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VILNIAUS SPAUDA APIE IŠEIVIUS
Išeiviy veikia gudresnė ir intelektuali — 

pripažino komunistai Vilniuje
Įvairūs pasisakymai komunistų partinėje, pagrindinėje Vil

niaus spaudoje liudija, kad vis labiau stiprinama kova prieš va
dinamus būržuazinius nacionalistus ir prieš Vakaruose ir kitų 
vykdomą vadinamą antikomunistinę propagandą. Tai išryškėjo 
iš straipsnių “Komunistė” (nr. 12, 1971) ir iš “Tiesoje” paskelbtų 
filosofijos mokslų kandidato A. Gaidžio pasisakymų (sausio 26).

“Komuniste” (1971 m. nr. 12) 
Įdėtas A. Balsio, Istorijos moks
lų kandidato straipsnis. Jis tei
gia, kad tie nacionalistai nekei
čia savo propagandos, jos esmės, 
betgi keičią taktiką.

A. Balsys pradžioje pagiria 
“Vilnies”, “Laisvės” šalininkus, 
nes jie skelbią tiesą... apie Lie
tuvą.

Visai kitoki esą vadinami “re
akciniai elementai”, kurie Balsio 
žodžiais “imperialistinių valsty
bių finansuojami ir kitokiais bū
dais remiami, tapo antikomu
nizmo centrais, gaminančiais 
dvasinius nuodus lietuviškai kal
bantiems žmonėms” (mūsų pa
braukta — E.). Toliau seka įpra
stiniai išvedžiojimai apie buvu
sius karinius nusikaltėlius, par
sidavimą žvalgyboms ir pan.

A. Balsys teigia, kad išeivijos 
spauda jau trečią dešimtmetį 
skelbia prasimanymus apie Lie
tuvą. Esą istorija ir politika, 
religija ir. kultūra perdažoma 
savos tendencijos spalva. Svar
biausia sritis, tai*==“krefyąme 
veidrodyje-vaizduotr šįų_  ̂dienų 
Lietuvą, jos ekonominį, kultū
rinį gyvenimą, santykius su. bro
liškomis tarybinėmis tautomis”.

Pasak autoriaus straipsnio 
“Komunisto” žurnale, tuos Va
karų reakcionierius gąsdina ry
šiai su “socialistine Lietuva”. 
(Vis dėlto, autorius neišdrįso ne
paminėti, kokia tai Lietuva... — 
E.). Seka teiginiai apie tariamą 
terorizavimą tų, kurie pasisako 
už ryšius, užsipuolimus tų lie
tuvių, kurie bendrauja su atvyk
stančiais rašytojais, meninin
kais ir kt. Betgi, Balsio nuomo
ne, vis labiau ryškėjanti tenden
cija suartėti su Lietuva (ir vėl 
rašoma — socialistine...).

Autorius džiaugiasi, kad išei
vijoje kalbama apie jaunimo nu
tautėjimą, pasisakoma prieš se
nąsias partijas, kad net kritikuo
jami propagandos būdai.

Kalba apie išeivių taktikos 
keitimą

A. Balsio nuomone, tie išei
vių kritikai neatsisako antiko
munistinės veiklos, tačiau siūlo 
propagandą prieš komunizmą va
ryti “gudriau, atsisakant ryškių 
šmeižtų, nemenkinant aiškių lai
mėjimų” (mūsų pabraukta — 
E.). Siūloma Vakarų pasaulio 
sampratas kuo plačiau paskleis
ti lietuvių tautoje. Ir tuo tiks
lu, esą, siūloma plėsti radijo 
transliacijas Lietuvai, geriau pa
naudoti asmeninius kontaktus ir 
pan.

Dar to maža. Tie išeiviai, pa
gal Balsį, pradeda maskuoti sa
vo tikruosius tikslus. Nurodoma, 
kad išeivių spaudoje net kriti
kuojamas nacionalizmas ir vie
toj nacionalizmo kalbama apie 
patriotizmą, kuris turįs suvie
nyti visus lietuvius. Tai esąs 

' tas pats nacionalizmo arklys, tik 
kitaip pabalnotas... — teigia 
Balsys.

Meilikavimasis Lietuvai dėl 
“tautos kūrybiškumo”

“Komuniste” toliau mlrodo- 
ma, kad išeivių propaganda pra
dėjusi meilikautis Lietuvos liau-

IŠ VISO PASAULIO
♦

BEIRUTAS. — Palestiniečių 
vadas Yasir Arafat paskelbė, 
kad Jordano karalius Husseinas 
neseniai susitiko su Izraelio prem 
jere Goldą Meir Jordano pusė
je, Aqabos mieste. Vienas jor- 
danietis karininkas, dalyvavęs 
tam susitikime, pabėgęs į Egip
tą ir papasakojęs apie slaptą su
sitikimą. Palestiniečiai paskel
bė, kad Husseinas esąs sionizmo 
agentas, kurio laukia mirtis nuo 
arabu rankos.

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jerė Meir paneigė žinią, kad ji 
susitikusi su Jordano karalium, 
tačiau pridėjo, kad ji pati va
žiuotų į Jordaną, jei Husseinas 
norėtų tartis dėl taikos.

JERUZALĖ. — Gynybos mi- 
nisteris Dayanas pagrasino pa
vesti arabu miestu administra
vimą savo karininkams, jei ara
bai neišsirinks patys miestų ta
rybų, kurių rinkimai įvyksta ant- 
radienį... Partizanų-jorganizaci-. 
jos ėmė grasinti kandidatams į 
tarybas ir nemažai kandidatų 
jau pasitraukė iš rinkimų.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas leido naudoti 
Amerikos vyriausybės apdraudą 
biznieriams, kurie nori investuo
ti pinigus į Rumunijos ar Jugos
lavijos pramonę.

BRIUSELIS. — Naujas Ame
rikos ambasadorius prie Nato 
centro David Kennedy jau at
vyko į Belgiją. Jis tačiau tuoj 
išvažiavo Ispanijon, kur jis tu
rįs prekybos misijai

’ NEW ORLEANS. — Argen
tinos laivą su chromo rūda, uos
tu darbininkams atsisakius iš
krauti, nes ruda pirkta Rode- 
zijoje, iškrovė mašinistų, unijos 
nariai su unijoms nepriklausan
čiais darbininkais.

džiai ir tai, kas Lietuvoje pasiek
ta gero, vaizduoti kaip “tautos 
kūrybiškumą”, kaip opoziciją 
bolševikinei santvarkai. Čia Bal
sys pateikia jau žinomą komu
nistinį atsakymą: visi laimėji
mai tegalimi sovietinei santvar
kai sudarius sąlygas...

Taktikos pasikeitimas išeivi
joje pastebimas dar vienoje sri
ty — esą, emigracijos propagan
distai jau pripažįsta autoritetą 
komunistų partijai. Esmėje tie 
išeiviai siekią komunistų tarpe 
kurstyti nacionalines aistras. 
Atsakas: komunistai esą tvirti 
ir jie nekenčia išeivių ideologi
jos.

Pagaliau pripažįstama, kad to
kia išeivių propaganda trukdo 
stiprinti kultūrinius ryšius su 
Lietuva, o klasinė neapykanta 
socializmui daranti žalą tauti
niams išeivių interesams.

Išeiviams pranašaujama: lie
tuvybės medis pasmerktas džiū
ti. Betgi ir pripažįstama, kad 
tie emigrantai sugeba taip il
gai varyti antikomunistinę pro
pagandą. Dėl to ir partijai at
siranda naujas, rimtas rūpestis 
ir dėl to steigiamos naujos mark
sistų grupės prieš tai kovoti.

(Eite)

Izraelio kariuomenės manevruose Sinajuje trys kareiviai susėdę užkandžiauja, nežiūrėdami, kad 
netoli yra pats gynybos ministeris Moshe Dayan, viršuj, dešinėje, su užrišta akimi.

EUROPOS LAIKRAŠČIAI PASISAKO 
UŽ MUENCHENO RADIJŲ IŠLAIKYMĄ

MUENCHĖNAS. — Amerikos lėšomis iki šiol išlaikomos 
radijo stotys: Radio Free Europe, Radio Liberty ir jų dabartinė 
ekonominė krizė, senatoriui Fulbrightui atsisakant svarstyti jų 
finansavimą, sukėlė didelį susidomėjimą Europoje. Panašiai, kaip 
didieji Amerikos laikraščiai, Europos spauda vieningai pasisako 
už šių stočių programų tęsimą. Už radijo stotis vedamuosius pa
rašė Londono Times, Šveicarijos Neue Zuercher Zeitung, Pary
žiaus Le Monde ir Hamburge leidžiamas Die Welt.

