry
žimui vieną dieną^sujungti abi 
Vokietijos dalis, laikantis- laisto 
apsisprendimo principo. ' Krem
lius pripažino ir Europos Bend
rąją rinką, kuriai priklauso ir 
V. Vokietija. Kremliui Įsakius, 
Rytų Vokietijos režimas per šias 
Velykas žada Įsileisti į savo pusę 
tūkstančius Vakarų Berlyno gy
ventojų. Visos šios nuolaidos 
skirtos suminkštinti vokiečių 
nuotaikas sovietų sutarties at
žvilgiu.

Šachmatų varžybos 
prasidės birželio 22
AMSTERDAMAS — Pasauli

nė šachmatų federacija paskelbė 
varžybų dėl pasaulio čempiono 
titulo programą. Dabartinis 
čempionas, leningradietis Boris 
Spaasky susitiks su konkuren
tu amerikiečiu Bobby Fischer 
Belgrade, Jugoslavijoje, birže
lio 22 d. Čia bus lošiama 12 par
tijų. Per savaitę įvyks trys su- 
sitikimai. Paskutinė Belgrado 
partija turi Įvykti liepos 18 d.

Po 12 partijų lošimai bus per
kelti Į Reykjaviką, Islandijoje, 
kur pirmas susitikimas įvyks 
rugpjūčio 6 d. Jei visos partijos 
baigsis lygiomis, 12-12 tai Spaas- 
kis ir toliau liks čempionu, ta
čiau piniginis prizas bus padalin
tas pusiau. Varžybos turi pini
ginę premiją 138,500 dol. Lai
mėtojas gaus 72 su puse nuošim
čio.

Jei teks sulošti visas 24 par
tijas, paskutinė partija numa
tyta rugpiūčio 31 d.

LSD sumažina 
kraujo indus

NEW YORKAS. — Vienas 
New Yorko ligoninės chirurgas, 
ilgai studijavęs LSD vaistų vei
kimą pacientuose, paskelbė, kad 
LSD paveikia mažuosius kraujo
indus — kapiliarus, juos suma
žindamas. Dažnai dėl kraujo 
apytakos sustojimo galūnėse at
siranda gangrena, ypač jei pasi-

IŠ VISO PASAULIO

DETROITAS. — Sekmadienį 
“Detroit Free Press” paskelbė 
ilgą straipsnį apie ukrainiečių 
moterų kovą už laisvę. Aprašo
mos ukrainiečių pastangos su
stabdyti savo tautiečių perse
kiojimą Sovietų Sąjungoje. Laik
raštis paaiškina, kad suiminėji- 
mai prasidėjo po to, kai grupė 
intelektualų pasirašė protesto 
laišką vyriausybei dėl nelegalaus 
vieno rašytojo teismo. Vėliau 
laiško autoriai buvo pradėti per
sekioti.

ČIKAGA. — Tedis Zierins pa
rašė laišką “Chicago Today”, sa
kydamas, kad kinai vis tiek lie
ka tyronais, nors pas juos ir lan
kėsi prezidentas Nixonas. Ne
žiūrint kiek, garsių žmonių pa
vadins Mao ir Chou “very charm
ing”, vis tiek' jie yra' tik Azijos 
Hitleris ir Ėichmanas, kurie iš
žudė daugiau žmonių už nacius. 
Jie vis tiek dirba pasaulio už
valdymui, Įskaitant Ameriką. 
Zierins baigia laišką sakydamas, 
kad geriau būti mažumos tarpe, 
bet teisingu, negu eiti su dau
guma ir klysti.

BOGOTA. — Kolumbijoje su
imtas Johan Ehrman, įtariamas, 
kad jis iš tiesų yra Hitlerio din
gęs pavaduotojas Martin Bor
man, papasakojo spaudai, kad 
jis nėra ne tik Bormannas, bet 
nesąs nei Ehrmanas. Jo tikra 
pavardė — Hartman ir jis esąs 
žydas.

NEW ORLEANS. — Argen
tinos laivą “Santos Vega”, ku
ris atplaukia iš Rodezijos su 
chromo rūda, atsisakė iškrauti 
uosto darbininkai, kurie remia 
boikotą prieš Rodeziją.

KAIRAS. — Egipto, Sirijos ir 
Libijos federacija atmetė Jor
dano planą, už kurio stovinti 
Amerika. Tą planą pasmerkė ir 
Kinija, sakydama, kad jis sie
kiąs sunaikinti arabų vienybę.

♦ Britanijos valdžia paskel
bė mokesčių reformos planą. Pa
jamų ir pardavimo mokesčiai su
mažinami. Pensijos padidinamos 
12%. '

♦ Rodezijos premjero lan 
Smith sūnus Douglas, 22 metų, 
teisme prisipažino kaltu mariju- 
anos naudojimu.

taiko mažų įbrėžimų ar sužeidi
mų.

Gydytojas pradėjo tyrinėji
mus, kai patyrė iš LSD vartoto
jų, kad to vaisto įtakoje rankos 
ir kojos dažnai lyg nutirpsta 
ar šala. Ne kartą chirurgui teko 
operuoti LSD vartotojų gangre
nuojančius rankų ar kojų pirš
tus. Paaiškėjo, kad kraujagys- 
lęs sumažinantieji vaistai yra 
visai panašios cheminės sudėties 
kaip ir jaunuolių mėgiamas, ha
liucinacijas sukeliąs LSD.

Soyietu propaganda išdalino šias nuotraukas, darytas naujoje Lubercy, netoli Maskvos, mokykloje. Kairėje moki
niai žaidžia ' ping-pongą" erdvioje mokyklos salėje. Dešinėje, vaikai naudoja modernius elektroninius aparatus 

svetimos kalbos pamokoje.

Dar iš kongreso 
kalbų apie Lietuvą

;. Atst. Collier (Ill.) priminė, 
kad 70 tautų nuo 1945 m. yra 
gavusios laisvę ir pateikė Lie
tuvos statistinius duomenis (gy
ventojai, plotas). Atst. Whalen 
(Ohio) pažymėjo: “Pareiškiu, 
Amerikos tauta Lietuvos nėra 
pamiršusi”. Atst. Rhode (Ari
zona) : /‘Lietuva,. jos okupaci
ja kasdien primena Sovietų Są- 
jungbs priespaudcfe tradicijas”. 
Aast. Dęnt (Pa.) pabrėžė: “Ig
noruoti Baltijos valstybių lais
vę, tai būtų tas pats, kaip sunie
kinti principus, kurių dėka su
kurtas šis kraštas — JAV”. 
Atst. Madden kalbėjęs ar patei
kęs pareiškimus net tris kar
tus, vasario 17 d. buvo primi
nęs Kersteno komisijos, 1953 m., 
darbus ir tai, kaip buvę tyrinė
jimai buvo sukėlę Maskvos ne
rimą. Atst. Flood, pradėjęs, va
sario 17 d. “Lietuvių Dieną”, 
savo kalboje išsamiai minėjo 
Lietuvos istorijos faktus, pvz. 
priminė ir Vilniaus bylą su len- 
gais, santykius su buvusia Tau
tų Sąjunga ir pan.

Atst. G. Ford (Michigan) 
reiškė visų nuomonę, pažymė
damas, kad “laisvės balsas nega
li būti nutildytas”. Visa eilė at
stovų kaip ir atstovė Hicks 
(Mass.) savo kalboje teigė, jog 
“aš didžiuojuos, galėdama kal
bėti Lietuvos laisvės reikalu”.
Ne vienas atstovas, pvz. J. M. 
Gaydos (Pa.) nušvietė Lietu
voje vykusias partizanų kovas.

Prašė paveikti Kremliaus vadus
Daugelis A. Rūmų narių kė

lė žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje ir siūlė su jais supa
žindinti pasaulį. Kai kurie tei
gė, kad Lietuvos laisvę minint, 
neįmanoma nepaminėti Simo 
Kudirkos.

Pagaliau, ne vieno atstovo 
kalboje ar pareiškime raudonu 
siūlu buvo ryškinama mintis, 
pvz. atst. Stratton (New York) 
žodžiais tariant, “prašyti Prezi
dento pranešti Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos vadams, kad Ameri
kos tauta yra giliai įsitikinusi, 
jog visi kraštai turėtų tvarky
tis laisvo apsisprendimo dėsniais 
pasirendami ir tiems kraštam 
negali būti atsakytos pagrindi
nės žmogaus teisės”.

JAV Kongrese kalbėjusiems 
21 senatoriui ir A. Rūmų na-
riams, iš 21 valstijos, JAV lie-
tuvia kviečiami nuoširdžiai pa
dėkoti. (E)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Cincinnati kalėjime kaliniai 
nuginklavo sargybinius ir 27 pa
bėgo, jų tarpe 4 moterys. Pa
bėgdami jie pasiėmė ginklų ir 
kalėjimo pinigus. Iki šiol tik 
keturi buvo pagauti.

♦ Japonijoje audrose žuvo 118 
žmonių. Kai t kurie nuskendo 
laivams apvirtus, kiti žuvo ke
lių nelaimėse ir kalnuose.

♦ žumalistJs'Jack Anderson 
vėl paskelbė slaptais dokumen
tais paremtą žinią, kad ČIA 
agentūra kartu su ITT (Interna
tional Telephone & Telegraph) 
tarėsi kaip nuversti Čilės prezi- 
denta Allende.

Kambodijoje komunistai 
paleido 200 raketų į sostinę 
Phnom Penh, žuvo 70 žmonių, 
daugiausia karo pabėgėlių, gy
venančių lūšnynuose.

♦ Čikagoje pirminiuose rinki
muose vakar buvo suimti penki 
rinkimų teisėjai. Prokuroro val
dininkai atėjo į balsavimo būs
tinę, 4452 W. Harrison, dar prieš 
būstinę atidarant, prieš 6 vai. 
ryto. Nors balsavimas dar ne
buvo prasidėjęs, balsų mašino
se jau buvo “įbalsuota” vienoje 
37, kitoje 47 balsai.

♦ Graikijoj susipyko valdžios 
kariškiai. Regentas, ėjęs kara
liaus pareigas, gen. Zoitakis bu
vo pašalintas ir nauju regentu 
paskirtas premjeras Papadopou
los.

♦ Tautinės Kinijos preziden- 
tas Chiang Kai Shekas buvo 
perrinktas dar 6 metams. Jis 
jau yra 84 metų ir prezidentu 
tampa penktą kart.

Indijos kareiviai 
vėl Bengalijoje

DACCA. — Europiečių kores
pondentų pranešimu, Indijos ka
riuomenės dalinys sugrįžo Į Ben
galiją, kur pietinėje Chitagong 
kalnų srityje veikia mizo gen
ties sukilėliai. Jie seniai sudaro 
Indijai nemalonumų, nepripa
žindami centrinės New Delhi val
džios ir reikalaudami autonomi
jos. Mizo genties vyrai yra ge
rai apginluoti komunistinės Ki
nijos ir Pakistano, kuris mizus 
kurstė prieš Indiją.
Bengalijos mizai palaiko ryšį su
Indijos tos pačios genties gyven
tojais. Bengalija davė Indijai lei
dimą persekioti mizus ir Ben
galijos teritorijoje.

Narkotiku problema 
New Yorko mieste 
NEW YORKAS. — Preziden

tas Nixonas pirmadieni buvo 
New Yorke, kur paskelbė tota
lini karą narkotiku problemai. 
Baltuose Ritmuose buvo išsta
tyta heroino paroda, o preziden
tas 'New Yorke aplankė muiti
nės inspektorius ir detektyvus,' 
kurie pasižymėjo kovoje prieš 
narkotikų prekybą.

New Yorke kasdieni trys as
menys miršta nuo narkotikų ir 
100 asmenų suimama. Mieste 
yra apie 150,000 nuolatinių nar
kotikų vartotojų ir jų skaičius 
kyla. Pernai nuo per didelių 
dožų mirė 1,259 asmenys. Tarp 
asmenų nuo 15 iki 35 metų am
žiaus narkotikų mirtys yra 
svarbiausia mirties priežastis.

Norėdami patenkinti savo 
įpratimą, narkotikų vartotojai 
vagia, plėšia ir užpuldinėja žmo
nes. Fordo fondo statistika skel
bia, kad New Yorke per metus 
narkotikų vartotojai pavagia 1 
bilijoną dolerių. Mažųjų Biznių 
Prekybos Rūmai skelbia, kad 
pavagiama 1.8 bil. dol.

Iš 196,662 suimtų kriminalis
tų New Yorko policija rado 30,- 
351 narkotikų vartotoją. Poli
cija tvirtina, kad daugiau pusės 
visų nusikaltimų surišti su nar
kotikų prekyba ir naudojimu.

Š. Airijoje vėl 
žuvo 7 žmonės

BELFASTAS. — šiaurės Ai
rijoj nesibaigia teroro veiksmai. 
Sunkvežimyje paslėpta bomba 
sprogdama užmušė 6 asmenis ir 
146 sužeidė. Prieš sprogimą ano
niminiai telefono pranešimai in
formavo policiją, kad bomba pa
dėta gretimoje gatvėje. Polici
ja pradėjo evakuoti žmones, siųs
dama juos į Donegal gatvę, kur 
tuoj sprogo bomba.

Tuo pačiu metu keturi Airių 
Armijos vadai gavo' siuntinius 
Airijos respublikoje Siuntiniuo
se buvo paslėptos bombos, ku
rios, siuntinius atidarant spro
go ir du airių vadus lengvai su
žeidė. Kiti du, atsargiau elgda
miesi su siuntiniais, sprogimo 
išvengė.

Londonderry mieste buvo nu
šautas britų kareivis. Nuo 1969
metų šiaurės Airijoje žuvo 198
civiliai, 55 britų kareiviai, 11

Sen. Fulbright puola 
JAV informaciją

WASHINGTONAS. — Senato 
užsienio reikalų komitetas pa
grasino užblokuoti JAV Infor
macijos agentūros lėšas, jei ta 
agentūra nepristatys komitetui 
detalizuoto plano, kaip tos lė
šos manoma išleisti. Sen. Ful- 
brightas apkaltino agentūros di
rektorių Frank Shakespeare, 
kad jo vadovaujama agentūra 
trukdo prezidentui Nixonui ge
rinti santykius su komunisti
nėmis šalimis. Informacijos 
agentūrai numatyta duoti 200 
milijonus dol.