Tos radijo stotys Muentchene 
yra gavusios tūkstančius laiškų 
iš komunistinių valstybių Rytų 
Europoje. Laiškuose žmonės pa
geidauja, kad stotys nesustab
dytų savo transliacijų, nes jos 
esančios vieninteliai neiškreip
tų, teisingų žinių šaltiniai. Ne
žiūrint komunistinių režimų 
spaudimo, stotis palaiko ir V. 
Vokietijos vyriausybė, atsisaky
dama ištremti tų stočių persona
lą iš Vokietijos.

Radio Free Europe Europos 
komitetas, vadovaujamas buvu
sio Nato sekretoriaus gen. Dirk 
Stikker, tiria Europos sostinė
se, ar Europos vyriausybės ne
galėtų paremti šios stoties vei
kimo.

Apklausinėjimai ir anketos už 
Geležinės Uždangos gyvenančių 
klausytojų tarpe parodė, kad 
lenkai, vengrai, rumunai, bul
garai ir kitos komunizmo paverg
tos tautos daugiau klauso Ra
dio Free Europe ir Radio Liber
ty, negu kitų užsienio radijo sto
čių, kaip Deutsche Welle, Voice 
of America BBC, Vatikano, Pa
ryžiaus radijų. Vien Radio Free 
Europe turi apie 55 milijonus 
klausytojų. Europos valstybių 
radijo stotys įvykius aptaria ir 
juos pristato, žiūrėdamos tų val
stybių interesų. Todėl komunis
tų pavergti žmonės įžiūri tose 
žiniose atskirų šalių propagandą. 
Tuo tarpu Radio Free Europe 
stotys, kuriose dirba daug žmo
nių iš tų pavergtų valstybių, ži
nias ir komentarus duoda pagal 
atskirų šalių klausytojų skonį ir 
pritaiko klausytojų interesams. 
Ypač daug duodama žinių apie 
įvykius komunistinėse valstybė
se, kurios pačios tų žinių ar ne
skelbia ar iškraipo.

Radio Liberty vis dar siunčia 
programas į Rusiją, nors ten jos 
trukdomos. Radio Free Europe 
programos trukdomos Čekoslo
vakijoje, Bulgarijoje ir Lenki
joje, nors jos gerai girdimos 
Vengrijoje ir Rumunijoje.

Rusų rašytojas Anatoly Kuz
necov, kuris pabėgo į Britaniją, 
parašė Londono Times laišką, 
kuriame sako, kad laisvės sto
čių uždarymas išpildytų KGB

Palestiniečiai
- prieš Husseiną

BEIRUTAS. — Palestinos 
partizanų vadai susitarė viso
mis jėgomis priešintis Jordano 
karaliaus planui steigti vakari
niame Jordano upės krante Pa
lestinos autonominę valstybę, 
kuri priklausytų Jordano sostui. 
Partizanai gavo ir Irako valdžios 
pritarimą savo nutarimui pa
šalinti Jordano karalių iš sos
to. Al Fatah organizacija pa
skelbė, kad jos svarbiausias tiks
las nuversti karalių Husseiną.

Partizanai yra suorganizavę 
Yarmuko brigadą, kurioje esą 
daug buvusių Jordano karinin
kų ir kareivių. Ta brigada stovi 
Sirijoje, jos narių skaičius — 
5,000 vyrų.

Laukiama, kad partizanų žy
giai prieš Jordaną sustiprės. Už
vakar Populiarus Demokratinis 
frontas paskelbė Libane, kad jos 
kareiviai puolė Jordano kariuo
menės sargybos būstinę netoli 
Irbido miesto ir išžudė visą jor- 
daniečių įgulą.

— sovietų žvalgybos įstaigos — 
slapčiausius troškimus. Kuzne
cov rašo, kad jis, gyvendamas 
Sovietų Sąjungoje, teisingą in
formaciją gaudavo tik iš užsie
nio radijo.

Kitas šių stočių šalininkas, 
vokietis, klausia: “Kodėl reikė
tų uždaryti tas stotis vien to
dėl, kad jos erzina rusus? Ar 
rusai sustabdė savo karinės ga
lybės ugdymą vien dėl to, kad ji 
mus baugina?”

Buvęs Amerikos vai st. sekre
torius John Foster Dulles kar
tą pasakė, kad pavergti sovietų 
žmonės yra Kremliaus Achilo 
kulnas, — silpniausia sovietinės 
imperijos vieta. Kartą kuris so
vietų diplomatas prikišo sekre
toriui Dulles, kad Amerika netu
rinti draugų pasaulyje, šis at
kirto: “Mūsų draugai — jūsų 
piliečiai”. Radijo stočių užda
rymas būtų skriauda tiems Ame
rikos draugams, gyvenantiems 
už Geležinės uždangos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
o

George Meany ir kiti du 
unijų vadai pasitraukė iš kai
mų kontrolės tarybos, kuri esan
ti didžiųjų biznierių tarnaitė, 
padedanti valdžiai kontroliuoti 
darbininkų uždarbius. Tarybo
je liko dar du unijų veikėjai.,

<0- Senato užsienio reikalų ko
mitetas klausinėjo valstybės 
sekr. Rogers apie Amerikos am
basadoriaus Paryžiuje elgesį. 
Spauda paskelbė, .kad jis- gir* 
tuoklis ir jam netinka vadovau
ti Amerikos pasitarimams su 
Kinija. Sen. Church pareiškė rei
kalausiąs viso šio klausimo iš
tinimo. Rogers pripažinęs, kad 
ambasadorius Watson skrisda
mas iš Londono į Washingtona 
tiek nusigėręs, kad net sąmonės 
netekęs. Bet tai buvęs tik iš
skirtas, vienintelis atsitikimas.

♦ šių metų rinkimuose de
mokratai kandidatai išleis rekor
dinę sumą pinigų, nes tų kandi
datų tiek daug. New York Times 
apskaičiavo, kai iki liepos 10 d. 
kandidatai išleis 30 mil. dol.

♦ Pietų Vietnamo ekspedici
nė kariuomenė baigė 12 dienų žy
gį Kambodijoje. čia užmušti 
743 komunistai kareiviai ir 23 
paimti nelaisvėn. Atimta daug 
ginklų, maisto ir keturi sunkve
žimiai.

♦ Praėjusią savaitę Peru vals
tybėje įvyko dideli potvyniai, o 
vakar šalį ištiko žemės drebėji
mas, kuriame žuvo 12 žmonių. | 
Abi nelaimės paliko 150,000 be* 
namių.

♦ Saigono žvalgyba skelbia,
kad seniai laukta komunistų 
ofenzyva turinti prasidėti šį šeš
tadienį. ,

BALSUOTOJAI PARINKO PARTIJOS 
VADOVU ATMESTUS KANDIDATUS

ČIKAGA. — Illinois pirminiai rinkimai demokratų partijoje 
atnešė dvi staigmenas: partijos vadų išstatyti kandidatai i dvi 
svarbias vietas: Paul Simon į gubernatoriaus vietą ir teisėjas 
Ray Berg Į prokuroro vietą, abu pralaimėjo savo konkurentams. 
Balsuotojai kandidatu į gubernatorius išrinko Daniel Walker, o 
kandidatu į prokurorus paliko dabartinį prokurorą Edward Han
rahan. šiose staigmenose analizuotojai įžiūri nepriklausomą 
balsuotojų elgesį. Nė vienas didžiųjų Čikagos laikraščių nepa
rėmė Walkerio ai' Hanrahano. Jų nerėmė nei išgarsintoji mero 
Daley vadovaujama demokratų mašina.

Naujasis Kinijos ambasadorius Kana
doje Yao Kuang, 51 maty. Jis anks
čiau buvo ambasadorium Lenkijoj*.

Atvyksta Kinijos 
stalo tenisistai

DETROITAS. — Kinijos sta
lo teniso komanda ir šeši laikraš
tininkai atvyksta į Ameriką ba
landžio 10 d. Tą istorinį vizitą 
organizuoja Amerikos Stalo Te
niso sąjunga, kuri ir rūpinsis 
svečių priėmimu. Kinai los sta
lo tenisą New Yorke, Washing
tone, Detroite ir Los Angeles. 
Svečiai išbus Amerikoje dvi sa
vaites.

Savo laiške Kinijos stalo te- 
nisistų sąjungos pirmininkas ra
šo, kad jo delegacijos vizitas ski
riamas sustiprinimui draugišku
mo ir susipratimo tarp Ameri
kos ir Kinijos žmonių.

Pritaria Brežnevo 
pasakytai kalbai

WASHINGTONAS. — Pasku. 
tinė Brežnevo kalba — rado pri- < 
tarimą Amerikoje. Valstybės de
partamento ir Baltųjų Rūmų 
kalbėtojai pripažino, kad kalba 
buvusi nuosaikaus tono ir kon
struktyvi. Brežnevas apie būsi
mus pasitarimus su prezidentu 
Nixonu pareiškė, kad jie bus 
praktiški ir realistiški. Valsty
bės departamentas pareiškė, kad 
kaip tik tokių pasitarimų lau
kia ir Amerika.

Sovietų ambasadorius Deb- 
ryninas jau pradėjo tartis su 
sekretoriumi Rogers dėl prezi
dento kelionės smulkmenų. 

V

Siūlo pripažinti 
bengalų valstybę 
DACCA. — Bengalijos prem

jeras Rahmanas atr--’’ Pakis
tano prezidento 
dėti derybas. Pirma Pakirtan :s 
tegul pripažįsta Bengaliją, o t:k 
tada mes nuspręsime, ką daryti 
ir ko nedaryti, pareiškė bengalų 
vadas.

Pakistanas apkaltino Indi j >, 
kad jos 100 ginkluotų kareivių 
puolė Khubri kaimą Sindo pro
vincijoje ir pagrobė apie 50 žmo
nių. Indai nugalėjo nedidelį po
licijos būrį. Dėl šio sienos pa
žeidimo Pakistanas pasiskundė 
Jungtinėms Tautoms ir priminė 
sekretoriui Waldheimui, kad 
Pakistanas seniai siūlo atsiusti 
JT stebėtojus prie Indijos-Pakis- 
tano sienos.

Amerikos senatas priėmė re
zoliuciją, kuri ragina vyriausy
bę pripažinti Bengalijos valsty
bę. Rezoliucija priimta rankų 
pakėlimu ir išreiškia “senato 
nuotaiką”. Valstybės departa
mentas pareiškė, kad pripažini
mo klausimas yra svarstomas.

VITORIA. — Brazilijoje 104 
metų amžiaus vyras nubaustas 
kalėti 6 metus už banditų nu- 
samdymą, kad jie užmuštų jo 
žentą.

Merąs Daley, sužinojęs, kad 
laimėjo Hanrahan ir Walker, 
tuoj juos pasveikino ir palinkėjo 
pasisekimo lapkričio mėnesio rin
kimuose. Jis pareiškė, kad de
mokratų partija visomis jėgo
mis rems žmonių išrinktus. Žmo
nės padarė nutarimą, ir partija 
tą nutarimą gerbs, pasakė Da
ley.

Kaip žinoma, demokratų 
partijos vadai buvo Hanrahaną 
parinkę savo kandidatu gruodžio 
7 d., tačiau spaudoje kilus triukš
mui, liberalams ėmus skųstis, 
kad prokuroro dar laukia teis
mo kaltinimai dėl trukdymo tei
singumo procesui Juodųjų Pan
terų byloje, gruodžio 19 dieną 
demokratų partija atsisakė iš
statyti Hanrahaną ir pasirinko 
teisėją Berg. Hanrahan laimė
jo- didele dauguma, jo nerėmė 
tik negrai balsuotojai.

Walkerio gubernatoriaus kan- 
ditaturos laimėjimas buvo neti
kėtas.  ̂Jis .pagarsėjo pernai, Juk 
čia jis pėsčias ėjo per visą Illi
nois valstiją, susitikdamas su 
žmonėmis ir dažnai patekdamas 
į spaudos puslapius ir televizi
jos programas. Paskutiniu me
tu jis kritikavo Paul Simon pa
reiškimą, kad reikia didinti mo
kesčius, pats žadėdamas mokes
čius sumažinti, jei taps guber
natorium. Jo laimėjimas tuo la
biau nuostabus, kad jo partne
ris, kandidatas i “lieutenant go
vernor” kėdę — Neal Eckert 
smarkiai pralaimėjo Paul Simo
no partneriui Neil Hartiganui.

Sen. Muskie sustiprino savo 
viltis tapti demokratų kandida
tu į prezidento vietą, surinkda
mas 63.3ę demokratų balsų. 
Buvęs sen. Eugene McCarthy 
gavo 36.7U.

Po šių pirminių rinkimų vi
sų kandidatų laukia kova lap
kričio rinkimuose. Dėl senato
riaus vietos varžosi Charles Per
cy ir Roman Pucinski. Guber
natoriaus Richard Ogilvie kon
kurentas bus Daniel Walker. 
Prokuroro Hanrahan konkuren
tas bus Bernard Carey. Ypatin
gai aštrios varžybos bus dėl se
natoriaus kėdės, nes abu kandi
datai yra Illinois populiarūs 
politikai ir geri kalbėtojai.

Kur atostogauja 
Henry Kissinger?

WASHINGTONAS. — Kores
pondentai pasigedo Washingto
ne prezidento patarėjo Henry 
Kissingerio. Baltieji Rūmai 
tvirtina, kad jis išvykęs atosto
gų, tačiau nesako, kur, kad ko
respondentai netrukdyti! pata
rėjui pailsėti.

Korespondentai, prisimindami 
slaptas Kissingerio keliones į Ki
niją ir net dvylika kelionių j Pa
ryžių, kur Kissingeris slaptai ta
rėsi su šiaurės Vietnamo diplo
matais, galvoja, kad ir šį kartą 
Kissingeris kur nors slaptai lan
kosi. gal būt. Maskvoje, kur ge
gužės mėnesį turi lankytis pre
zidentas Nixonas.



Spalvingasis Colorado (8)

MOKOMOJI LIGONINĖ DENVERYJE
P. STRAVINSKAS

Denveris turi 27 ligonines (su 
daugiau nei 8,000 lovų). Tai la-iniais “kopijas”, ypač tą laikraš-|

jam laikraščių su mano straips-

bai daug. Dėl to jis ir vadina
mas didžiausiuoju Colorado me
dicininiu miestu (medical City). 
Jame yra ir didžiausia visoje 
Amerikoje JAV Armijos Bend
rinė Ligoninė.

Iš civilinių ligoninių pati po
puliariausia ir moderniausia bus 
Colorado Bendrinė Ligoninė 
(Col. (ieneral Hospital), priklau
santi Colorado Uuniversiteto 
Medicininiam Centrui (Universi
ty of Colorado Medical Center). 
Tai to universiteto mokomoji li
goninė (tacking hospital), s.u 
kuria, manding, bus įdomu su
sipažinti ir platesnei mūsų vi
suomenei.

Išvykdamas iš Denverio į Chi- 
caga, padariau su tos ligoninės 
direktoriaus pavaduotoju Carl 
A. Williams, su- jos medicininės 
socialinės tarnybos direktoriaus 
pavaduotoju Walter 'L. Cogs
well ir su vienu iš kapelionų — 
tai su protestantu minister i u 
Glenn B. Martin pasikalbėjimus.

Čia skelbiu pirmąjį jų.
I---- Pasikalbėjimas su Colorado
Bendrinės Ligoninės direktoriaus 
pavaduotoju Carl A. Williams

Carl A. Williams, priėmęs ma
ne šiam pasikalbėjimui savo 
puošniame kabinete (ligoninėje), 
yra dar jaunas, gimęs Califor- 
nijoje, baigęs net kelis augštuo- 
sius mokslus, jų tarpe ir politi
nius mokslus, viešąją adminis
traciją ir dar atskirai viešosios 
sveikatos mokyklą, kuri laiką 
ėjo Los Angeles miesto ligoni
nėse vadovaujamąsias adminis
tracines pareigas, o nuo 1967 m. 
yra dabartinėse pareigose Col. 
Gen. Hospital, Denveryje. Pa-, 
sikalbėjime buvo labai malonus, 
nuoširdus, rodė dideli prielan
kumą lietuviams ir stebėjosi, 
kad mes Chicagoje turime net 2 
dienraščius. Jis prašė atsiųsti

tį, kur bus paskelbtas pasikalbę-1

siunčiau Naujienų 1971.XII.8 d. 
Nr., kur buvo paskelbtas mano 
šios serijos I-sis str. su įdėtąja 
didele Denverio foto nuotrauka, 
tai jis man parašė, kad Nau
jienos ėjusios ligoninės perso
nale iŠ rankų į rankas, nors nieks 
nemokėjęs jų paskaityti...