Sen. Fulbrightas, aiškindamas 
savo nepritarimą informacijos 
agentūros darbui nurodė, kad 
agentūra laikosi šaltojo karo Ii* 
nijos. Jis, priminė tokį. agen
tūros “nusikaltimą”? Pernai bir
elio 21 d. direktorius Shakes
peare išsiuntinėjęs nurodymus 
agentūros skyriams, kuriuose 

' Įsakęs pasistengti paminėti 10 
metų sukakti nuo Berlyno sie
nos pastatymo pabrėžiant, kad 
komunistinė sistema paverčia 
šalis kalėjimais Kitame rašte 
direktorius Kolumbijoje veikian
čiam skyriui įsakęs aiškinti ko- 
lumbiečiams, kaip pavojingas 
komunizmas yra tautinių proble
mų sprendimui

šiais puolimais sen. Fulbrigh
tas dar kartą parodė savo vie
našališkumą, kada kalba eina 
apie pasipriešinimą komunizmo 
propagandai.

Žydai pasisako 
už laisvės radiją

TEL AVIVAS. — '■ ~-n Y- 
tų Sąjungos į ct-v- :aVi- 
sių ydų 10 asmenų dele^-c/a 
apsilankė pas Amerikos amba
sadorių Walworth Barbour ir 
prašė jį kovoti už Radio Liberty 
programų tęsimą. Buvę sovie
tų žydai įteikė ambasadoriui pe
ticiją, kurioje Amerikos sena
tas raginamas atmesti sen. Ft l- 
brighto pasiūlymą nutraukti Ra
dio Liberty ir Radio Free Eu
rope lėšas.

Toje žydų peticijoje sakoma, 
kad tos radijo stotys milijonams 
Rusijos ir kitų tautų už Gele
žinės uždangos žmonių duoda 
progą jausti, kad jie vis dar pri
klauso žmonijos šeimai.

Vienas delegacijos narys, bu
vęs Maskvos radijo inžinierius, 
Michail Barenboim papasakojo 
apie sovietų valdžios bandymus 
užblokuoti laisvės radijo ban
gas. Būtų ironiška, jei tą dar
bą, kurio nepajėgė patys sovie
tai, atliktų pats Amerikos sena
tas. pareiškė jis.

Ambasadorius Barbour paža
dėjo persiųsti žydų peticiją se
natui.

Ulsterio gynybos pulko narių ir 
22 policininkai, viso 286 žmonės.

Brežnevas pasakė, kad Vokie
tija gali pasirinkti tarp dviejų 
kelių: vienas veda į bendradar
biavimą, kitas — į įtempimus. 
Galutiniame rezultate, viena po
litika yra taikos, o kita — karo 
politika. Londono laikraštis 
“Daily Telegraph” komentuoja, 
kad Brežnevo pastabos buvo la
biausiai grasinančios nuo 1953 
metų, kada Chruščiovas paskel
bė Berlyno ultimatumą.

Gan svarbi Brežnevo kalbos 
vieta liečia Europos rinką, ku
rią Maskva iki šiol skelbė esant 
“Amerikos imperialistinio mo
nopolio frontu”, Nato karinės są
jungos dalimi ir pan. Šį kartą, 
darydamas nuolaidą Vokietijos 
opozicijos reikalavimams, Brež
nevas pasakė: “Sovietų Sąjunga 
neignoruoja Vakarų Europoje 
esamos situacijos, įskaitant ir 
kapitalistinių Šalių ekonominio 
susigrupavimo bendroje rinko
je ir jos evolįucij,os”. Rinkos vai-, 
stybės turinčios pripažinti ir ko
munistinę ekonominę sąjungą— 
Comecon.

Šis pareiškimas sutiktas su 
pasitenkinimu rinkos centre 
Briuselyje, tačiau sukėlė sąmyšį 
Prancūzijos komunistų partijo
je. Komunistai, laikydamiesi se
nos Kremliaus linijos, pradėjo 
didelę propagandinę kampaniją 
prieš Bendrą rinką, dėl kurios 
narių skaičiaus padidinimo Pran
cūzijos vyriausybė paskelbė gy
ventojų referendumą. Komu
nistai šoko agituoti žmones, kad 
visi balsuotų prieš rinką. Da
bar jie staiga turi nutraukti sa
vo akciją ir kartu su Brežnevu 
pareikšti rinkai pripažinimą.

Brežnevas priminė savo kal
boje prezidento Nixono Šancha
jaus bankete pasakytus žodžius: 
“Mūsų abiejų žmonės šiąnakt 
laiko savo rankose pasaulio atei
tį”. Iš to Brežnevas daro išva
dą. kad Amerikos ir Kinijos pa
sitarimuose buvo kalbėta apie 
platesnius klausimus, negu pa
skelbta viešumai. Jis apgailesta
vo, kad Kinija pasiūlė Sovietų 
Sąjungai tik “taikingą koegzis
tenciją”. nors sovietai norėtų 
daug šiltesnių santykių.

Kalbėdamas apie Bonos opo
ziciją. Brežnevas pridūrė, kad 
ji norinti peržiūrėti dabartines 
Europos sienas. Toks klausi
mas visai nediskutuotinas. Vo
kietijos opozicija neturi ir nie
kad neturės su kuo derėts dėl 
sienų peržiūrėjimo.

Brežnevo kalba, pasakyta 6,- 
000 darbo unijų delegatams, pa
lietė ir vidaus reikalus. Jis ra
gino delegatus stiprinti įmonėse 
darbo discipliną, mažinti gir
tuokliavimą ir graibstymus. Dar
bininkų laisvalaikis nėra vien 
tik jų pačių reikalas, įrodinėjo 
Brežnevas. Reikia žiūrėti, kad 
tas laisvalaikis būtų praleidžia
mas konstruktyviai, visuomesei 
naudingu būdu.

+ Prezidentas Nixonas vakar 
vėl kalbėjo apie narkotikų pro
blemą. Jis tarėsi ir su Turkijos 
premjeru.
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Trumpas, bet drūtas minėjimas Chicagoje
Žaliuojančiu egliy ir pušy vainikas - vadovams

LSS j ūrų skautų 50 metų veiklos sukaktį Chicagos Lituanicoš 
tunto jūrų skautai paminėjo kovo 12 d. kukliomis iškilmėmis sa
vojoje skautiškoje šeimoje, dalyvaujant Nerijos tunto jūrų 
skautėms, kitų seseriškų tuntų atstovėms, Chicagos skautų-čių 
vadovybei, tėveliams ir svečiams. ' ~ ‘ ’• ' •

Minėjimas pradėtas visiems 
organizuotai dalyvaujant šv. Mi
šiose Marquette Parko šv. Mer
gelės Marijos Gimimo lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Nuolatiniai pamaldų lanky
tojai buvo nustebinti, iš
vydę bažnyčion Įžygiuojant 
ir rezervuotas vietas uži
mant daugiau pustrečio šim
to gražaus, tvarkingomis 
uniformomis ir maloniom 

šypsenom pasipuošusio 
skautiško jaunimo.

Po pamaldų parapijos sporto 
salėje Įvyko iškilminga sueiga. 
Pirmosios įžygiavo ir išsirikia
vo Nerijos tunto jūrų skautės. 
Jas sekė Lituanicoš "tunto jūrų- 
skautai, pradedant plačiapečiais 
jūrų budžiais ir baigiant sep
tynmečiais bebrais. Gausioms 
Lituanicoš tunto skautų drau
govėms šioje sueigoje buvo at
stovo reprezentacinės skiltyje. 
Dalyvavo čia ir Kernavės skau
čių tunto skiltis, atlydėjusi sa
vo vėliavą. Sueigai sklandžiai 
vadovavo LK Algimanto’ laivo 
vadas j. b. ps. Jonas Jovaraus- 
kas.'

Vienetams išsirikiavus, vyko 
raportai sueigos komendantui 
ir Vidurio rajono vadovybei'. Po 
vienetų inspekcijos Įneštos vė
liavos ir sugiedoti himnai. Per
skaityti Lituanicoš tunto Įsaky- 

. mai ir susikaupimo minute pa
gerbti mirusieji.

Lituanicoš tunto tuntinin- 
kas ps. Sigitas Miknaitis 
savo žodyje aptarė jūrų 
skautu veikla Lituanicoš 

'* -j i ’ tunte. Sueigos dalyviams 
pristatytas s. Kazys Cijū- 
nėlis, buvęs Lituanicoš tun 
to tuntininkas, kurio ka- 

,x i -idencijos metu 1965 m., tun- 
ie Įsteigta pirmoji jūrų 
skautu valtis. Taip pat bu-

* V ‘ * f * * L *vo pristatyti pirmieji tos 
valties nariai, dabar jau 
jūrų’ budžiai. Gintaras Če
pėnas, Algis Regis, Ramū
nas Vidžiūnas ir pirmasis 
jų vadovas j. b. Juozas 

šalčiūnas.
Pristatytuosius vadovus ir 

pirmuosius tunto jūrų skautus 
broliai pasveikino džiaugsmin
gomis ovacijomis. Džiaugsmin
gai buvo priimti entuziastingi 
sveikinimo žodžiai v. s. Jono

Dainausko, buvusio vieno iš pir
mųjų Kaune 1922* m. Įsisteigu
sių jūrų skautų vienetų vadovų 
ir v. s. Edmundo Korzono, bu
vusio Telšių jūrų skautų viene
to steigėjo ir vadovo, kalba. LS 
Brolijos Vyriausio Skautininko 
v. s: Petro Molio Įgaliotas, svei
kinimo žodį' tarė Vidurio Ra
jono vadeiva v. s. Aleksas Ka
raliūnas. Nerijos tunto jūrų 
skautės brolius pasveikino ori
ginaliai — Lituanicoš tunto tun- 
tininką ps. Sigitą MiknaitĮ ir 
jūrų skautų vadovus — laivų 
vadus j. b. ps. Joną-Jovaraus- 
ką, j. b. ps. Alfonsą Alčiauską !

j. b. valt. Leopoldą Kupcike- 
vičių apvainikuodamos vienu di
džiuliu amžinai žaliuojančių eg
lių ir pušų šakų vainiku, o bro
lius apdovanojo jūrų kriauklė
mis su Įrašytu 50.

Oficialioji dalis baigta vėlia
vų išnešimu. Po to — nuotai
kingas lauželis, kuriam vadova
vo Šarūno laivo vadas j. b. ps. 
Alfonsas Alčiauskas. Programo
je labai gražiai pasirodė Neri
jos tunto Jūratės Įgulos ginta- 
rėš ir Minijos laivo jūrų skau
tės. Linksmieji Algimanto lai
vo broliai pavaizdavo keturių 
kartų jūrų skautų atstovus ir 
jų pažiūras apie Šių dienų jūri
nį' skąutavimą ir jį skatinan
čias priežastis. Jūrų budžių ir 
kandidatų chorelis sudainavo ju- 
bilięjinių metų dainą. Lituani- 
Cos tunto vyresnieji skautai vy
čiai taip pat sudainavo nuotai
kingą dainą. Atskirus pasirody
mus jungė skautiški šūkiai ir 
bendros dainos.

ANTRĄJĮPRADĖJUS,
Jutų skautai skyla
Medžiaga istorijai (2)

1960 m. Čikagos lietuviai jū
rų skautai švenčia savo dešim
ties metų veiklos sukaktį. Ta 
proga E. Čikagoje steigiamas 
mišrus jūrų skaučių-škautų vie
netas. Vieneto vadovas — bu
dys St. Butkevičius. Vasaros 
metu jachta “Laumė” Čikagos 
jūrų skautai atlieka tradicinę 
kelionę į Michigan City. Įgu
lą sudarė: j.' v. s. Dr. K. Ag
linskas, j. v. s. L. Knopfmileris, 
v. v. Ad. Aglinskas, G. Rėklaitis, 
G. Naudus, Al. Tauras. Bu
riuotojus pakeliui užklumpa sti
pri audra, lūžta stiebas, bet ir 
be stiebo po vargingos kelio
nės keliautojai pasiekia savo 
tikslą, dėka motoriuko, kuris 
ypatingai šį kartą gerai veikė.

Lauželis taip visus išjudi
no, kad sueigą baigus “Lie
tuva Brangi”, broliai ir se
sės vis dar nenorėjo skirs
tytis ir įsismaginę jūrų bu- 
džiai, susfepiefę’ būrin, trau

kė dainą po dainos.
Po sueigos buvo nusifotogra

fuota ir apžiūrėta Įdomu' paro- 
dėlė, kurioje, greta jūrų skautų 
veiklos albumų, buvo Įdomūs 
Skautų Aido rinkiniai, pirmasis 
Lietuvos jūrų skautų ženklas, 
žemėlapiai ir kitokios Įdomybės. 
Parodą organizavo j. v. s. Bro
nius Juodelis, talkinamas j. v. s. 
Aldonos Gasnerienės ir j. v. s. 
Leono Knopfmilerio.

Gero vėjo jūrų broliams Į atei
ti buriuojant. žuvėdra

instruktoriai: J. Butkus ir T. 
Markvaldas, ūkio vedėjas j. ps. 
A. Butkevičius.

Kaip ir visose stovyklose, su
silaukta daug svečių, kurių tar
pe buvo ir vandens sporto mė
gėjų. Atvykę Į stovyklavietę, jie 
greitai sustatė išardomą baida
rę, nuleido ją Į vandenį ir no
rėjo gražiai praleisti laiką be- 
irkluodami. Bet, nežinodami nei 
upės srovės nei jos sūkurių stai
giai pakliuvo į verpetą ir apsi
vertė. ĮvykĮ pastebėjo krante 
esą vadovai: v. v. J. Butkus 
šoko tuoj Į vandenį ir pradėjo 
plaukti prie avarijos vietos, j. 
ps. B. Juodelis šoko Į netoli 
esančią valtį ir taip pat pra
dėjo irkluoti prie nelaimingos 
vietos. Jų dėka nelaimingieji 
buvo išgelbėti iš tikrai nemalo
nios padėties. Vėliau minėti va
dovai buvo LSS apdovanoti “Gy
vybės Gelbėjimo” žymeniu.