Dabar pateikiu mūsų pasikal
bėjimo, pirmąją dalį, atpasako
damas ją savais žodžiai.

1) CGH priklausomybė
Pasikalbėjime, pirmiausia, aš 

buvau painformuotas, kad Co
lorado Universiteto Medicinos 
Centras Denveryje turi net 32 
akrus žemės, kur yra jo a) Me
dicinos Mokykla, b) Medicinos

CARL A. WILLIAMS,
Colorado Universiteto Ligoniniu di
rektoriaus pavaduotojas, davęs pasi
kalbėjimą, skelbiamą šios dienos Nau-

* ; j ienų laido j er

. KNYGOS ANGLŲ KALBA
Ą VISIT TQ SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. J asm i n as, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Kristiįonas Donelaitis, THE SEASONS^ Klasinės poemos “Metai” poeto 
NTado 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 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ii 
atsiuntus čekį ar

■

Didžioji Colorado ligoninė, kurios langų šviesą ir kambarių šilumą kontroliuoja moderni foto celė. Angliškai ši ligoninė vadi
nasi Colorado General HospitaL

■ - _

. į.. jį...

Wlmi' 'i

Seserų Mokykla, c) Dantų Gy
dymo Mokykla, d) Vaikų Diag
nostinis Centras, e) Colorado 
Psichiatrinė Ligoninė ir f) Co
lorado Bendrinė Ligoninė, Colo
rado General Hospital, apie ku- 
hią čia kalbama.
CGH dar palyginti nauja, baig
ta statyti ir galutinai Įrengti tik 
1965 m. (lovos pacientams ji ati
daryta tų metų vasario mėn.) 
Ji yra universiteto mokomoji li
goninė (teaching hospital) ir, 
be to, medicininio mokslinio ty
rinėjimo centras, nes turi didelį 
tam tyrinėjimui skyrių arba 
sparną.

Pastatas didelis, modernus sa
va architektūra ir techniškais 
Įrengimais. Pvz., iš oro ji turi 
tam tikras aliuminines langų 
uždangas (“sun-skutters”), ku
rias automatiškai, reguliuojamos 
tam tikro “time dock” (laikro
džio su fotoelektrine cele) susi
glaudžia ir pridengia langus, 
kai saulė būna karšta, ir atsi
skleidžia, kai lauke atvėsta; žie
mą jos saugoja ligoninę nuo šal
čio, 
yra

Tokių moderninių Įrengimų 
daug.
2) CGK kaina ir talpa

Ligoninės su jos mokslinių ty
rinėjimų sparnu pastatymas (su 
Įrengimais) kaštavęs $17,800,- 
000. Ji turi 440 lovų, bet jos 
maksimali nė talpa yra 479 lo
vos-. Be to, ji turi 41 vietas nau
jagimiams (new born bassinets).

3) Vidaus Įrengimai ir 
patogumai

Ligoninė turi net 17-ka ope
racinių patalpų, jų tarpe ir 3 
su stiklu uždarytomis stebėjimo 
galerijomis. Yra irgi pora ope
racinių, įrengtų specialiai orga
nų perkėlimo operacijoms, taip 
pat specialus kambarys inkstų 
prigydymui, irgi speciali opera
cinė patadpa širdies operacijoms. 
— Kaip įdomybė, pastebėtina 
čia dar ir tai, kad yra specialus 
8-nių lovų kambarys naujoms 
motinoms- (new mothers), jei 
jos pageidauja, dalyvauti jų pa
gimdytų kūdikių priežiūroje, 
kad jos turėtų patyrimo, kaip 
elgtis namie su kūdikiu.

Ligoninė turi daug visokiau
sių techninių vidaus Įrengimų 
pagreitinti skyrių tarpusavio 
susisiekimui ir kitų, net virtu
vės patobulinimų. Pvz., ligo
niams maistas paduodamas (Į 
jų kambarius) specialiai Įelek
trintuose induose ar lėkštėse, kur 
maistas neatšąla, jei. reikia, kad 
jis būtų šiltas, ar neatšyla, jei 
reikia, kad jis- būtų šaltas. — 
Ligoninė turi dviejų pacientų, 
pusprivatinius kambarius, kurių 
patogumai lygūs visiems pacien
tams.
4) Pasikalbėjimas žodis į žodį 
su direktoriaus pa v. Carl A. 
Williams kitais klausimais.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 6060$

PER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Chicago Savings
and Loan Association

YOUR SAVINGS

iNSURT
■ ■

UP TO 
S20.000.

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa- 
B gerinimų duoda paskolas nuo $5(M).OO ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
K yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu

sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.
| DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

Į BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Chicago Savings and Loan Assn.
, Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
H O UXR S : Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thur*. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

— Kaip didėlis yra Colorado 
General Hospital personalas?

.— Apie 4,000 asmenų.
— O kiek turite ligoninės gy

dytojų?
— Viso apie 700, neskaitant 

fakulteto savanorių (volun
teers) . Iš tų 700 gydytojų yra. 
apie 500 internų ir rezidentų ir 
200 profesinių.

— Kiek Jūsų ligoninėje kaš
tuoja vieno lovos ligonio viena 
gulėjimo diena?

— šiuo metu 55 dolerius.
— Ar turite pastovią ir vi

siems lygią atsilyginimo taksą 
ar “ability rate”?

— Mes turime “ability rate”.
— O kaip Jūs tą “ability 

rate” kiekvienam ligoniui iin- 
dividualiai pritaikote?

— Priimdami ligonį, pirmiau
sia, mes išaiškiname, kiek jis tu
ri metinių pajamų, ir pagal tai 
mes nustatome, kiek jis turi mo
kėti. Neturtingieji gauna" nuo
laidą.

— Ar tik už gydymą?
— Ne, už viską;
— Ir už vaistus, parduoda

mus ligoninės vaistinėje?
Taip, ir už vaistus. Netur

tingas ligonis už vaistus kartais 
moka tik kokią pusę kainos.

— Ar tada Jūs išsiveržiate iš 
to, ką gaunate iš pacientų?

— Oi ne, pacientai padengia 
mūsų išlaidų tik šiek tiek dau
giau kaip pusę, o kitą dalį tu
ri sumokėti Colorado valstybė.

— Ar negaunate ligoninei au
kų iš privatinių asmenų, pvz., 
iš kokių milijonierių?

— Gauname, bet ne tiek jau 
daug. - ; —.

— O dar brangiai kaštuoja ir

Jūsų medicininiai moksliniai ty- visiems, 
rinėjimąi — ar ne?

— Labai daug, milijonus do- ambulatorinių ligonių (outpa- 
-lerių.

— Kokius mokslinius tyrinė
jimus darote,

— Darome visus medicininius 
tyrinėjimus, organų persodini
mus, vėžio, širdies ligų ir visus 
kitus.

— Ar turite augštų kvalifi
kacijų chirurgų?

— Turime ne vieną — čia 
gi yra Universiteto mokomoji 
ligoninė.

— Ar turite pakankamai ma
šinų — automatų pacientams, 
pvz., širdies ligų, inkstų ir kt?

— Žmonės kažkodėl galvoja, 
kad tų mašinų mes stokojame, 
o mes turime jų daugiau, kaip 
praktikai reikia. Turime jų ir 
atsargas.

— Ar priimate į savo ligoninę 
ir Madicare ligonius? Ar prii
mate irgi sergančius apkrečia
momis ligomis?

— Priimame visus. Ir mūsų 
“Emergency Room” yra atviras

— Jūs, žinau, turite daug ir

pas to departamento vyki di- 
F . rektorių Walter C. Cogsw^L Aš 

Jus jam mielai pristatysiu, su 
j uo supažindinsiu.

— Dėkui, malonu — aš norė
čiau su ta dar nauja medici
ninio — socialinio darbo sriti- 

I mi ir jo darbu šioje ligoninėje 
susipažinti kiek plačiau.

— Kiek turite savo ligoninė
je dietisčių ir kokio mokslo sta
žo?

— Jų turime astuonias, tu
rinčias bakalauro laipsnius.

— Gulėdamas šių metų pra
džioje 10 dienų Jūsų ligoninėje, 
pastebėjau didelį Jūsų gydytojų 
ir medicinos seserų švelnumą ir 
mandagumą su ligonimis.

— Ar Jūs to iš jų reikalauja
te ? ■ . -

— Ne, mes tokių reikalavimų 
jiems nestatome. To reikalauja 
iš jų moderninis medicinos 
mokslas. Gi čia yra universiteto 
mokomoji ligoninė, kuri turi bū
ti pavyzdžiu kitoms.

— Ir Jūsų medicinos seserys 
visos tokios jaunos, gražios. Ar 
Jūs, priimdami į tarnybas, to
kias iš kandidačių išsirenkate?

— Ne, mes tokios atrankos 
nedarome. Jos ką tik yra baigu
sios mūsų Medicinos Seserų Mo
kyklą ir čia atlieka praktiką. 
Todėl ir yra visos dar jaunos ir 
gražios.

II. — Būdingi statistiniai 
duomenys

Mane apie CGH painformavęs 
p. C. A. Williams pateikė man 
dar raštu kaikurių duomenų 
apie tą ligoninę, kurių būdinges
ni bus šie; 1969-70 fiskaliniais 
metais CGH turėjo 14,437 pa- 

* cientus, 207,451 vaikščiojančių 
ligonių (outpatiens) vizitą, 5,- 
462 operacijas, 2,394 gimdy
mus, 61,899 radiologines diag
nostines nuotraukas, 16,200 me
dicininės socialinės tarnybos 
consultacijas su pacientais, kad 
med. centras turėjo $41,576,456 
išlaidų (gydymui, mokymui ir 
tyrinėjimams), kad med. moksl. 
tyrinėjimo fondas tais metais 
siekė $14,000,000, kad turėta 750 
tyrinėjimo projektų. į

šie duomenys, manau, daug 
ką’ pasako apie’ tą tikrai įdomią,

tients) — kokia yra normalaus 
dydžio kaina už vieną vizitą?

— Vienuolika dolerių.
— Kaip Jūsų gydytojai reiš

kiasi savo profesinių klausimų 
nagrinėjime ir visuomenine vei
kla?

— Jie tą daro savo profesinė
se organizacijose.

— Ar turite gydytojų drau
gijų ir su pasaulėžvalginiais 
bruožais, pvz ar turite Katali
kų Gydytojų Draugiją?

— Taip mūsų gydytojai ka
talikai turi ir savo pasaulėžval- 
ginę draugiją, kuriai vadovauja 
Dr. Howard Swanson. Jis ga
lėtų Jus plačiau apie tos drau
gijos veiklą painformuoti.

— Kokia yra Jūsų ligoninėje 
medicininės socialinės tarnybos 
organizaciją?

— Mes turime specialų de
partamentą medicininei sociali-' pavyzdinę Colorado ligoninę tr 
nei tarnybai, ir Jūs galėtute gau- patį Colorado Universiteto Me
ti apie ją išsamių informacijų Į dicininį Centrą Denveryje.

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

You wouldn’t like it, of course.
You see, one of the nice

A little over 4 dollarg for 
every 3 you. invest Plus, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along iridi 
your Bonds.

But these are the selfish

Bonds is that you don’t have to. 
That’s because you happen

There’s one other very irn- .

nobody forces you to do anything.
Rather, your country asks 

that you simply consider the

Bonds-
First of all, if you think 

they’re a get-nch-quick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long

are a lot better vrays to make

They do pay off, however.
H*nd*c»Koeljrt as a matter of fact.

already own over $52 biHice 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most

this is the best piece of real 
estate going.

If you happen to be one of

Sign up for the Payroll Sąv

And cough up that $18.75. 
Please.

Take stock in America
Buy ILS. Savings Bonds & Freedom Share*

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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PUSDEŠRIO TRIUMFAS DETROITE
Petrais Vaičiūnas, Jo Dra

maturgija ir Dailusis Žodis, 
trijų dalių vaidinimas, suda
rytas Justo Pusdešrio pagal Pet
rą Vaičiūną. Režisuota Justo 
Pusdešrio, scenovaizdis Vytau
to Ogilvio; apšvietimas Algir 
do Plečkaičio, pranešėjas Ka
zimieras Gricius. Atliko Det
roito dramos sambūris Alka»

JUSTAS PUSDEŠRIS

administruojant SLA 352 kuo
pos valdybai (P. Januška 
pirmininkas), 1972 m. kovo 
įnėn. 19 d. 3 vai. p. p. Detroito 
Lietuviu Namuose, 3909 Till- 
man Avenue.

Sąstatas:

1. Petro Vaičiūno dramatur
gija, Įžanginis žodis — Justas 
Pusdešris.

Poezijos ištraukos:
2. Velykų Varpai — Rasa Že 

maitytė.
3. šienapiūtė — Birutė Ja

nuška i tė
4. Laisvės Sūnūs — Algirdas 

Pesys
Dramos veikalų ištraukos.

5. Tėviškės Pastogėje pjesės 
ištrauka.

Aliutė, ūkininko žmona — 
Elena Zubrickienė

Mykolas, jos brolis — Karo
lis Balys.

6. Aukso žaismas pjesės iš
trauka.

Detroito skautai Kaziuko mugės atidaryme 1972 m. kovo 12 d. Lietuviu Namuose. Kalba Baltijos tunto 
tuntininkas Leopildas Heiningas.

• Nuotrauka Kazio Sragausko

kardmde-sč arba i šli Viiką — langų užlaidas, 
švirkštuose, ga- Į kų lovytes, toiletus ir t. t.

smulkutės* , .
j laktatas ypač perspėja 

aerosolo produktų saugoti

plastikiniuose
Ii būti kenksminga

i švirkštame skysčių dulkelės, pa- 
Isklidusios ore patenka į plaučius 
ir nors jokios žalos nesijaučia, 
bet žala gali būti pajusta ix> 
20 ir daugiau metų, perspėja Dr. 
Carnow. Tuomet jau gali būti 
per vėlu žalą pataisyti.

Daugelis dezinfekcinių švirkš- 
talų turi karbolinės rūgšties, ku
ri yra nepaprastai erzinanti sub
stancija. Kiti chemikalai, kaip 
tai vartojamieji krosnims va
lyti, yra labai nuodingi kai su 
oru Įtraukiami į plaučius neven
tiliuojamose patalpose. Ir tačiau 
tų produktų industrija garsina 

ragina tais chemikalais švirk-

Nuo

nuo 
vai

kus ir pataria mažiau kvepin- 
tis, dulkintis ir švirkštis, o steng
tis verčiau vartoti aerosolo pro
duktų pakaitalus.

o Savo geleži 
ksą brangesnė.

už svetima *

$ Kas kitam kelią šviečia, 
tas ir pats gerai mato.

Ne vieno m-ėeiio saulė ne
lenkia.

q Kokia galva, tekis protas.

Virabaras, fabrikantas — Ka 
rolis Balys

Dyža, jo žmona — Danutė 
Jankienė

Žvaigždulis, jo sekretorius 
— Algirdas Augūnas.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

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

Eugenija Dievainienė — Ri
ta Garliauskaitė

Maciūnas, fabriko inž. — 
Algirdas Pesys.

7. Prisikėlimas, komedijos 
ištrauka.

Alna, skulptorius — Vytau
tas Ogilvis.

Irma, jo žmona — Danutė 
Jankienė.

Barva, turtuolis
Pusdešris.

Mara, jauna čigonė — Rita 
Garliauskaitė.

Sesuo Angelija — Rita Skre- 
butėnaitė.

Reporteris — Henrikas Dū
da.

Justas

Lietuviams reikalinga literatūra
A * ■ r s ■

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

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

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

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

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI 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 į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J 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 juo
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. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Kai sakom,jog Petras Vaičiū
nas vra letuviu literatūros kla
sikas, tai neperdedam, nes kla
siko aptarimas yra jo literatū
ros išlikimas kitose kartose ir 
naujose sąlygose. Nors Petras 
Vaičiūnas mirė 1959. VI. 7. Lie
tuvoje, kur gimė 1890. VII. 29, 
tačiau ji skiria nuo Amerikos 
visas didysis Atlantas ir kito
kia Amerikos aplinka. Vis dėl
to jo kūrybos vakare Detroite 
dalyvavo skaičium rekordinė 
Detroito publika,- o jo žodžiai 
ir mintys buvo žiūrovų sąmo
ningai suprastos ir priimtos.