1962 m., 40 metų jubiliejinė
je jūrų skautų stovykloje, Ra
ko stovyklavietėje, “Baltijos 
Jūros” tuntas gausus nariais ir 
inventoriumi dalyvauja stovyklo-

JŪRŲ ps. E. ŠIMAITIS, 

pirmasis jaunių Žilvino laivo vadas (1954 m.).

“Ventės Rago” vasaros sto
vykloje, vėl Pewaukee, pas p. 
Basčius buvo iškilmingai pašven
tintos ir Įteiktos vėliavos “Bal
tijos Jūros” tuntui ir “Žilvino” 
laivui. “Baltijos Jūros” tunto 
vėliavos krikšto tėvai buvo: s. 
Dr. J. Aglinskienė ir prof. M. 
Mackevičius. “Žilvino” laivo 
vėliavos krikšto tėvais buvo: D. 
Rutkutė ir j. ps. E. Šimaitis. 
Stovyklos vadovybė buvo: j. ps. 
E. Šimaitis, v. v. M. Maksvy
tis, v. v. V. Šimaitis, v. v. A. 
Šlapkauskas, j. s. A. Levanas. 
Paskutiniame stovyklos lauže 
jūrų skautai paaukojo liepsnai 
savo burlaivį “Vėtrą”, kurio ne
įmanoma buvo atremontuoti.

1961 m. stovykla ruošiama 
naujoje vietovėje — Wisconsin 
Dells saloje. Stovyklos viršinin
kas j. s*. A. Levanas, komentd. v. 
v. Aud. Aglinskas, buriavimo

j e. J. S. pereinamąją taurę vėl 
laimi “Baltijos Jūros” tunto na
riai v. v. Aud. Aglinskas ir L. 
Šlenys. Tradicinėse irklavimo 
regatose Michigano ežere v. j. 
Butkus su Įgula (R. Stungis, J. 
Stungis, R. Marčiulionis, M. Šim
kus, A. Rimas, R. Mačiulis, R. 
Tampauskas) laimi pirmą vietą.

kurį 1957 m. įsigijęs v. v. L. Šlenys 
laimėjo eilę; varžybų.

1$ 50 METŲ SUKAKTUVIŲ MINĖJIMO CHICAGOJE

Kalba Lituanicoš tuntinin<as ps. Sigitas Miknaitis.

1962 m. svarstoma Jūrų Skau
tuos byla: pasitraukimas iš LSB. 
“Baltijos Jūros” tuntas vienin
gai pasisako už išstojimą iš LSB.

1963 m. “Baltijos Jūros” tun
to nariai v. v. J. Butkus ir v. v. 
L. Jucis atlieka tolimojo plau
kiojimo kelionę iš Čikagos į Bos
toną. Minėtai kelionei j. s. A. ■

Levnas duoda savo burlaivi, var
du “Cdra”. Kelionė Įvykdyta 
dideliais ežerais, upėmis, kana
lais ir paskutinis etapas galin
gu Atlanto vandenynu. Abudu 
minėti vadovai savo keliones 
planu aplanko: Detroito j. s. vie
netą “Šarūno” laivą, "Klaipėdos” 
junginį Clevelande, “Neringos” 
tuntą Toronte, “Nemuno” tuntą 
Bostone. Visi minėti vienetai 
taip pat finansiškai prisidėjo 
prie minėtos kelionės, taip pat 
perėmė kelionę visi Rako sto
vyklavietėje stovyklautojai bei 
Korp. Gintaras. Lietuvių Jūrų 
Skautijos Inkaro Taryba minė
tus kelionės vadovus apdovanojo 
Inkaro Ordinu.

1964 m. vėl stovyklaujama p. 
Basčių vasarvietėje Pewaukee’- 
je. Stovykla pasivadino “Bang
pūčio”. Stovyklos vadovybė: v. 
v. Aud. Aglinskas, kom. laivū- 
nasA. Vilutis, programų vedėjas 
K. Eidukonis, uosto kom. j. ps. 
J. Butkus, ūkio virš. R. Smolins- 
kas, vandens užsiėmimų j. s. A. 
Levanas.

Jūrų skautai švenčia Toron

te savo veiklos penkiolikos me
tų sukaktį ir ta proga kviečia 
“Baltijos Jūros” tunto narius 
pas save Į Kanadą stovyklauti. 
Tuntas kvietimą priima ir nu
siunčia savo vienetus į stovyklą.

1965 m. “Baltijos Jūros” tun
tą permia j. s. L. Slėnys.

1966 metais Lemonte Įsistei
gia mišrus j. skaučių-tų “Tra
kų” vienetas. Vad. J. Lukošiu- 
nienė.

1966 m. “Baltijos Jūros” tun
tas vėl stovlklauja prie Pewau
kee ežero, p. Basčių vasarvietė
je. Stovyklos viršininkas j. v. 
s. A. Aglinskas.

1967 m. gegužės mėnesį “Bal
tijos Jūros” tuntą permia v. 
v. K. Oželis. Tunto vadovybė: 
dvasios vadovas j. v. s. kun. J. 
Raibužis, tuntininko pav. S. Bu
kauskas, laivūnas j. ps. M. Mak
svytis. Budžių vieneto vadas j. 
s. L. Šlenys, “Kpt. M. Kukučio” 
laivo vadas v. v. J. Radvila, “Ni
dos” laivo — v. v. A. šlapkaus
kas, ūkio dalies vedėjas j. ps. 
A. Butkevičius. “Baltijos Jū
ros” tuntas krikštija “FD” bur-

LIETUVIAI PAS AMERIKIEČIŲ JŪREIVIUS
JAV admirolas (vidury) inspektuodamas praeina pro 

' ketuvi^ juru skaufy gretas.

laivį, krikšto tėvai, H. Pląuši- 
naįtienė ir Dr. V. Balukes.

45 metų jubiliejinėje jūrų 
skautų stovykloje Wasagos yar 
sarvietėje, Kanadoje, “Baltijos 
Jūros” tuntas vėl stovyklauja. 
Papildo stovyklos gyvenimą sa
vo burlaiviais ir aktingais bu
riuotojais. V. v. A. Byla ir jū
rų skautė V. Lauraitytė laimi 
j. s. K. Plonaičio taurę, skirtą 
mišriai porai buriavime. J, s. 
K. Plonaitis atsiuntė minėta 
taurę iš švendijos. Be to, kas
met jūrų skautai mini “Motinos 
Dieną” ir “Budžio” žuvimo da
tą. Klaipėdos prijungimo die
nos proga, Čikagos lietuviai jū
rų skautai taip pat pasirodė ke
letą kartų ir lietuviškoje TV pro
gramoje.

J. ps. K. Oželiui pasitraukus iš 
Baltijos Jūros tuntininko parei
gų, tuntą perėmė j. ps. J. But
kus, jis taip pat žiemos metą or
ganizuoja plaukimo pratimus.

Kaip visos lietuviškos orga
nizacijos, tapi ir “Baltijos Jū
ros” tuntas pergyveno tam tik
rą krizę. Jaunimas išaugo, vieni 
išėjo studijuoti, kiti baigė stu
dijas apleido Čikagą, kiti pavar
go ir išėjo i “pensiją”. Ir taip 
“Baltijos Jūros” tuntas nuo 1954 
m. iki 1971 m. per septyniolika 
metų žydėj ęs, atliko, savo pa
reigą ir atsidūrė “senelio” pa
dėtyje. Kas liko? Malonūs pri
siminimai ir praeitis.

Mielas jaunime, noriu pada
ryti mažą pasiūlymą: išnaudo
kite kiekvieną progą: ar tai bū
tų sueigų lankymas, ar stovyk
los, kelionės, ar Įvairūs veiklos 
minėjimai. Visa tai yra jūsų 
pavasaris — vasara, nes koks 
bus jūsų ruduo — žiema be pri
siminimų, be gražių išgyveni
mų. Kas neturėjo gražaus pa
vasario, tas tikrai neturės ir ma
lonios žiemos.

j. v. s. L. Knopfmileris
(Bus daugiau)

šio numerio visos nuotraukoj 
yra darytos j. v. s. Leono Kriopf- 
milerio^n 'r Red.„ ..... , v

Aunt Sarah 
I love you.

Remember my lOtK birthday, when 
you gave me that funny piece of green 
paper and everybody made such a 
fuss over it. (Except me.) Frankly, it 
was a pretty disappointing present 
for a kid. I couldn’t eąt it, couldn’t 
play with it, couldn’t wear it—and 
Mom took it away from me practi
cally the minute I got it.

And every birthday after that (and 
Christmas, too), you gave me an
other one of those Bonds, you called 
them. I thought you were pretty 
gooney.

At least, I never had to guess what 
I was going to get from good old reli
able Aunt Sarah.

And what I got was good old reli
able ILS. Savings Bonds.

What I didn’t realize then was that 
you gave me a gift of security for the 
future. Thanks to you and those 
Bonds, I had extra fuhds for college. 
And they helped when I bought my 
first new car.

Next week, I’m giving my nephew, 
Harry, his first U.S. Savings Bond. 
I know the kid is gonna think I’m 
some kind of nut. But, someday.. .

SERIES E

Bonds ire safe. If lost, stolen, or destroyed, 
replace them. When needed, they can be 

cashed at ycxir bant. Tax may be deferred 
wntH redemption. And. always
Bonds aro a proud way to wn. ‘

Now Bonds pay a bonus at maturity, ..  klMfIUiH’ >11 < _
W-J to !• y •• •F4*“ 1 <■ Tba --------

1739 So. Halstęd Street Chicago, UL 60608
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JŪRATĖ IR KASTYTIS
Prailgo ši žiema kaip nie

kad.. Biauri, įkyri, nesibai
gianti. čia sniegai, čia lietūs, 
čia lijundros, čia tirščiausi rū
kai. čia žemė stigsta ir bąla, 
čia apsipraususi vėl pajuosta. 
O pavasario kaip nėr, taip nėr.

Bet va kalendoriuje antroji 
kovo pusė, kalendoriuje Vely
kos. O kieme paukšteliai švil
piniuoja lytui auštant. Reiškia, 
pavasaris tikrai jau netoli, jau 
tik kelių savaičių laukimas.

Kalendoriuje, sakau, Vely
kos. Pavasario ir džiaugsmo 
šventė. Ankstyvos jos šįmet, 
tad gamta kažin ar dar kokio 
pokšto neiškrės. O kas po jų, 
po Velykų? Dabar akys už
kliūva už keturių datų. Tai 
balandžio 29, balandžio 30, ge
gužės 6 ir gegužės 7. Tai Jūra
tės ir Kastyčio datos, šios da
tos sumirgo spaudoje ir jų nie
kas nebegali nepastebėti, šio
mis datomis mirgės spauda, 
iki žodis taps kūnu, iki išsipil

tai jau sužinai, jog Kazimiero 
Viktoro Banaičio trijų veiks
mų opera čia, klavyras. Kad 
libretą parašiusi Bronė Buivy- 
daitė, kad tekstą libreto į ang
lų kalbą išvertė Nadas Raste
nis, kad klavyrą išleido Jūra
tės, ir Kastyčio Operos Fondas. 
Paskui leidėjo žodis, paskui 
Banaičio nuotrauka, paskui 
libreto atpasakojimas lietuvių 
ir anglų kalbomis... Ir pasi
neriame į 168 puslapių gaidų 
jūrą. Gaidos, gaidos. Paaiški
namieji itališki žodžiai ir žo
džių nuotrupos. Libreto teks
tas abiem kalbom tarp gaidų. 
Gaidos ir gaidos. Kai ką galiu 
truputį “slebizavoti”, bet dau
gumoje čia man tikra nežino
moji žemė...

O antroji knygelė tai nei sa
vo vardo neverta. Tai tik 32 
puslapių brošiūrėlė, minkštais 
viršeliais. Ir vis dėlto akį pa
traukia jau pirmuoju viršeliu, 
kuriame išpaišyti - išbraižyti

LB Detroito apyl. 1972 m. valdyba. Iš kairės į dešine: Jurgis Šenbergas, dalinai užstotas Jonas Urbonas, 
Martynas Stonys, pirm. Vladas Selenis, Kazys Gogelis,Albertas Misiūnas ir jaunimo atstovas Robertas Selenis.

Nuotrauka Kazio Sragausko

I ST. PETERSBURG, FLA.
Kaukių ir u vies balius

Moterų Ratelis, kuris veikia 
kaipo St Petersburg© Lietuvių 
Klubo padalinys, kovo 9 d su
rengė kaukių ir žuvies balių, ku
riam Kazimiera Temple paau
kojo 100 svarų žuvies. Baliaus 
“čigonė” Viktorija Jakobson pa
aukojo $46, kuriuos j; surinko 
kortomis spėdama ateitį bei “aiš
kiaregystės” pianašavimais.

Loterijos laimėjimams ir ge
riausių kaukių prizams aukojo 
dr. Jagėla, dantų gydytoja T. 
Velbienė ir motelio savininkas 
J. Bacevičius po 20 dolerių; mo
telio savininkai Karaičiai auko
jo 15 dol. ir A. Hickman iš Gulf- 
porto — 10 dol.

Už geriausias kaukes penkioli
kos dolerių prizas buvo paskir-

valandomis laukti, kol prasimu
ši iki įėjimo. Pamatysim, kas 
bus vasara, kai žiemos turistu 
sezonas pasibaigs. Onutė

tai Raūin-kams (ubagėliams), 
kurie dar surinko $6.76 (tiek bu
vo sumesta i “skrybėlę“). Tiek 
savo 15 dol. prizą, tiek surink
tus $6.76 jie paaukojo klubui. 
Antrą dovaną laimėjo L. Jurge- 
laitė (angeliukas), trečia — “Ka
rėto kalinys”, o ketvirtą — P. 
'adauskaitė (“dama”).