Tai yra kartu ir režisieriaus 
Justo Pusdešrio triumfas, nes 
Vaičiūnas buvo pristatytas 
kaip daugialypis ir ivairiaspal 
vis kūrėjas. Ne be tikslo pro
gramoje išspausdintas posmas 
iš jo paskutinės poezijos kny
gos “Gyvenimo Preliudai” 
(1948):

“Einu ir vis ieškau 
žmogaus idealo — 

nematau dar tam 
keliui aš galo.

Kada besurasiu aš tokią
sau stotį, 

Kurioje man, kaip žmogui, 
bus leista sustoti”.

Tuo lyg sakoma, jog ateitis 
nuspręs, kas ryškiausia pas 
Vaičiūną. Todėl Pusdešris pri
statė Vaičiūną per jo poeziją, 
idealistinės romantinės pjesės 
“Tėviškės Pastogėje” ištrauką, 
socialinio teisingumo rūpesčio 
dramos “Aukso Žaismas” iš
trauką ir putojančios komedi
jos “Prisikėlimas” ištrauką. 
Parinkti veikalai vienas kitą 
išbalansuoja ir pilnai išnaudo
ja Įvairių žanrų galimybes. 
Tokiu būdu Vaičiūnas iš kny
gos sugrįžo gyveniman ir buvo 
vėl gyvas žiūrovų vaizduotėje.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina 82.00.

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

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

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Komedijos ištrauka iš pirmo 
veiksnio buvo spektaklio šir
dis. čia pavaizduotas žmonių 
gobšumas bei paikumas, kur 
menininkas vaikosi pinigus, o 
biznierius menininko žmoną 
dėl naujumo sporto. Pas Vai
čiūną (ypač jo idealistinėse — 
moralistinėse dramose kaip 
“Sudrumstoji Ramybė”, kuri 
prieš 15 metų buvo nepamirš
tamai pastatyta Justo Pusdeš
rio režisuojamo Alka kolekty
vo) yra daug patoso, kurį ne 
vien sunku suvaidinti, bet 
kuris laiko tėkmėje praranda 
savo jėgą. Tačiau šioje kome
dijoje Vaičiūnas yra žaismin
gas ir geras psichologas, šia
me pastatyme Detroito geriau
si vaidintojai (Justas Pusdeš- 
ris, Vytautas Ogilvis, Danutė 
Jankienė) sudarė stiprų sąs
tatą. Justas Pusdešris sukūrė 
seno kavalieriaus komišką ir 
kartu labai žmogišką tipą. Vy
tautas Ogilvis buvo kombinuo 
jantis dailininkas, savo jude
sio žvalumu ir vikrumu pui
kus partneris Danutės Jankie- 
nės pagyvėjusiai ir daugiau iš 
silaisvinusiai-’vaidybai negu 
anksčiau pas ją buvo matyta.

Grynai pastatyminiai kome
dijos ištrauka buvo Įdomiau
sia, sunkiausia ir geriausiai 
apdirbta spektaklio dalis, ku
ri prašyte prašosi išvirsti i pil
na vaidinima. Henrikas Dūda 
savo rolę atliko be priekaištų, 
o nauji sambūrio žmonės — 
dvi Ritos Garliauskaitė ir Skre 
butėnaitė darniai Įsijungė Į 
spektakli. Rita Garliauskaitė 
turi davinių iškilti Į aktores.

Jei “Prisikėlimas” turėjo 
tempą ir Įtampą, tai ir “Aukso 
Žaismas”, nežiūrint savo pato
so, irgi buvo teatriniai dėkin
gas gabalas. Tačiau šiame pa
statyme žodis netapo kūnu. Ka 
rolis Balys, vaidinęs pasipūtu
si fabrikantą, kuris viską pa
saulyje nori nupirkti už auksą, 
sukaustė save vienodo užsis
pyrimo manieroje. Tai tiek 
persimetė Į kitus vaidintojus, 
kad net prityrę scenos darbuo
tojai Algirdas Pesys ir Danutė 
Jankienė kažkur sustingo ir 
suledėjo.

Po ilgų metų pertraukos ant 
rą kartą naujokas Algirdas Au 
gūnas irgi buvo plokščias ko- 
medijanto rolėje, o Rita Gar
liauskaitė šioje dalyje parodė 
daug išradingumo ir bandė su- 
spartinti tempą.

“Tėviškės Pastogėje” ištrau 
ka romantiška ir miela, čia 
tempas nebuvo reikalingas ir 
Karolis Balys galėjo užsižiebti 
jam charakteringu dūmojimu 
scenoje, kas pilnai derinosi su 
veikalo lyrika, čia jis vaidino 
išeivį lietuvi, grįžusį iš Brazi
lijos deimantų ilgametės me
džioklės ir apdovanojusį savo 
skurdžią giminę. Elena Zub- 
rickienė buvo miela tėviškės 
dukra, palikusi Lietuvoje rū
pintis skurdžia savo tėviškės 
pastoge.

Dekoracijos taupios ir suku- 
riančios “ketvirtąją sieną” see 
noje. Gal kiek šlubavo apšvie-1 

jtimas. Kazimiero Griciaus vei-

Saugoti aerosoliu 
S 

Kas’ perdaug — nesveika
Chicagos ir Cook apskrities 

Tuberkuliozės Instituto medici
nos direktorius Dr. Bertram W. 
Carnow perspėja moteris, kad 
jos nežinodamos ką daro kenks
mingai teršia savo aplinką ir 
pačios save. Visokios kosmeti
kos, valymo, apsivalymo ir net 
kūdikiams muilų industrijos kas- 

• dien spaudoje, per radiją, o ypa
tingai per TV skelbia, garsina 
ir Įkalbinėja amerikietes mote
ris visur, kur reikia ir kur ne
reikia vartoti Įvairiausius švirk- 
štamus, dulkinamus ir pan. iš
radimus, ypač aerosolo produk
tus plaukams, odai, nagams, vi
sam kūnui, voniai, virtuvei, kū
dikių vystyklams ir visur kitur... 
Dr. Carnow perspėja, kad vė- 
liasniame amžiuje už tai gali 
tekti brangiai sumokėti savo ar 
savo vaikų sveikata, po kokiu 
25-40 metų gali pritrūkti oro 
dėl chemiškai sukeltų plaučių 
ligų...

Visa, kas yra tose pagražin-

kalų santraukos prieš prade
dant vaidinti buvo vietoje ir 
meistriškai atliktos.

Šiuo spektakliu Justas Pus
dešris per minimumą pasiekė 
maksimumą, o tai ir yra me
no esmė.

, Saulius Šimoliūnas

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

INSURED

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 5002 

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

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

įrištas, 431 pusi. _________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I.dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ____________________

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

88 pusi., _______________________ ____ __ __
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

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

pusi., dabar tik_________________________

- $3,00,

kokia

$6.00

$750

$2.00
$2.00
$5.50

$1.00

$4.00

$10.00

U W A W

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

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.

UNIVERSAL
- -■         *   — - ■’ - --  -■ — 



trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams____
pusei metų __
vienam mėnesiui

sitaikymą kovoti už šviesą tr 
erdvę.

Indijoje upių pakrantėse auga 
neaukšti krūmai desmodiumaį. 
Tai tikri augalai stipruoliai. Jie 
juda nuo jėgų pertekliaus. Des- 
modiumo lapęliai kas dvi ar pus
antros minutės pašoka, o valiau 
nusileidžia. Lapeliai J ūda dėlto, 
kad desmodiupias, kaip ir kiti 
augalai, negali nėkvėpupti.

Botanikai patalpino desmodį- 
umą į kamerą, pripildytą inerti
nių argono dujų. Krūmelis ne
beturėjo kuo kvėpuoti, ir jo la
pai nustojo judėję.

Kitose JAV vietose;
metams ______
pusei metų___

ventojų reikalų gynėjas. Savo darbais Edward V. Han
rahan Įrodė, kad tokioms pareigoms jis tinka. Naujienos, 
patardamos balsuoti už Hanrahąną, dar kartą parodė, 
kad jos, net save skriausdamoš, laikosi principų ir rūpi
nasi gyventojų gerbūviu.

ventojų, jų tarpe ir lietuvių, gerbūvis...Apatinę girnų pu
se milijoninio miesto nevaldysi.. Mieste turi būti tvarka,

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Skaitykite if platinkite
Reikia teisybę pasakyti, kad lietuvių 

tauta nebuvo palūžusi savo dvasia ir jokie 
bauginimai daugumos neveikė. Kiek dau
giau buvo Įbaugintųjų ir balsuojančiųjų 
tarpe miestiečių ir tam tikras kiekis inteli
gentų arba Įstaigų tarnautojų. Tuo tarpu

šiai ir daug naujų minčių atei
ties veiklos gairėms!