Moterų Ratelis visą baliaus 
pelną, kurio susidarė $291.62, 
perdavė klubui.

Klubo pirmininkas K. Jurgėla 
padėkojo Moterų Rateliui už 
sumanymą, parama tx'i pavyz
dingą surengimą. Išreiškė padė
ką visiems dovan.: aukotojams, 
svečiams ir klubo nariams, kurie 
savo atsiiankymu prisidėjo prie 
baliaus pasisekimo.

Kaip tik pasitaikė, kai kovo 
9 d. buvo dr. Jagėlos gimtadie
nis. Ant stalo tuoj atsirado B. 
Urbonienės pagaminti du tortai 
ir baliaus dalyviai dr. Jagėlai 
padainavo Ilgiausių metų.

Padainavę, pašokę, baliaus da
lyviai išsiskirstė geroje nuotai
koje. Juozas J.

dymo.
Ant mano stalo dvi knygos. 

Viena didelė, pilka drobe muš
ta, aukso raidėm išrašyta. Auk
so raidės vidutinės sako “Ba
naitis”. Paskui didelės raidės: 
“Jūratė ir Kastytis”. Paskui 
“1970”. Tik tiek pilkoje dro
bėje. O kai atverti pora lapų,

Jūratės ir Kastyčio rūbu eski
zai. Rūbų, žinoma, neparody
si be manekenų, tai į rūbus 
regime įvilktą pačią Jūratę, 
kuri man čia panėši į kažkurią 
asirų ar egiptiečių kilmingąją 
moterį ar deivę ir Kastytį, jau 
tikrai lietuvišką žveją, ranko
je laikanti, regis nulaužtą irk.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS ihl THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

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

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

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

E
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra' 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti koipunizmą. 158 psL, kaipa 3 doL

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

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

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

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

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės l Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psL, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju«> 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603
a tsi la n karu darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

lą. Be šių, viduje yra dar pen
ki rūbu eskizai, du — dekorą- v
cijų. Viskas dail. Adolfo Va
leikos. Ir vėl tas pats viso pus
lapio Banaičio portretas. Ir 
vėl, tik lietuviškai, libreto pro
zinis atpasakojimas. Ir, pa
galiau,- visas Bronės Buivy- 
daitės eiliuotas libretas. Kiek 
anoje didžiojoje gaidų knygo
je viskas paslaptinga ir neaiš
ku, tiek šioje jaukioje, šilto
je brošiūrėlėje viskas aišku 
kaip ant delno. Viskas aišku ir 
paprasta. Tiek aišku ir tiek 
paprasta, kad net nusivili to
kiu libreto paprastumu, nekom 
plikuotumu, beintrigiškumu.

Dabar žmogus pasiremi ant 
tos didelės knygos ir tos bro
šiūrėlės ir susimąstai. Iš tos 
didžiosios knygos pasilies pen
kių ar šešių solistų balsai. 
Baltijos bangų šniokštimas kils 
iš visokiu muzikos instrumen
tų. Smuikais raudos nepasa
kyti Kastyčio motinos ir palik
tos mergaitės Rūtelės žodžiai. 
Žvejų ir undinių chorai kils iš 
šios knygos puslapių ir publi
ką ves į ekstazę. Opera! Lie
tuvio kompozitoriaus, lietu
vės libretistės, pagal lietuvišką 
pajūrio legendą! Lietuviškoji 
opera. Jos pasaulinė premje
ra! Čikagoje! Balandžio gale 
— gegužės pradžioje. Va, ka
da prasidės tikrasis lietuviškas 
pavasaris. Raktas į lietuvišką 
vasara. Raktas i Lietuviu Jau-C C

'nimo metus, i pačias didžiąsias 
metu iškilmes. 

C

Sunkus Čikagos Lietuvių 
Operos kelias. Dažnai ir visko 
jos vadovams pritrūksta, tik 
nepritrūksta entuziazmo. Ai, 
netrūksta ir negatyvios kriti
kos, ypač kai statomos sveti
mųjų operos (dėl tos kritikos 
tai teks pakalbėti kitais metais, 
kai vėl svetima opera ateis; 
šimet nėra ko nė burnos aušin
ti). Taigi, nepritrūksta entu
ziazmo ir, Dievui dėkui, ne
pritrūksta publikos. O tai, ti
kiu, pats pagrindinis jų, tų 
Operos entuziastų, darbo va
riklis.

Jūratė ir Kastytis ateina. 
Spaudoje ketvirčio puslapio 
skelbimai. Juose viskas išaiš
kinta ne tik vietiniams, čika- 
giečiams, bet ir tiems, kurie 
bilietus užsakys paštu. Įsidė
mėkite visi provincijų žmonės, 
kurie kasmet į lietuvišką ope
rą Čikagon ruošiatės. Ypač vi-

TAMPA, FLA.
Centrinėje Floridoje žiemos 

neturėjom

Išgyvenom jau 20 metų ir per 
tuos dvidešimt metų šiemet bu
vo pirmoji žiema, kuri išsilaikė 
be šalnų. Keletą dienų buvo 
užėjęs vėsus šiaurinis vėjas, bet 
šalnų ligi mūsų neatnešė.

Turistų buvo ir tebėra priva
žiavusių iš visokių kraštų. Kaip 
tenka nugirsti, visi atvažiavu
sieji yra susidomėję Floridoje 
pastoviai apsigyventi. Nekilno
jamoji nuosavybė (reat estate) 
taip sparčiai brangsta, kad, at
rodo, bus nebeįperkama. Bran
gsta namai, o ypač žemės skly
pai, kurių jau reiškiasi didelis 
trūkumas nusipirkti ypač kur 
patogesnėse vietose.

Vis daugiau atvažiuoja iš šal
tosios Kanados ir lietuviu. V

žinomas Naujienielis ir šio 
dienraščio bendradarbis Povilas 
Liaukevičius su žmona atostoga
vo Floridoje. * Grįždami iš Mia
mi ir kitur norėjo aplankyti 
Lietuvių Kainaelį ir užsukti pas 
mus, tad anksti rytą plentu 
US 4 leidosi Į Tampą, ties Orient 
Road, kaip ir reikia, išsuko iš 
US 4, bet pasuko ne į šiaurę, o 
į pietus ir suklydo. Grįžo į Tam
pą nesuradę, tik 9 valandą vaka
ro paskambino jau iš viešbučio, 
deja, kitą rytą jau turėjo išva
žiuoti, taip ir nebesisekė pasi
matyti. Jie važiavo keturiese: 
abudu Liaukevičiai ir vinipe- 
giškis Mečys šarauskas su savo 
žmona, žadėjome ateinančiais 
metais būtinai susitikti.

Tuo metu pas mus viešėjo 
Naujienų “štabo narys”, kadai
se buvęs kanadietis vinipegiškis, 
su kuriuo tą dieną buvome iš
važiavę į mūsų antrąją nuosa
vybę prie 92 vieškelio apelsinų 
su “greifrutais” pasiskinti. Jis 
nors yra pagarsėjęs kaip Šiau
rės šauklys, bet kelinti Inetai 
žiemos metu pradeda mieliau 
pasukti į pietus. Jis su Antanu 
čia turėjo paminėti vertų porą 
įvairumų. Viena, tai buvo Tam- 
poje neseniai pastatytoje mo
dernioje išstaigingoje pirtyje, 
vadinamoje SPA, kur nebekal
bant apie turkiškas, suomiškas 
ir kitokias pirtis, baseinus ir kt, 
vien gimnastikos salės įrengi
mas kaštavo $100,000. Kitas 
judviejų bendras kad ir skyr-

rium atšvęstas malonumas buvo 
jų gimtadieniai garsiausiame 
Floridoje restorane “Po Kapo- 
ko medžiu” (Uuder the Kapok 
Tree), bet apie tai tegul J. Pr. 
pats parašo laiko gavęs.

Kiti čikagiečiai buvo porai 
dienų sustoję giminaičiai Elenu- 

' tė ir Juozas Vigai. Kaip jauni 
žmonės ilgai vienoje vietoje ne
rimsta, tad išskubėjo Į tolimes
nę kelionę po Floridą. Iš jų ga
vom gražų laiškutį su vaza pui
kių gėlių, kurios žydi - klesti ant 
stalo.

Pas mus pavasaris jau pačia
me gražume. Oras puikus, die
nos šiltos, naktys vėsios. Jau 
sužydo vaismedžiai. Neapsako
mas jų kvepėjimas. Jei iš šiau
rės atpuolęs vėjas neišdaužys, 
sulauksim gerų ir skanių vaisių. 
“Pyčios” jau įpusėjusios; mėne
sį vėliau jau turėsime savų ska
nių persikų.

St. Petersburge žiemaauja p. 
Bacevičius iš Kenošos, Wis., kur 
verčiasi nekilnojamų nuosavy
bių pardavinėjimu, žada namo 
grįžti apie gegužės pabaigą.

Gal niekada nebuvo privažia
vusių tiek turistų kaip šią žie
mą. Atrodo, kad tas naujai sut
vertasis “pelių pasaulis” (Dis
ney World) sutraukia imases 
lankytojų. Jau visi keliai į tą 
naująjį “Pasaulį” pasidarė per 
siauri, jau sunku net artjn pri
važiuoti, o ir privažiavus tenka

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

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

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

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

Įrištas, 431 pusi. _____________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — S2,00; H dalis, 225 pusi., Įrišta 
minkštais viršeliais — _______________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ____________ _____
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _________________________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

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

pusi., dabar tik 

kokią

$6.00
$6.00

$7.50

$3,00,
$2.00
$2.00
$550
$3.00

$1.00

$4.00

$10.00

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

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite! Wi?5

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

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

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE, 
l/year MATURITY

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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

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

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

si iš Grand Rapids, Detroito ir 
Cleveland©.

Kazimiero Viktoro Banaičio 
pomirtinė opera Jūratė ir Kas
tytis atneša lietuviškąjį pava
sarį. .. Alfonsas Nakas

1972. III. 18

flurniuso-------------

NAUJIENĄ
- ------- TEMTI SOT*----------------- '

LetuTw taip© perka ir parJnoi. 
ir protai arimo tiktai ptr

NALUiENAC

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai 
Apdrautfl iki $20,000.

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

įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Rusijoje jau “išaugintas socializmas”
Bostono Christian Science Monitor bendradarbė 

Charlotte Saikowski, sugebanti iš propagandinės sovie
tų informacijos srauto išlukštenti tikrovės vaizdų, vie
name savo vėliausiame pranešime pateikia intriguojan
čios medžiagos apie labai aktualų, bet įtakingiausių ko
munizmo vadų vengiamą klausimą: “Kas atsitiko su ko
munizmu Sovietų Sąjungoje? Argi Kremlius atsisakė 
savo marksistinio tikslo, kuris sakė, kad iš kiekvieno 
reikalaujama pagal jo pajėgumą, ir kiekvienam duoda
ma pagal jo reikalą.

Panelė Saikowski priėjo išvados, kad po 55 sauvališ- 
ko ir žiauraus valdymo metų rusai j tą klausimą atsa
kymo dar neturi. Jai susidarė įspūdis, kad mūsų amžių 
je atsakymo jie dar neturės. Atsakymui j šį klausimą 
rusai vartoja tokį pakaitalą-, būtent: jie skelbia, kad 
sovietinė jų visuomenė dabar esanti “išauginto socializ
mo” stadijoje. Taigi, sovietų piliečiai gali būti tikri, kad 
šioje stadijoje jiems dar teks ilgai gyventi. “Tikrumoje, 
tenka manyti, kad komunizmo vaisiais savo amžiuje 
jiems dar neteks pasinaudoti... ” — rašo pastabi ko
respondentė.

Autorė primena, kad Nikita Chruščiovas dar 1960 
metų pradžioje tvirtino, kad komunizmas bus Įgyven
dintas 1980 metais. Komunistų partijos 1961 metų pro
grama skelbė, kad 1960 metų dešimtmetis (t. y., 1960 — 
1970 metų dekada) sukurs “komunizmui medžiaginę ir 
techninę bazę”, o Sovietų Sąjungoje produkcija tuo metu 
pralenks Jungtines Amerikos Valstybes. Chruščiovas 
tvirtino, kad 1970-tais metais iš pagrindų bus pastatyta 
komunistinė visuomenė, kuri kiekvienam jos gyventojui 
užtikrins “pakankamai medžiaginių ir kultūrinių 
vertybių”.

Tačiau dabartiniai Sovietų Sąjungos ir komunistų 
partijos vadai tuos pažadus patylomis nustūmė užmarš
tin. Tie patys žmonės, kurie Chruščiovui padėjo sufor
muluoti tuometinę partijos programą, dabar nejaukiai 
jaučiasi. Pavyzdžiui, naujai išleistoje vieno tomo parti
jos istorijoje išbraukti anksčiau buvusieji visi tie saki
niai, kurie galėjo padėti susidaryti iliuziją, kad komu
nizmas jau ne už kalnų, jis pastebimas akiratyje.

Bandydami pritaikyti dabartinę komunizmo teoriją 
prie gyvenimo tikrovės, dabartiniai sovietų ideologai 
propaguoja “išauginto socializmo” tezę. “Nors šis ide-

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams  00
pusei metų 512.00 
vienam mėnesiui  53.00

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halstad St. Chicago, 
m. 60608. TeXet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

J. VIUUšIS

MONREALIO “NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” LIKIMAS

(Tęsinys)

V. žižio pasisakymu, dėl mūsų 
išeivijos politinės veiklos užtin
kame “N. L.” skiltyse ir dau
giau. štai savo rašinyje “Laiš
kai ministrams (žiūr. “N. L.” 
1971 m. III. 17 d.)” jis ironizuo
ja, kad esą “mūsų tauta yra va
dų tauta”... žižys, matomai, ne
mėgsta vadų, jam geriau bū
tų palaida bala... Jam nepatin
ka Altas, Vlikas ir JAV Liet. 
Bendruomenės atstovai, kurie 

ologinis žargonas gali sukelti abejones kiekvienam ko
munistui, išskyrus labiausiai marksizmui — leninizmui 
ištikimuosius”, — rašo panelė Saikowski, — šis žargonas 
yra labai svarbus Politbiuro vadeivoms savo politikai 
teisinti, nes toks aiškinimas padeda sovietų vadovams 
“pirmauti” rytų Europos valstybėse, kurios tariamai 
tos stadijos dar nepasiekusios”.

Autorė sutrauktai patiekia, kaip Maskvos teoretikai 
dabar žiūri Į sovietinę visuomenę ir jos evoliuciją. Nuo 
1917 iki 1930 metų vidurio (1935) įvyko perėjimas iš ka
pitalizmo į socializmą ir buvo sudaryta “bazė socializ
mui”, o sekančiais 30 metų Sovietų Sąjunga tapo “iš
augusia socialistine visuomene”. Dabartiniu metu ji jau 
stato “medžiaginę ir techninę bazę komunizmui”. Šioje 
stadijoje svarbiausias tikslas yra žymus gyvenimo lygio 
pakėlimas, ko negalima buvo pasiekti pirminėje “socia
lizmo stadijoje”.

Bet kasgi darosi su ta “išaugusio socializmo” stadi
ja? Autorė iškelia tokias “teorines” utopijas: padidėjus 
pramonės pajėgumui ir pritaikius mokslą bei technolo
giją — padidės gamyba, pasikeis darbo charakteris, dvi 
socialistinės nuosavybės (valstybinė ir komunalinė) for
mos susilies į vieną, skirtumas tarp darbo mieste ir už
miestyje, tarp protinio ir fizinio darbo išnyks, o visuo
menė savo socialinės kilmės atžvilgiu taps vienalytė. Ge
rai veikiantis ūkis užtikrins gamybos našumą ir darbo 
taupumo maksimumą...

Bet Marksas taip pat juk mokė, kad valstybė ilgai
niui išnyks... O dabartiniai ideologai atvirai prisipa
žįsta, kad tas išnykimas už kampo dar nematomas. Au
torė taip pat pastebi įdomų pakitimą: frazė apie “prole
tariato diktatūrą” pakeistą “visų žmonių valstybe’.- Pa
nelė Saikowski reiškia įsitikinimą, kad Sovietų Sąjun
gos gyventojams “išaugusio socializmo” stadijoje, dar 
teks dirbti, o viena paprasta namų šeimininkė šitaip apie 
komunizmą jai pasakė:

— Apie komunizmą aš nieko nežinau, bet būčiau pa
tenkinta, jei turėčiau telefoną...

Jokio komunistų “išauginto socializmo” Sovietų Są
jungoje nebuvo ir nėra. Socializmas gali augti tiktai lais
vame krašte ir demokratinėje santvarkoje. 'Rusijoje yra 
baisiausia prievarta,.kuri naudinga tiktai didžiausias 
privilegijas turintiems komunistams. Darbininkams ge
riau gyventi laisvame pasaulyje, negu Sovietų Sąjungoje. 
Jie daugiau uždirba, geriau maitinasi ir jiems nereikia! 
bijoti sovietų policijos. Visuose rusų okupuotuose kraš
tuose įvestas žiauriausias išnaudojimas, kurį okupantas 
vadina “išaugintu socializmu”.

“įsiskverbę į Baltuosius Rūmus, 
ar kitokias JAV institucijos “kal
ba visų lietuvių vardu”... Atseit, 
visos tokios delegacijos, prieš 
pradedant kokį nors politinį žy
gį, turėtų atsiklausti visų lie
tuvių, neužmirštant, žinoma, ir 
p. V. žižį. Delegacijos, atsilan- 
kusios į valdžios įstaigas, turė
tų tuoj pareikšti, kad jos nie
ko neatstovauja... Kokios pasėk- 
mės būtų, lengva įsivaizduoti!

V. žižys turėtų žinoti, kad ir 

valstybių, demokratiniais pa
grindais išrinkti parlamentai, 
kalba visos tautos vardu, nors 
yra daug prieš balsavusių, kurie 
su išrinktų atstovų nuomonėmis 
nesutinka. Yra opozicija. Bet 
daugumos išrinkti atstovai turi 
pilną teisę ne tik kalbėti bet ir 
veikti visos tautos vardu!...

Taip ir mūsų išeivijos organi
zacijos, susikūrusios tam tikra 
tvarka esamų aplinkybių ribo
se, ir jų rinktos vadovybės, tu
ri teisę kalbėti ir veikti visų na
rių vardu.

O kad “mūsų tauta yra vadų 
tauta”... — tai tuomi tik reiktų 
didžiuotis ir džiaugtis, o ne įro- 
nizuoti, kaip tai daro V. žižys! 
Lietuvių tauta buvo laiminga 
prisiauklėjus: pakankamai va
dų, kurie visą laiką žadino tė
vynės meilę, ugdė patriotizmą 
ir puoselėjo laisvės viltis. O tin
kamai progai atėjus, Pirmojo 
Pasaulinio karo pabaigoje, 1918 
m. vasario 16 d., paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybę ir lais
vės kovų aukomis Ją apgynė nuo 
priešų. Virš 22 metų dėlto Lie
tuva džiaugėsi laisve ir klestė
jo! .

Ten pat, anksčiau minėtame 
rašinyje, Laiškai ministams” V. 
žižys puola H. Adomonį, kam šis, 
rašydamas laišką Kanados užsie
nio reik, ministeriui, pasirašė 
Kanados Lietuvių Tarybos Mon- 
trealio skyriaus pirmininko var
du.

Tame savo laiške H. Adomo
nis prašė Kanados užsienio reik, 
ministerio (žiūr. “N. L.” 1971 
m. II. 24 d.), — “iškelti Lietu
vos ir kitų pavergtų kraštų klau
simą Jungtinėse Tautose, reika
laujant tuose kraštuose praves
ti laisvus ir Demokratinius rin
kimus”... Taigi geras ir -patrio
tinis tikslas. Turimomis žinio
mis, H. Adomonis gavo tinkamą 
atsakymą, kad “Kanados vy
riausybė nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos, nei dabartinės kvis- 
linginės vyriausybės”.

Čia kyla tik klausimas, koks 
reikalas buvo žižiui kelti tą for
malumo klausimą ir kam jis tuo 
norėjo pasitarnauti?!

Išsamų atsakymą į tą klausi
mą duoda pats H. Adomoms sa7 
vo rašinyje “Dulkės (žiūr. “N. 
L.” 1971 m. IV d.) ”. Jis gana pla
čiai nušviečia visas V. žižio prie
kabes, nurodo jų menkavertiš
kumą ir galimus tikslus. Iš to 
atsakymo darosi aišku, kad ir 
organizacija KLOT nėra galu
tinai likviduota. Reikalui atsi
radus ji šaukia valdybos posė
džius ir daro nutarimus. Taigi 
V- žižio priekaištai buvo be pa
grindo.

Aukščiau paanalizavom tik ke
letą būdingesnių pavyzdžių šių 
dienų “Nepriklausomos Lietu
vos” turinyje, kurie verčia su
sirūpinti. Yra jų ir daugiau, 

kad ir štai iliustracijų klausi
mas.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
1071 m. gegužės mėn. 5 d. nu
meryje patalpinta gan didelė 
nuotrauka su žemiau sekančiu 
parašu:

“Nepriklausomos Lietuvos ge
nerolai su prez. A. Smetona 1939 
m.” Nuotraukoje matom apie 30 
žmonių, daug pažįstamų veidų, 
tačiau generolų ten yra tiktai 
apie devyni.

Kokį tikslą turėjo red. R. 
Maziliauskas, talpindamas tą 
nuotrauką su tokiu provokuojan
čiu parašu, tikrai neaišku! Tek
ste nematyti jokio paaiškinimo, 
kodėl ir kokia proga tai demons
truojama? Ar redaktorius vi
siškai nesiorentuoja paprasčiau
sioj logikoj, kas tinka ir kada, 
laikraščio skiltims?!

Tačiau, gal būt, dėžutė atsi
daro labai paprastai. Štai Mon- 
trealio kronikoj (žiūr. “N. L.” 
1971 m. XI, 17 d.) straipsnyje 
“valdybos posėdyje”, kuriame 
aprašomas KLB Montrealio apy
linkės valdybos josėdis, tarp ki
tų reikalų buvo svarstyta ir bū
simas Vasario 16 minėjimas. 
Skaitome:

“Po išsamių pokalbių ir kiek
vieno dalyvio pasisakymo, buvo 
nutarta atsisakyti minties pre
legentu kviesti senesnės kartos 
atstovą, nors toks asmuo ir būtų 
didžiai praeityje nusipelnęs, bei 
geras kalbėtojas (Mano pabrauk- 
taJ. V.)”. Daugumos nuomone, 
prelegentas turįs būti patrauk
lus ir įdomus...!

Stebimės! Ar tikrai galėjo 
būti liet, organizacijos išeivijo
je toks nutarimas?! Tai paskai
čius, turibūt sukrėtė kiekvieną 
tikrą lietuvį! Ką tai reiškia ir 
kaip tokį nutarimą interpretuo
ti? Netiesioginiai išreikštas tik
slas gali būti tik siūlymas:

(Bus daugiau)

Mūsų spaudoje
Apie užsimerkusiųjų regėjimus

Bostono Keleivis vedamajame 
“Politinis daltonižmas ar užsi- 
merkųsiųj ų regėjimai” perspėęs, 
kad yra tokia liga “daltonižmas’,’ 
kuria apsirgęs ligonis nebeat- 
skiria spalvų ir dėlto toks yra 
pavojingas vairuotojas, rašo, kad 
dar pavojingesni yra politiniai 
daltonistai, o tai yra tokie, ku
riems jokie faktai nieko nereiš
kia: jiems komunizmas, nepai
sant visiškai priešingų faktų, 
yra “tikroji demokratija”, ver
gija yra laisvė ir Sovietų Sąjun
ga yra “taikingiausia pasaulyje” 
valstybė Keleivis nurodęs eilę 
faktų, kaip komunistai patys 
muša ir patys rėkia, toliau rašo:

’’Mes nesistebime, kad tokią 
pasaką skelbia komunistai, bet 
daug nuostabiau, kad ją vis daž

niau kartoja ir vištakių sergą 
kaikurie JAV senatoriai, žurna
listai ir net kaikurie anų sapno 
nusiklausę lietuviai

Kuris gi iš tikrųjų yra tas tik
rasis agresorius, imperialistas ir 
mflitaristas, siekiąs užvaldyti 
pasaulį?

'Rems, kurie mums bando pūs
ti dūmus į akis, kad sovietinis ko
munizmas nesiekia ekspansijos, 
tenorėtume tik patarti pasiskai
tyti rusiškojo komunizmo tėvo 
Lenino daugel kartų pakartotus 
pranašavimus apie sovietų neša
mą pasaulinę revoliuciją ir ko
munizmo laimėjimą pasauly

Kam buvo sukurtas Komunis
tų Internacionalas ir kam jis da
bar vėl atgaivinamas? Ar ne ko
munizmo mesijams pasaulyje 
grįsti kelią?

Kokios rūšies amžinąją tai
ką turėjo galvoje raudonasis ba
landis Nikita Chruščiovas, sa
kydamas amerikiečiams: “Mės 
jus vistiek palaidosim?”

Kas jėga ir melu užgrobė Bal
tijos valstybes? Argi JAV-bių 
militaristai ?

Kas atitvėrė nuo Vakarų pa
saulio Rytų Berlyną gėdos sie
na? Ar JAV-bių militaristiniai 
mūrininkai ?

Kas krauju j e prigirdė Veng
riją, kieno tankai sutraiškino Če
koslovakijos demokratėjimo pa
stangas? Ar JAV-bių vanagai 
generolai ?

Kas vežė į Kubą puolamąsias 
atomines raketas? Ar tuometi
nis JAV prezidentas Kennedy 
gabeno jas Gotlando salą So
vietuos panosėn?

Ne, visa tai darė tik rusai ir 
komunistai”

Nauji leidiniai
GANA TO JUNGO. Kipras 

Bielinis. Trečias ir paskutinis 
Kipro Bielinio atsiminimų to
mas, išleistas Kipro Bielinio ir 
Amerikos Lietuviu Socialdemo
kratų Sąjungos Literatūros Fon
do lėšomis New Yorke 1971 m. 
Viršelis Kęstučio čerkeliūno. 
Spaudė Tėvų Pranciškonų spau
stuvė Brooklyne. Tiražas 500 
egz. Knyga stamboko formato, 
492 puslapių, kaina nepažymėta.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kris
tijono Donelaičio lituanistinės 
mokyklos mokinių laikraštis, 
1972 metų kovo mėn. 4 d. Nr. 3. 
Sąsiuvinis 24 puslapių, pilnas 
visų skyrių mokinių-berniukų ir 
mergačių rašinėlių ir piešinė
lių bei foto nuotraukų iš šios 
mokyklos veiklos ir saviveiklos. 
Miela pasiskaityti ne tik patiems 
mokiniams ir jų artimiesiems, 
bet ir visiems, kuriems rūpi pri
augantis lietuviškasis atžalynas.

• Jauni šoka — žemė dreba, 
seni šoka — dantys kleba.

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS
VERGIJOJE

4
O man buvo graudu, nes jau buvo žino

ma. kokios kančios lydės grandinėmis su
kaustytą tautą. Keli pažįstami suėję nega
lėjo nuslėpti skausmo, nes skruostais rie
dėjo ašaros sidabrinės. Vienas kitą ir be 
žoddžių suprasdavo...

Jau lietuviai savo namuose nebebuvo 
šeimininkai. Okupacija buvo Įvykdyta. 
Lietuvos vyriausybė pašalinta. Tam tikra 
dalis žymesniųjų pareigūnų ir kiek turtin
gesniųjų žmonių spėjo pasprukti užsienin. 
Didžioji dalis kauniečių be garso išbėgiojo 
ir išsislapstė lietuviškame kaime, o nespė- 
jusieji pabėgti buvo enkavedistų suimti. 
Dieną ir naktį lietuviai buvo suiminėjami 
ir grūdami i perpildytus kalėjimus.