Tik vėl red. R. Maziliauskas 
nerado reikalo tą paskaitą pa
tiekti ištisai “N. L.” skaityto
jams, o pasitenkino tik keletu 
paskaitos turinio punktų pami
nėjimu. Montrealio kronikos 
skyriuje. Tuo tarpu šventės 
sveikintojos, S. Piečaitienės žo
dį patalpino iškilmingai pirma
me puslapyje, čia R. Maziliaus
kas pasielgė pagal aukščiau mi
nėtą, jo paties sufabrikuotą “nu
tarimą” ir įžūliai pabrėžė savo 
nusistatymą prieš šventės sve
čią. senesnės kartos daug nu- 
sipelnusį prelegentą.

Maziliausko veiklos linija aiš
kiai prieštarauja Nepr. Liet. 
Bendrovės valdybos — užsibrėž
tam tikslui! Kad jis nesiskaito 
su valdyba, yra aišku. Štai be 
jos žinios jis pasiskyrė sau dar
bo valandas taip, kaip jam pato-

LIAUDIES SEIMAS IR JUODASIS 
VARNAS

Alf. Nakas rašė “N. L.” (žiūr. 
N. L. 1971 m. X.27 d.) “Ameri
ka serga, serga, serga... Mums 
toliau gyvenant sunku spręsti, 
neturint ligos davinių, ar jau 
ten ištikrųjų ta liga taip išsi
plėtus, kad net ir Aukščiausias 
Teismas, visi teisėjai, serga 
skleroze...

Kad mūsų Montrealio “Nepri
klausoma Lietuva” labai sunkiai 
serga, tai mums aišku. Ir Alf. 
Nako piliulės, keletą straipsnių, 
nepagydo, o tik kiek sukompli
kuoja pačią ligos diagnozę. Be 
pagrindinės didelės operacijos, 
matomai, nepagis!

(Pabaiga)

$23.00
$13.00

$3.50

$22.00
$12.00

$3.00

$12.00
$7.00
$3.00

Detroito skautu Kaziuko mugėje Lietuviu namuose 1972 m. kovo 12 d. Rengėjos demonstruoja laimėjimu 
dovanas. Iš kairės Alma Abariutė, Irena Sventickaitė, Jonytė Beržanskytė, Rita Matvekaitė ir Saulė Bajalytė.

Nuotrauka Kazio Sragausko

Kanadoje:
metams _____
pusei metų __
vienam mėnesiui

ta į kalėjimus per 3,000 žmonių. O kiek 
Vilniuje ir kituose miestuose? Visoje pa
vergtoje Lietuvoje prieš rinkimus dviejų 
savaičių laikotarpyje buvo ruošiamos de
monstracijos, nešiojami maskvinių dievų 
plakatai; per radiją ir gatvėse tik ir gir
dėjome rusiškas dainas: “Katiuša”, “Siro
ką strana rodnaja”, “Tri tankistą” na, ir 
Intetrnationalą, “Pabusk užburtas prakei
kimo”. ... ir daug kitų. Buvo šaukiami ir 
per prievartą suvaromi žmonės Į mitingus. 
Suvaryti žmonės turėjo kelti į viršų kumš
tis: .. ir kažkam grūmoti... Šaukti “Ura”. 
Grojo rusiški orkestrai internacionalą. 
Mes stebėjomės , kad po kiekvieno komu
nisto kalbos, tuoj buvo grojamas “inter
nacionalas” ir taip be galo— Salėse supra 
kaitavę šoko ir dainavo iš Maskvos ir iš 
kitur atvažiavę raudonosio armijos an
sambliai “Pesni ir pliaski”. O visų miestų 
gatvėmis žygiavo: Kauno, Vilniaus ir visų 
kitų, raudonosios armijos šarvuotosios 
tankų divizijos. Net buvo per prievartą 
išvaryti Į gatves demonstruoti 29-to Lietu
vių korpo kariai. Dangum skraidė rusų 
karo aviacijos eskadrilės ir transportiniai 
lėktuvai. Tai vis dėl įbauginimo, dėl siau- 
bmgesnio okupacinio įspūdžio. Ir tokius 
“rinkimus” rusai nesigėdija vadinti “visų 
demokratiškiausiais rinkimais“.
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Mes labai stebėjomės, ką darys tas 
“Liaudies Seimas”, apie kurio rinkimus 
tiek daug propagandinio jovalo pateikė ru
siškasis “Truženik” ir visa kita komunisti
nė spauda. Kadangi raudonosios imperi
jos Rusijos paskelbtoji Stalino konstitu
cija griežtai nusako, kad kandidatus Į 
parlamentą ar į seimą parenka tik komu
nistų partija, tai į tą farsinį “Liaudies 
Seimą”, t. y. Į kandidatų sąrašą, pateko 
nusipelnę Maskvai komunistai ir vienas 
kitas — nepartinis, žodžiu, Į kandidatų 
sąrašą pateko beveik išimtinai Maskvai 
patikimi ir ištikimi žmonės. Jų buvo sep
tyniasdešimt devyni. — tiek ir turėjo būti 
išrinkta “Liaudies Seimo” narių. 1940 m. 
liepos m. 14 ir 15 d. raudonosios armijos ir 
NKVD pagalba buvo stengiamasi įbaugin
ti žmones ir priversti balsuoti ir tuos, 
kurie nenorėjo. Tad 1940 m. liepos 11 ir 12 
d. Kaurie susipažinome su maskvinių bol
ševikiniu išradimu “Čiomyj voron”. Iš 
karto mum nebuvo aišku, kas tas “Juodas 
varnas”? Tai buvo, kaip vėliau paaiškėjo, 
juodas kalėjimų — suimtųjų vežiojimo au
tomobilis: jis buvo be langų. Prieš rinki
mus vien tik Kaune buvo suimta ir sugrūs-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams_____________
pusei metų ____________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui _____ _

Pagal tą Maziliausko skelbia
mą “nutarimą”, išeitų, jei mums 
reikalingas prelegentas kokiam 
nors minėjimui, tai nėra reika
lo kviesti tos temos žinovą, spe
cialistą, o pakanka tik paieško
ti “patrauklų asmenį” ir tiek!

1971 m. lapkričio mėn. 27 d. 
Montrealyje buvo suruoštos Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjimas — visų trijų organiza
cijų: kūrėjų savanorių, ramovė- 
nų ir šaulių. Pagrindiniu kalbė
tojų buvo pakviestas Lietuvos 
laisvės kovų dalyvis kūrėjas-sa- 
vanoris ir Vyčio .Kryžiaus ka
valierius gen. M. Rėklaitis. Nors 
neilga, tik apie 40 min. Jo pa
skaita buvo labai įdomi ir tu
rininga, pritaikinta laiko dva-

MOSUOJANTIS AUGALAS
Laipiojančių augalų judesius 

tyrinėjo Charles Darvinas. Jis 
parašė net monografiją apie vi
joklinių augalų judesius, jų pri-

kėjo, kad tokio valdybos nuta
rimo, kaip rašo R Maziliauskas, 
visai nebuvo! Tai vėliau patvir
tino ir apylinkės valdybos pir
mininkė, S. iPiežaitienė (žiūr. 
“N. L.” 1972.11.16). Tik gaila, 
kad tas patikslinimas pasirodė 
tik po trijų mėnesių, ir, kažkodėl, 
nepaminėta to “nutarimo fabri
kanto” pavardė — R. Maziliaus
ko! Tai, pasirodo, buvo tik Ma
ziliausko viešas melas! R. Ma
ziliauskas ten pat rašo, kad pre
legentas turįs būti “patrauklus 
ir įdomus”... Tai vėl negirdėta 
naujenybė!