.JUSTAS PALECKIS LIETUVOS 
“PREZIDENTAS”

19U) m. birželio 18 d., Dekanozovo įsa
kymu, Justas Paleckis sudarė Lietuvos 
vyriausybę. Bet “vyriausybė" jau nebe- 
valdė Lietuvos, nes tikrieji krašto valdyto
jai buvo atsiųstieji maskviniai komunistų 
— bolševikų partijos politrukai — komi
sarai.

VINCAS KRĖVĖ AUDIENCIJOJE 
PAS MOLOTOVĄ MASKVOJE

1940 m. birželio mėn 30 d. iki liepos 1 d. 
skubos keliu buvo nuskridęs į Maskvą ir 
bandė gelbėti Lietuvos nepriklausomybę 
Kremliaus (Dekanozovo) sudarytos vy
riausybės užsienių reikalų ministras, prof. 
Vincas Krėvė - Mickevičius. Komunistinės 
Rusijos užsienių reikalų ministras Molo
tovas pradžioj nenorėjo Krėvės priimti, o 
važiuojant buvo manoma, kad gal pavyks 
gauti audienciją net pas patį Staliną. Po 
ilgo prašymo ir Įtikinėjimo pagaliau Molo
tovas padarė “malonę”... Jokių pasitari
mų ten nebuvo. Molotovo elgsena buvo ne
mandagi, nediplomatiška, Įsakinėjanti: 
jis be jokių Įžangų (abu kalbėjo rusiškai) 
prašvogždė:

“Tamsta, pone ministre, (vadino Gos- 
podinu), verti mane pasakyti tai, ko aš 
dar nenorėjau pasakyti. Mudu apie Lietu
vos ateitį kalbėsime trumpai ir visiškai at
virai — be jokių sentimentų: tuščios kal
bos man jau nusibodo! Tamsta, pagaliau, 
turėtum išdrįsti atvirom akim pažvelgti 
tikrovei į akis ir suprasti, kad visos mažos 
valstybės ateityje turės išnykti. Jūsų Lie
tuva. taip kaip ir kitos Pabaltijo valstybės 
(išskyrus Suomiją) pagaliau gi turės Įsi
jungti Į SSSR valstybių šeimą. Todėl pa
tarčiau Tamstai jau šiuo metu ruošti lietu
vių liaudį tam Įsijungimui geografine, 
politine ir ekonomine prasme, nes anks
čiau ar vėliau visiems turi būti aišku, kad 
visos Ekuropos valstybės, be jokių išim 
čių. įsijungs į vieną sovietinių socialistiniu 
respublikų sąjungą, ir visa Europa — Ry
tų ir Vakarų — sudarys sovietų sąjungos 

valstybę, didelę ir galingą valstybę’’.
Tuo Vinco Krėvės audiencija pas Molo

tovą ir buvo baigta.
1940 m. liepos 16 d. Paleckis ir Gedvilą 

Dekanozovo Įsakymu pasirašė buvusį mi
nistrą pirmininką A. Merki išduoti rusams, 
teisti.

Kremliaus Įgaliotiniai iš Rusijos at
siųstieji “diplomatai", Pozdniakovas ir 
Dekanozovas buvo tikrieji pavergtos Lie
tuvos šeimininkai ir valdytojai. Jų Įsaky
mu, buvo suvaryti Į Lietuvos valstybės 
teatrą komunistų partijos nariai, “tautos 
atstovai", ir pagal jų įsakymą “nutarė” 
Lietuvą prijungti prie Rusijos raudonosios 
imperijos. Tolimesnė Lietuvos krašto 
tvarko* griovimo beprotybė vyko greit, — 
visas valdžios aparatas buvo tempiamas 
ant maskvinio kurpaliaus. Visos partijos 
buvo uždarytos, jų vadai suimti. Visi lie
tuviški laikraščiai uždaryti: redaktorių 
dauguma užpildė kalėjimų celes. O tuo 
tarpu baisu ir pagalvoti 3 milijonai su vir
šum lietuvių nekomunistų privalėja pa
klusti mažytei Lietuvos komunistų parti
jai, kuri 1940 m. birželio 15 d. teturėjo 
1,711 narį. Komunistų partijai priklausė 
tik 616 lietuvių, o kiti žydų tautybės arba 
rusų bei lenkų, žymiai vėliau, 19-11 m. 
vasario mėn., Antanas Sniečkus, viešame 
mitinge nusiskundė, kad komunistu par
tijai Lietuvoje priklausė tik 2,50-1 žmonės, 
iš kurių trečdalis ne lietuvių kilmės. Ta
čiau apie tai daugiau nekalbėsiu, nes tai 
ne mano atsiminimų rėmuose. Mano tiks
las nušviesti Lietuvos Banko apiplėšimo

istoriją, kuri kiek man žinoma, dar iki , propagandos 
šiol beveik niekur tikroviniai nebuvo ap
rašyta. Aš Lietuvos Banke dirbau nepri
klausomoje Lietuvoj eir rusų bolševikų pir
moje okupacijoje.

Kremliaus raudonosios imperijos dik
tatoriaus Josifo Stalino patikėtiniai ir Lie
tuvos duobkasiai N. G. Pozdniakovas ir G. 
Dekanozovas uoliai vykdė Lietuvos pri
jungimo prie komunistinės Rusijos planą. 
O tas planas iš anksto buvo paruoštas Mas
kvoj. Reikia skaitytojui atsiminti, kad 
anuomet Lietuvą buvo okupavusi raudo
noji armija. Kiek tų raudonarmiečių buvo 
Lietuvoj, niekas tiksliai negalėtų pasaky
ti. Tačiau užsienio karo politikos žinovai 
tvirtino, jog Į Pabaltįji okupantai rusai 
Įvedė 500.000 raudonarmiečių. Buvo duo
menų (užsienio spaudoj), kad okupanto 
armija siekė 1 milijono. Tačiau dalis jų 
nužygiavo Latvijon... Kiek liko bojecų 
“Lietuvai saugoti”? — šiandien būtų tik 
spėliojimas. Visą Lietuvos teritoriją ap
narpliojo maskvinės NKVD saugumo poli
cijos tinklas. Vyko neregėtas negirdėtas 
lietuvių tautos terorizavimas. Visi periodi
niai leidiniai — laikraščiai buvo spausdi
nami tik rusų Įsteigti: vietoj “Lietuvos 
Aido” ėjo “Tiesa”, -vietoj “Kario” ir “Tri
mito” — ‘Karių Tiesa" ir daug kitų Rusijos 
imperijosatneštą .vergiją garbinančių šun- 
lapių. Buvo leidžiamas rusų kalba “Tru- 
ženik”; išvertus lietuvių kalbon tai būtų 
“darbo žmogus”, “darbuotojas” ir pan. 
Lietuvių kalba leidžiami komunistiniai

laikraščiai turėjo rašyti tai, 
ką rašė “Truženik”, be to, kiekvieną sa
vaitę lėktuvu buvo atvežamas specialus 
rusų kalba spausdintas biuletenis. JĮ gau
davo visi ką nors bendra turėję su spauda 
komunistai ir laikraščių redaktoriai. Visi 
laikraščiai spausdino tik tas žinias ar 
straipsnius, kurie pasirodydavo iš Mask
vos gautame “Političeskij rukovoditel” 
arba “Bolševik”: tai biuleteniai, kuriais 
naudojosi visi komunistu partijos pareigū
nai, o yf>ač lietuvių kalba leidžiamų laik
raščių redaktoriai ir rašeivos.

Propagandos ratas sukosi pašėlusiai 
greit. Kaip minėjau, visos lietuviškos par
tijos, organizacijos bei draugijos buvo už
darytos. Laikraščiai buvo leidžiami tik 
komnm'stai. Veikė ir šėlo tik vien komu
nistų partiją, nes tik šios partijos nariai 
tūrėjo laisvę legaliai veikti.

(Bns daugiau)

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
I VILNIŲ

336 pataptai. Kaina S3.00
Geriansioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knyga 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. 63 r d STREET 
Ofiso tolof.; PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

Roz. tol. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulawci Rd. (Crawford 

ModicaJ Building). ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, - skambinti 374-8012

Vasario 6 Jaunimo Centro

Tolofu PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
n

DR B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533 

Pox Valley Medical Center 
160 Summit St.

ROUTE 5*. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 
'2434 WEST 71«t STREET 

Ofisas; HEmlock 4-5849
Rezid.: 388-2233

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ir ketvirtad 1—7 vai. 
antrai, penktadieni nuo 1—5.' treč 

"ir ieštad tiktai nusitarus. L~

mažojoje salėje muzikos my
lėtojai išklausė Lietuvių Var
gonininkų Sąjungos 60 m. su
kakties akademiją. Viename 
salės šone ant stalų eilės gulė
jo J. Kreivėno žinovįškai su
dėstyti muzikos istorijos eks
ponatai (tai tik dalelytė iš tur
tingojo archyvo).

Programai vadovavo muzi
kas A. Giedraitis. J. Kreivėnas 
trumpai drūtai šnektelėjo apie 
vargonininkus. Prof. L, šimu
tis trumpai, bet turiningai pa
skaitė apie vargonininkų tėvą 
(plačiai pasireiškusį muzikos 
pedagogų), prof. J. Žilevičių, 
kuris buvo akademijos dėme
sio centre.

Buvo numatyta pademons
truoti nepaprastąją Žilevičiaus 
kūrybą. Iš dalies tat ir pavyko, 
kai iš garsiajuostės pradundė
jo Vytauto Didžiojo Kantatos 
antroji dalis. Gavau įspūdį, 
kad vedantis baritonas žino, 
ką gieda. Toliau bandyta “Anoj 
pusėj ežero”, šiaip taip nu
skambėjo. Toliau garsiajuos- 
tė sustreikavo. Jautrieji klau
sytojai ėmė nerimauti.

Toliau gyvasis balsas gavo 
nelengvą uždavinį. Solistė A. 
Giedraitienė atliko Žilevičiaus 
“Neverk, motuše”, “Sveika Ma 
rija” ir “Gundė mane bernu
žėlis”. Akompanavb' muzikas

"-'Ita.: Gi 8-0873 11

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

6132 So. Kedzie Avi, WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat 

siliepia. skambinti MI 3-0001/~

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’ ' VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

GRADMAS
! PATI NAUJOJI

SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA 

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

PERKRAUSTYMAI ~ A

MOVI N G
Leidimai — Pilna apdraudė

■- ŽEMA KAINA-
R. ŠERĖNAS

2047-W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063 
_______________ :_________________ r

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKŠTŲ, PŪSLŠS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.
— Ofiso telef.: 776-2880 ' 
Naujas rez? telef.: 448-5545

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

!6fisas 2750 West 71 st St. 
^■'"'TiiL:’925-8296/ ? * 

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

uždaryta.
Rez tel.: WA 5-3099

....... _

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

■ Visos programos, iš W0PA, ;
j 149,0 kiLX M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
- dieni© iki - penktadienio 11—12 

vai. ryto. — šeštadieni ir. sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.
ryto, -L »«*■ t •

|
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
Chicago’ ill 60029 
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J. Byanskas (miręs 5 dienas 
vėliau). Abu savo srities meis
trai. Buvo galima laukti ge
resnės interpretacijos iš kriš
tolinio mezzo soprano. Balso 
technika gera. Instrumento 
taip pat Kažkodėl “dainos 
buvo išmoktos skubotai’* (kaip 
VI. J-nas recenzavo jėzuitų 
biuletenyje “Mūsų Žinios” va
sario 27).

Akademijoje buvo matyti 
muzikas P.' Armonas ir solistė 
archyvo draugė, J. Armonienė. 
Buvo dar būrelis tituluotų mu
zikų ir šiaip sau muzikos dar
bininkų ar gerbėjų: K. Gau- 
bys, F. Strolia, VI. Jakubėnas 
su ponia A. Skridulis, T. ir V. 
Kojeliai, dipl. mišk. V. žemai
tis ir kiti, kurių nepažįstu. 
Buvo vietos ir didesniam sve
čių skaičiui. Trokštantieji ga
vo kavos.

Dar verta pacituoti čia mi
nėtą recenzentą, gėrb. VL j- 
ną: “... Prof. J. Žilevičius yra 
vienas iš pirmutinių "akademiš
kai išlavintų mūsų muzikų, 
parašęs pirmąją lietuvišką 
simforiij ą.. Garbingo, vėly- 
vaūs amžiaus sulaukusio, vis 
dar’ visokeriopai’ veiklaus pro
fesoriaus pagerbimas galėjo 
sutraukti žymiai daugiau vi
suomenės”.

Skundžiasi, kad nematyta 
operos veikėjų ir solistų. Na, 
Ir savotiškas tas muzikos pa
saulis.

TAUTOS VALIA
Tautos prisikėlimo sukak

ties (vasario 16) proga Čiur
lionio Galerijoje (Mažojoje 
Jaunimo Centro salėje?) pa
matėme dailininkų sutartinę.

N 1

M. Šileikio balsas tvirtas. Jo 
vizijos saulėtų kopų reginiai 
nyksta. Gamta tirono kurmio 
veržiama. Didmiestis plečiasi 
aukštyn ir platyn. Tironas 
kurmis dangstosi akmenimis. 
Saulė jam šlykšti.

Žydintis Z. Sodėikienės ta
lentas, iš: pirmiau pažįstamas 
vešliais rankutės pasivaikščio
jimais po abstraktybes ir sur- 
realybes, šį sykį su Anomali
jomis ir Gentinėmis fantazijo
mis deda apinasrį savo vaiz
duotei. Bręsta moderni klasi
kė.
. Premijų dalintojai savo sko
niu išliejo prašymą:

Dailininkai, nepeckiokitė, bet 
brandinkite savo formą.

Jaunosios D. R. Aleknienė ir 
I. Mitkutė jau subrendusios ne 
pagal savo metukus. Janinos 
Marks darbai įdpmiįs. Pavyz- 
dihgai lipdo meistras Marčiu- 
lioiiiš. Visi šie keturi autoriai 
premijuoti.
e Nėra "kaip įgnybti V. švabie- 
nei ir kitiems drausminga ran
ka ir galva kuriantiems.'

Kai kas mato mistiką amži
nai jauno meistro V. Vaitekū
no meditacijij pozose. Pro
testuoju šaukdamas: autentiš

ka mistika yra tik jo vešliuose wmą valdybą nepamiršti jauni- 
peisažuosei ' • f (mo. Pranešimas buvo trumpas.

Premijų laukusiems ir ne-kadangi visi L. B. nariai gavo 
gavusiems čia pritiktų palin- biuletenį, kuriame buvo plačiai 
kėti: j apibūdinta metinė veikla. L. B.

Darbuokis, o Broli, Sesuo, pirmininkas padėkojo valdybai 
kol Tikėjimas ir Viltis tavvje už bendrą darbą ir pasiseki- 
neužgeso. ; mus, primindamas, kad visi vai-
MINI CA-CA j?yb“s ,baig?, “vor ~ • j L. B. valdyboje, liko didesni

Prieš kelias savaites dviejo- draugai negiį anksčiau.
se vietose teko matyti skaid- Iždininkas J. Liubinas prane- 
res vaizdų iš okup. Lietuvos, šė apie piniginį stovį, parėmimą 
Vilniaus katedros išoriniam spaudos ir daugelį institucijų, 
vaizdui kažko trūksta. Sako, Revizijos komisijos vardu aktą 
kad sunku nutaikinti pastato perskaitė V. Aukštuolis. Kasi- 
apšvietimą. i ninko ir revizijos komisijos

E. Mankaus skaidrėse, ma- pranešimai buvo aiškūs ir abu 
ge- priimti.

Susirinkime dalyvavo virš 30 
besiu vidaus vaizdai, žmonių asmenų. East Čhicagos super- 
grupės ir pavienių asmenų patriotai, patys savo išminties 
nuotraukos. i vertintojai, L. B. susirinkime

Lietuvos jaunosios moterys nedalyvavo. Dėka susipratusių 
ir mažytės yra linkusios nėšio- 5 tautiečių ryžto ir pasiaųkavi- 
ti mini, Amerikos simbolį. At-'mo — išgelbėtas mūs apylinkės 
virai šnekant, mini ca-ca mo- L. B. skyrius nuo užsidarymo, 
terš vyrams patinka. Gal todėl Lietuviškam reikalui auka vos 2 
okupantas mini mados plitimo valdybos nariai, dirbdami po 2 
sustabdyti ^nepajėgia. Kurios darbus. Kiti valdybos nariai yra 
lietuvaitės dar neužmiršo', kam jau dirbę L. B. valdyboje dau-

Linksmimio arbs liūdesio valandom 
gražiausioj gėlės ir vainikai įtrco 

pių papuošimui ir sezoninė* 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/1J
5525 So. Harlem Ave. ■— 534-1220

tytose Balzeko muziejuje, 
rai yra nusisekę puošniųjų tro-

virai šnekant, mini ca-ca mo-

lietuvaitės dar neužmiršo', kam jau dirbę L. B. valdyboje dau- 
drabužėlis yra skirtas, toms gelį metų. Tai tikrai gražus pa
mini prigula, gražiai ir patogiai, vyzdys ir pasiaukavimas dirbti 

Apsaugok Pone, kokiu mi-. lietuvybės išlaikymui.
ni tenka namafvti č.ikaanc kai.l Suusirinkhno pirmininkas P. 

Indreika ir sekretorius K. Valei
ka sugebėjo patikėtą darbą at
likti gerai, ir netiek daug pra
kaito išliejo, sudarant 1972 m. 
valdybą. Valdyba pareigomis

Apsaugok Pone, kokių mi
ni tenka pamatyti Čikagos kai
me. Kūnas ulia-lia, iškirpimai 
ujujuj, spalvos piaunasi. Dar 
liūdniau, kai čikagiškė per di
džiuosius šalčius užsimiršta 
apsidengti kojytes. Išmintin
gosios dengiasi kelnaitėmis 
(pvz. džyn), kurios ir pašildo' 
ir išvaizdos nepagadina.

Bet kokia mada yra gerai, 
kuri dar neužmiršo, kam dra
bužėlis reikalingas.

PADORI MOTERIS
Mažajai scenai nevisi 

priaugę, bet visi ją mėgsta, i 
Šiai scenai tinka operetė 
“Linksmoji našlė”, pastatyta 
Marijos Mokykloje kovo 4 ir 5 
d. d. Prieš 30 metij matėme ją* 
Šiauliuose, kur kasdien lau-Į 
kėme netikro rytojaus, kai 
Stalino armijos daužė Hitle
rio armijas. -l-

Laukiame ‘ kas dieną netikro 
rytojaus ir čia Čikagoje, kur 
kriminalo gaujos daužo teisin
gumo tvirtoves.

Epizodai operetės Šiauliuose i 
buvo, šiek tiek kiloki, bet pa
grindinės mintys tos pačios. 
Vaidyba Šiauliuose buvo ne vi
sai profesionali, bet labai taik 
Ii. Tas pat pasakytina apie Či
kagos pastatymą kovo 4 d.
• čia ‘ atsakingieji aktoriai: 
Kr. Mileriūtė, Alg. Brazis, J. 
Laurušonis, EI. Zapolienė ir 

-V. Mieliulis taip atliko savo 
uždavinius, kad po II veiks
mo dramos įtampa buvo jau 
pilnai pribrandinta ir paruoš
ta išsisprendimui.

yra

’ V. Makiejus — pirmininkas, 
i G. Markevičienė — vicepirmi- 
’ ninkė, B. Vilutienė — sekretorė, 
J. Liubinas — kasininkas, M. 
Ginčauskienė — kultūros reika
lų vadovė.

Revizijos komisiją sudaro S. 
: Karvelis, K. čiurinskas ir B. 
Ginčauskas.

Nominacijų komisiją sudaro 
Z. Moliejus, K. Domarkas ir P. 
Indreika.

Susirinkimo dalyvis

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 841833 Ir PR 8-0834

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TtVAS IR SŪNŪS

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwhhaU 3-2108-9

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDTHONED KOPLYČIOS

MAlZNOMS vieta
REpublfe 7-8600 REpubHe 7-8601

i

Reikia valyti liežuvį
Armijos dantų tjTimo insti

tuto direktorius Dr. Surindar 
Bhasker pranešime Čhicagos 
dantistų draugijos sūsirinki- 

x jinui pasakė, kad burnos šva- 
Įrai yra reikalinga valyti ne tik
dantis, beį ir liežuvį. Naujau
si tyrimai parodę, kad liežu
vio viršutinė dalis yra tinka
miausia vieta bakterijoms veis
tis ir gyventi. Tikrumoje lie
žuvis esąs nešvariausia burnos 
dalis. Pranešėjas pataria va
lant dantis tuo pačiu šepetuku 
gerai nuražuoti ir liežuvį. 

•»*><. ? ■ r ji į
•r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID t J ? i t jti

So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArde 7-1741 -1742

1605-07

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligo. 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: 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.

J POEŽljOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetemiš ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkią'poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais gausmų ir minčių 
gelmes,- g > o .

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso talaf.’ HEmlock 4-2123 
Raitd. fale,/ Glbson 8-6195

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

. P. ŠILEIKIS, 0. K irt <Srth6pedas-protezista$
p Aparatai - Protezai/ Mėd. Bar 

dažai. Spoelall pagalba ko|om 
* (Areli Svj^orhO tr t. t.

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

Telef: PRospect 6-5084

psl.

1. J. Augustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
nato, 126 psL Kaina Si.—'. ’ ■*' ■ ■ -

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos
Kišeninio tdnnaib, 157 psL 'ŠŽ-OOi f ►-‘f - ■'

5; BOtky Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 16b 

Kaina'$3.00. * ’ ‘
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI; Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00. '

12. Nadas Rastenis; TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas' lietuvaites sertovės laikais; Su autoriaus iliustracijomis.'’ $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko
Anykščiu Šilelis'’, vertimas, 42 f>šl. SŽ.OO. « • -

141 Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrika. 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ/ 5-j i lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. >■ Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $L00. • - - ’ ' . ' ■
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl./SI.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psi. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVĄJ. Mitologijos posmai.psL $1.00. '
24. Adomas Jasas, BŪK P£LAIM|NTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienr 
•aštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pimgini orderį.'

' N A U J IENOS,

A

1739 So. Halsted St-, Chicago, I1L 60608

Pigiausios laidotuvės
Kalifornijos valstija leidžia 

Ramiajame okeane palaidoti 
mirusio pelenus, juos išbars-

Kaip . operoje vaidyba tar- tant nearčiau, kaip trys mylios 
nauja muzikai, taip čia muzi- nuo kranto.
ka tarnavo vaidybai. Orkest- Toks laidojimo būdas vis la- 
rėlio įstojimams kažko trūko, biau plinta, kadangi kaštuoja 

tik Jau egzistuoja organi
zacija “Flying Funeral Direc
tors of Amerika”, kuri specia
lizuojasi tos rūšies laidojimais.

Lėktuvas su sudeginto miru
siojo pelenais maišelyje iš
skrenda virš Pacifiko, pilotas 
atkalba trumpą maldelę ir pe
lenus išbarsto ore virš okeano. 
Grįžęs į biurą pilotas parašo 
sąskaitą ir pranešima, kad 
tokio ir tokio mirusiojo pele
nai “atiduoti Septynių Jūrų 
gaivalams’’.

o ko trūko, pasakyti nemoku. 
O šiaip — ir daina ir muzika 
buvo gera vaidybos druska.

Grupės šokį atliko 8 jauno
sios daininkčs. Kiek žinau, jas 
labai trumpai mankštino A. 
Valeišaitė. Tad profesionalu
mo iš jų laukti nebuvo ko. So
lo šokėja Judy Bardis pasiro
dė turinti talentą, o iš kur ji at
sirado. nežinau.

Mažoji scena mums reikalin
ga. Šiuo pastatymu “Pirmyn’’ 
užsitarnauja visuomenės pa
dėkos. Jonas Kaunas

EAST CHICAGO, IND
Vasario 27 d. įvyko L. B. East 

Čhicagos apylinkės visuotinis 
narių s&siririkiinas. Susirinki
mą atidarė pirmininkas K. čiu- 
rinskas. Tyli)® minute-buvo pa
gerbti 2 mirusieji mūsų apylin
kės nariai. Susirinkimui pirmi
ninkauti buvo pakviestas P. In
dreika. sekretoriauti V. Valeika.

Pirmininkas K. Čiurinskas, 
darydaųiąs pranešiiųą, pasi
džiaugė derlingais metais. Val
dybos vardu padėkojo nariams 
už moralinį’ir materialinį val
dybos rėmimą ir gautus gerus 
rezultatus.’ Prašė barius ir t>ū-

Toks laidojimo būdas vis la-

e Jauną zūbai, seną rūbai 
dabina.

• Argi jau manote, seneliai, 
kacf* vakaras atėjo mūsų tėviš
kėlei? Ne, dar mes tik bunda- 
me, tik iš miego kylame.

V. Krėvė

Susirinkimų ir pc-engiinų

PRANEŠIMAI

. — S. L.-A^6-tosį Apskrities Valdybos 
ir kuopų rinktų atstovų susirinkimas 
įvyks kovo 25 dieną 3:00 vai. popiet 
Chicago Savings and Loan Association 
patalpose. 6245 So. Western Avenue 
Kviečiami būtinai dalyvauti Šiame 
svariname susirinkime. ‘
į... j Kaulakis, rašt.

NARIAI:

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
- « r» » n?

Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS PIENĄ 
IR NAKTJ

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

BUTKUS - VASAITIS
* ? ą w- - > > z y -

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

į’ĘTRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

i

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tel.: Y Aras 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7r1213
2314 W£fŠT 23rd PLACE VIrginii 7-6672

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
1082L So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
<nuth Holland, Illinois

«AUTIENOS, 'CH1CAao VILL.^ TVtlMKSDAT, MAPC1? m3



namuose 1771 m. kovo m.Prof. dr. Zenono Ivinskio minėjimo metu Detroito Lietuvių
5 dieną kalba dr. Adolfas Darnusis.

4 ~ ' Nuotrauka Kazio Sragausko

FURNITURE-.AND F1XTUAI3- 
.Rakandai Ir jranglmai V; T.,

PAGERBĖ DARIŲ

Praeitą sekmadienį Čikagos 
Lietuvių Aeroklubas pagerbė 
Darių ir Girėną — prie jų pa
minklo buvo padėtas gražių 
gėlių vainikas. Vainiką padė
jo Nijolė Dariutė, rusų oku
puotoje Lietuvoje gyvenanti ir 
Amerikon kelioms savaitėms 
pas gimines atvažiavusi lakū
no Dariaus duktė. Prie pamink 
lo susirinko daugiau kaip 200 
žmonių.
' Pagerbimą pradėjo Aeroklu
bo pirmininkas V. Peseckas ir

A. ČEPULIS
- NOTARY PUBLIC

INCOME TAX SERVICE
3548 So. Emerald Avenue

Tel. LA 3-1387 skambinti po 6 v. v.
Pildo pilietybės, imigracijos ir kito

kius formuliarus. Lanko interesantu 
reikalais valdžios įstaigas bei konsula
tus. Pataria ir informuoja kompen
sacijų - pensijų iš Vak. Vokietijos ir 
kitais klausimais. ?

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi 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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Tllinoiz 60608

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • Tel. WTA 5-2787 

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

......... ' gamSB į

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. i

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St„ Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 Sc. Halsted St., Chicago, III. 60603. — Tel. 2544320 

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

V. VALANTINAS

...................................nu K
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pirus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas, 

AL NAUJOKAITIS
1022 W. <8 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tri. WA 5-6206

- " . j~TTniIĮBWMBWI»BMMĮWĮlWBWrailBWMnilllWMBWnwnTTWnM7    11,1 .J L.l .ll. . 1..

IM

J. AU GUS T AI TI S <
Į ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA :

1154 pusk knyga. Kaina 11.50 j

Nei vienai žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano u 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne^ J 
tolimu Lietuvos praeit}. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 'j 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- J 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą galima gauti •'Naujienose** darbo valandomis, g 
Kas negali užeiti J "Naujienas**, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 8 
arba Money Orderį, pridedant 20 e. persiuntimui paštu, tokiu adresu: «

NAUJIENOS ]

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 !Gave pinigu*, tuojau knyga pasiusime.

4 — NAMJIINM, CHICAGO I, ILL. — WEDNESDAY. MARCH 22,TV72

[pakvietė kalbėti inž. Edmun
dą Jasiūną, aeroklubo sekre
torių ir “Plieno sparnų” redak
torių. Jasiūnas, priminęs svar
besnius lakūno Dariaus gyve
nimo broužus, jo tarnybą Lie
tuvos aviacijoje, pasiryžimą 
perskristi Atlantą ir pasiekti 
Lietuvą. Jis trumpai priminė 
ir paminklo statymo eigą.

Jasiūnui baigus kalbą, pir
mininkas paprašė Dariūtę tar
ti kelis žodžius. Nijolė Dariū- 
tė pasidžiaugė, kad Amerikos 
lietuviai pastatė josios tėvui 
toki gražų paminklą ir kad čia 
susirinko Ji palinkėjo kiekvie
nam atėjusiam lietuviui svei
katos ir laimės.

Du jos sakiniai buvo be po
litikos ir be jokių užuominų.

Vėliau klubo nariai ir lakū
no Dariaus giminės susirinko 
Tautiniuose namuose, kur bu
vo paruošta užkanda. Ten V. 
Peseckas klubo vardu iteikė 
Dariaus dukrai dovaną — gra- Amfiteatre ^užpuldinėja

Praeitą savaitę įvykus du
kart užpuolimams, prie Inter
national Amphiteatre padidin
ta policijos sargyba.

Savaitgalyje prie išeinamų
jų durų buvo peiliu perdurti 
Leo Meyer, 26, ir Miss Finne
gan, 28. Abudu nugabenti Į 
Michael Reese ligoninę. Poli
cijos pranešimu, būrys juodu
kų paauglių pradėjo juos ap
mėtyti degančiais degtukais, o 
kai Meyer priėjęs jus subarė, 
tai išeinant iš amfiteatro gauja 
juos užpuolė. Savaitę anksčiau 
prie amfiteatro buvo nušautas 
žmogus, suiginčijęs su dviem 
automobilyje sėdėjusiais vy
rais.

žiai įrėmuotą Dariaus ir Girė
no paveikslų prie lėktuvo.

/ Rep-

Ukrainiečiu protestas
Praeitą savaitgali šešiolika 

ukrainiečių studentų, protes
tuodami, kad Chicago Tribu
ne tariamai “diskriminuoja” 
ukrainiečius, ignoruodama ži
nias apie ukrainiečių persekio
jimus tėvynėje, prisirišo ir 
prisirakino prie Tribune ofiso 
įeinamųjų durų. “Tribune is
toriškai ir kategoriškai igno- O o
ruoja žinias apie rusų slaptąją 
policiją, kuri žudo ukrainie
čių intelektualus”, pareiškė tos 
studentų grupės vadovas Oleg 
Cherin iš Milwaukee. Policija 
protestantus atpalaidavo ir 
pakaltino netvarkingu elgesiu 
ir įsiveržimu i svetima nuosa
vybę.

Meno ansamblis “Daina
va” paįvairins programą ir pa
lydės daina “žilvitį”, Aštuo- 
nyti”, “Kalvelį” ir “Subatėlę” 
IV-je tautinių šokių šventėje. 
Ansambliui diriguos Alvydas 
Vasaitis.

Tarpe laimėtojų yra Ži- 
Barkauskaitė, 8-to sky- 
inokinė. Pagyrimo lapus 
Joseph Girkant, Linda

Kun. Algimantas K ežys, 
S. J., atvyksta į Hot Springs. 
Balandžio 8 d. - vietos lietu
viams pademonstruos Lietuvių 
foto archyvo filmą “Dvylika” 
ir spalvotą kultūrinę kroniką. 
Taip pat bus išgarsėjusi jo fo
to paroda. O balandžio 9 d. šv. 
Marijos bažnyčioje lietuviškai 
atnašaus mišias. Jis nori pa
sikalbėti su Sibiro tremtine S. 
Rokiene ir kai ką iš jos atsimi
nimu užrekorduoti.

— Seselė M, Mercedes, Ma
rijos aukšt. mokyklos mokyto
ja, ir seselė M. Mary, Brighton 
Parko Lietuvių parap, mokyk
los mokytoja, buvo pakviestos 
Į 12-to Wardo demokratų par
tijos ruošto jaunimui metinio 
meno konkurso teisėjų komi
siją.

riaus 
gavo
Kodis, Jeffrey Paulius ir Kęs
tutis Žilionis. 33 geriausi dar
bai dabar yra išstatyti Brighton 
Parko bibliotekoje, 4316 Ar
cher Avė.

— Seneliui netdlkini — kaip 
musė išrūgose gyveni, — 243 
Alvudo radijo paskaita šį ket
virtadieni, kovo 23 d., II v. r. 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

— Tradicinis Giesmių vaka
ras Įvyks ateinanti sekmadie
ni, kovo 26 d. 5 vai. Tėviškės 
bažnyčioje. Bus išpildyta nau
joji kompoz. Vlado Jakubėno 
kantata “Pranašia Didis”.

— Edward Bogus, Standard 
Fed. Taupymo ir Skolinimo 
b-vės direktorius ir Brighton 
Parko Prekybos Rūmų pirmi
ninkas, vadovavo margučių 
konkurso teisėjų komisijai. 
Varžybose dalyvavo apylinkės 
4 — 8-to skvriu mokiniai. c,

— Shedd Akvariumas Grant 
parke yra jau atdaras 10 — b 
vai. Penktadieniais įėjimas yra 
nemokamas ir būna atdaras 
iki 9 vai. vakaro. .. . .

— Irena Domeikaitė ir Lynn 
Sadauskas tdalyvavo Kelly 
aukšt. mokyklos mokinių me
no varžybose ir laimėjo pre
mijas. Jų darbai yra išsiųsti į 
New Yorką tolimesnėms var
žyboms. Saulius Gusaras ir

EI P«»o, T«xa», šlukiliy surinkimo jmono pasirūpino savo aunkvt- 
žirniams lanHloa, kuriu raidis alikial aptaria, kokiam* biznyje tie 

eunkvetimlel yra.

— Algimantas Gečys, JAV 
LB Centro Valdybos vicepirm. 
visuomeniniams reikalams, LB 
pastangomis išleistą studiją 
“Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania” 
išsiuntinėjo 75 \ -įtakingiems

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

$u% iki 50% nuolaida; Galima pirkti 
lalimu ir išsimoKetinal. Aptarnauja 

lietuviai. ,., '
SOUTHWEST FURNITURE CO. ‘ 

TEL. GR 6-M21
6200 So. WESTERN AVE,

Algis Šliužas gavo pagyrimo 
lapus. j- , • ■

— Chris Janulis žaidžia Ha-?1 
le Hawks krepšinio komando
je, kuri šiemet dalyvavo (50 
rungtynių ir jas visas laimėjo. 
Ta jaunučių komanda 9 metų 
laikotarpyje turi 321 pergalę 
ir tik 53 pralaimėjimus, v/

— JAV LB Centro Valdyba^ 
Demokratų Partijos pirminin
kui Lawrence O’Brien yra'įtei
kusi raštą, kuriame prašoma 
į 1972 metų Demokratų Parti
jos rinkiminę platformą įtrauk 
ti pasisakymus sekančiais lie
tuviams rūpimais klausiniais.' 
(1) Tęstinumą šio krašto nusisr 
tatymo nepripažinti Baltijos 
valstybių okupacijos bei jų in 
korporavimo. į Sovietų Sąjun
gą; (2) Politines egzilb teisės 
atžvilgiu, kad ateityje nepasi
kartotų Kudirkos panašumo 
incidentai; (3) Kėlimą Balti
jos klausimo ir soyįetij vykdo
mo genocido Jungtinių Tautų 
komisijų forumuose; (4) .^Įve
dimą lietuvių kalba transliaci
jų per Laisvosios Europos ra
diją (5) Rėmimą Etninių Gru
pių Praeičiai Tirti Įstatymo 
projektų.

— JAV LB Centro Valdybos 
nariai Aušra Mačiulaitytė - 
Zerr ir Vytautas Maciūnas pa
sirūpino JAV LB išleistosios 
studijos “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lit-? 
huania” padalinimu JAV Se
nato ir Atstovų Rūmų nariams. 
Jų pastangomis 535 studijos eg
zemplioriai su LB Centro Val
dybos pirm. V. Volerto laišku 
buvo nugabenta ’Į'Washingto
ns ir pristatyti .^gnąto Mažu
mos vado sen. Hugh Scott ir 
kongr. Coughlin įstaigoms.^ šių 
įstaigų tarnautojams prijun
gus sen. Scott ir kongr. Cough
lin laiškus, rekomenduojan
čias studiją kaipo vertingą do
kumentinį leidinį, - studija bu
vo išsiuntinėta visiems senato- : 
riams ir kongreso - nariams. 
Naudojantis minėtu būdu pa
vyko atkreipti didesnis dėme
sys į studiją ir sutaupyta-arti 
S300. Išlaidų , kurios būtų su
dariusios leidinį siunčiant paš- : 
tu. ■ .

— Bronius Juška, JAV LB - ■ ■ v
Kenoshos — Racine apylinkės 
pirmininkas, LB Centro Val
dybai prisiųstame laiške kelia 
reikalą ieškoti būdų laisvės 
kovai prieš komunizmą apjųng 
ti 30 milijonų JAV gyvenančių 
rytų Europos kilmės amerikie
čių. Toks sąjūdis būtų pajė
gus išvystyti plačią anti-komu- 
nistinę akciją ir sulaukti pri
deramo JAV Administracijos 
dėmesio.

— Nuo 1972 m. sausio 12 d. 
iki vasario 8 d. Washington, 
D. C. Corcoran Galerijoje, vy
ko Sovietų Pritaikomojo Meno 
Paroda. Paroda ruošta kultū
rinių mainų sutarties išdavoje. 
Išstatyta ir Baltijos kraštų eks
ponatai, tuo siekiant ameri
kiečiams sudaryti įspūdį, kad 
tai sovietinės respublikos. JAV 
LB Washington© apylinkės pa 
stangomis parodoje dalinti at
sišaukimai, kuriais siekta at
kreipti parodos lankytojų dė
mėsi i sovietų įvykdytą netei
sėtą Baltijos valstybių paver
gimą. Washingtono LB apylin
kės valdybai šiuo metu pirmi
ninkauja dr. Jonas Genys, Ma
ryland© universiteto profeso
rius.

REAL ESTATE
" REAL ESTATE FOR SALE 

' Namai,. žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMĄ IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITE: J

- . - >■ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

NAMŲ VALDYMAS ' — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

A. & L. INSURANCE A REALTY

>• --‘INCOME TAX
4641 So. ASHLAND AVE. 
; "U'-LA’34775 ■

(Currency. Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

M.A. ŠIMKUS
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 Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

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

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

.. TEL. — 776-5888
f Anicetas Garbačiauskas, sav

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

• ' Telef. 434-4660

A. T VER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
y j’2646 WEST 69th STREET 

. Tel.; REpubllc 7-1941
►»-------- ———----- - r

amerikiečių žurnalistams -ir 
radijo — televizijos darbuoto
jams informacijos srityje. Prie 
studijos prijungtas ir kiekvie
nam gavėjui,iškirtas asmeninis 
laiškas.* Minimas leidinys, su
sitarus su Batun’o pirm. Kęs
tučio-Miklu, šiomis dienomis 
bus Batun’o įteiktas 32 Jung
tinių. Tautų žmogaus Teisių 
Komisijoj: dalyvaujančių vals 
tybių atstovam, ši komisija 
posėdžiam • susirinko š. m. ko
vo 6 d. New Ydike.

Pagelbėkime tikintiesiems 
Lietuvoje! Komunistai juos 
žiauriai persekioja ir jiems sun
ku išlaikyti bažnyčias, nes už 
jas reikia mokėti labai didelius 
mokesčius. Organizuojami Re
liginės Šalpos . Rėmėjai, kurie 
turės skyrius ir vyriausiąją val
dybą, stengsis' padėti Lietuvos 
tikintiesiems.- Nariais gali būti 
visi, kurie aukoja nemažiau 5 
dol, metams, amžinieji nariai 
— 100 dol. ir mecenatai.— 1000 
dol. Įsirašykime į rėmėjus ir 
savo aukomis padėkime tikin
tiesiems Lietuvoje išlaikyti baž
nyčias. Aukas siųsti: Religinės 
Šalpos Rėmėjų Organizaciniam 
Komitetui, 6825 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60629. Visi 
aukotojai gauna kvitus ir jų au
kos yra atleidžiamos nuo fede- 
ralihių mokesčių.

L. K. Religinės šalpos Rėmėjų 
Organizacinis Komitetas 

(Pr).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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. $43,000.

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

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

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

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

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

DIDELIS 6 kambarių mūras. 'Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvę, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

ŽEMES — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
denių šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
340,500 — ■

fl’ KAMB.- MŪR., moderni virtuvė ft 
vonia, alum. 4angai, 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. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba lr Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

i užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

GA 4-8654

Ui n ? Ife an : Casualty Con^any j

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Teleomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-up* ft t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Fedorallniy lr valstljoa pajamg 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

NekilnoĮamo turto pirkimas . 
pardavimas

REAL ESTATE 
Partly palludi|imas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informeci|os 
INSURANC E 
NAUJAS ADRESAS

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

Tol. 436-7878
------