Kai kalbama apie patrauklų 
asmenį, turima galvoj jo išorinė 
išvaizda: o čia Amerikos konti
nente patraukli moteris dar reiš
kia “sexi”. Tačiau, kaip taisyk-- 
lė, patrauklumas ne matuojamas 
matematiniais daviniais. Vie
nam tas asmuo yra patrauklus, 
o kitam tas pat asmuo visai ne
patrauklus... “De gustibus non 
disputandum (dėl skonio nesi
ginčijama)”, sako lotynų patar-

Mūsų spaudoje
A *- r, ' #Kas būtų, kad senosios kartos 

nebūtų
x ■■ -Rašydamas apie busimąjį Jau

nimo Kongresą “Aiduose’.’, Kęs
tutis K. Girnius, be kita ko, štai 
ką sako; “Bet įsivaizduokime, 
kas įvyktų, jei vyresnieji staiga 
dingtų. Kokios tada būtų mūsų 
stovyklos, mokyklos, organizaci- _ 2 y į* 
jos, spauda? Kiek iš mūsų tik
rai moka .lietuviškai, kad galė
tume redaguoti, žurnalus arba 
laikraščius,, kiek galėtume pa
rašyti rimtesnių straipsnių... be 
daugybes klaidų, kiek pajėgtu
me įmanomai dėstyti lietuvių 
kalbą bei literatūrą, kiek mūsų 
turėtume pakankamai pasiauko
jimo didesnę savo laiko dalį pa
aukoti lietuviškiems darbams?

Tikiu, kad atsakymas gan aiš
kus — tuoj pat sūnytų mūsų 
kultūrinis ir visuomeninis gyve
nimas. Neatsirastų pakankamai 
pajėgių ir pasišventusių žmo
nių, kurie šitą darbą atliktų. .

0 jei būtų pasiryžusių, tai jiem 
gerokai trūktų lietuviškų pa
grindų. Jei staiga dingtų vy
resnieji, mūsų jaunimo padėtis 
būtu tikrai liūdna”.

kaimiečiai labai mažai tebalsavo. Visiem 
buvo aišku, koks gali būti “Liaudies Sei
mas”, jeigu kandidatus pastatė svetimieji. 
Be to, prie balsavimo būstinių sukinėjosi 
ginkluoti raudonarmiečiai ir enkavedistai 
— Maskvos saugumo policija. Balsavimo 
būstines aptarnavo vien tik komunistų 
partijos nariai. Balsus skaičiavo irgi tik 
vienos komunistų partijos nariai. Tie 
skaičiuotojai į dėžes prikrovė “balsų” kiek 
jie norėjo. Kai kur, man žinomose vie
tose, įvykę tikrų kuriozų, nes nemokyti 
komunistai, norėdami savo naujiems po
nams pasigerinti Į tas dėžes prikrovė ne 
95.5% balsavusiųjų balsų '(kaip buvo iš 
anksto Maskvos nurodyta, kiek, tų balsų tu
ri būti), bet 200 ir 215% ir t. t. Miestuose 
buvo kviečiami balsuoti visi raudonarmie
čiai, nors jie niekad nebuvo Lietuvos pi
liečiais: ir jie tas balsavimo dėžes kiaute 
prikraudavo lapeliais.

įdomu, kad Maskvos TASS Anglijos. 
Londono, spaudai Lietuvos “rinkimų” 
rezultatus pateikė dar 24 vai. prieš “rinki
mų” pabaigą. Jie buvo tikri ir neklaidingi 
pranašai, nes jų iš anksto pateikti duo
menys buvo be klaidų, .toks pat balsavu
siųjų skaičius, tokie pat nuošimčiai ir nė 
kiek nemažesni maskvinių komunistų 
“laimėjimai”. TASS Maskvos žinių agen
tūra nežinojo, k ad “rinkimai“ buvo vieną 
dieną pratęsti, nes 19W m. liepos M d., 
ypač vakarop, lijo smarkus lietus, be to, 
labai mažas skaičius tebalsavo, tad buvo 
nutarta “rinkimus“ vieną dieną pratęsti, 
įlinkimai vyko ir liepos 15 d., žulikų “teL

nusikaltėliams suimti ir ginklams konfiskuoti. Pasiprie
šinusieji gaujos vadai susišaudymo metu buvo suimti, o 
du Į policininkus šovusieji gaujos nariai buvo sužeisti ir 
mirė. Dėl šio Įvykio pats valstybės gynėjas buvo traukia
mas teisman, intrigomis išstumtas iš demokratų partijos 
kondidatų sąrašo ir paliktas krankliams. Laimė, kad pro
kuroras Hanrahan nenusiminė, bet ryžosi kreiptis tiesiai 
Į gyventojus, vykusiai aiškinti gudrių advokatų pinamas 
pinkles ir prašyti pagalbos pirminiuose rinkimuose. Di
delė Chicagos gyventojų dauguma pamatė jam padarytą 
skriaudą ir pirminiuose rinkimuose ryžosi jį nominuoti 
Cook apskrities prokuroro pareigoms.

Naujienos taip pat buvo Įsitraukusios į šią pirminių 
rinkimų kampaniją, todėl dabar, šiems rinkimams praė
jus, galima vieną kitą smulkmeną pasakyti. Naujienos, 
kaip visuomet, atidžiai sekė ir seka Amerikos ir Chicagos 
visuomeninį gyvenimą. Naujienoms atrodė, kad principų 
neturintieji politikai žiauriai skriaudė Chicagos gyvento
jams nuoširdžiai tarnavusį valstybės gynėją. Naujienos 
keliais atvejais nurodė gerai apmokamų advokatų pastan
gas Hanrahaną be pagrindo Įklampinti. Jie pajėgė jį iš
braukti iš partijos kandidatų sąrašo.

Naujienos yra demokratiškai nusiteikusios, bet joms 
atrodė, kad partija neparodė reikalingo griežtumo, atsi
sakydama remti principus turintį ir už juos kovojusį val
stybės gynėją Hanrahaną. Nieku prie Chicagos saugumo 
neprisidėjęs, bet lietuvių demokratų garsinimų arbitru ta
pęs vaikėzas pareikalavo, kad Naujienos atsisakytų remti 
Hanrahaną, o remtų tokioms pareigoms netinkamą žmo
gų. Naujienos, žinoma, nesutiko,. Tada lietuviai demo
kratai nutarė neduoti Naujienoms garsinimo.. Kiti lietu
viški laikraščiai gavo didelius politinius garsinimus,, o 
Naujienos negavo.

Naujienoms garsinimai labai svarbūs, jos šventa dva-

sybė” ir jų “tikslūs rinkimų duomenys” 
parodo, kad Maskva žinojo Lietuvos “rin
kimų” duomenis jau iš anksto, kai Lie
tuvoje balsai dar nebuvo suskaityti. Tai 
pastebėjo ir britų žurnalistas B. Newman 
savo straipsnyje “The New Europe’’.

Tos visos komedijos buvo vaidinamos 
tik Vakarų pasaulio apmulkinimui. Rei
kia atsiminti, kad 1940 m. birželio 30 d. 
Maskvoje iškviestajam “liaudies vyriau
sybės ministrui“ prof. Vincui Krėvei So- 
vietijjos užsienių reikalų ministras Večis- 
lav Molotov aiškiai ir nedviprasmiškai pa
reiškė, kad “Tarybų Sąjungos vyriausybė 
nutarė įjungti Pabaltijo valstybes į tarybi
nių respublikų šeimą“. Tad kuriem galam 
buvo reikalingas tas “Liaudies Seimo” far
sas? Kuriem galam dar reikėjo važiuoti į 
Maskvą tiem “Liaudies Seimo” atstovam 
tos “Stalino saulės” parsivežti? Matyt, 
maskviniai lietuvių tautos pavergėjai no
rėjo labiau išniekinti lietuvių tautą, bet tei
sybė — tiesa ir istorija visuomet bylos tik 
lietuvišką tiesą apie šį niekšingą rusų žygį.

Apie Lietuvos okupaciją, jau kiek vė
liau. 1945 m. suasio mėn. “Reader’s Digest” 
žurnale L. William White paskelbtame 
straipsnyje 124 p. “Report on the Rus
sians. Part II” buvo paminėta:

“Most curios of all, from our Western 
standpoint, is the fact that soldiers of the 
occupying Bed Army are permitted to vo~ 
tc in these elections".

šiai ką rašo V. Krėvė žurnale Nemunas 
1950 m. rugsėjo — lapkričio m. Nr. 3 — 4, 
14 psl.: z

Pirminiai rinkimai nėra lemiamieji, bet jie parodo 
gyventojų nuotaikas ir politinę kryptį, kuria risis visuo
meninis krašto gyvenimas. Vakar Illinois valstijoje pra
vesti pirminiai rinkimai parodė politikams, ką valstijos 
gyventojų dauguma galvoja ir kokius pasiruošimus teks 
daryti artėjantiems lapkričio mėnesio rinkimams.

Illinois pirminiai rinkimai parodė, kad senatorius 
Edmund S. Muskie yra stipriausias demokratų partijos 
kandidatas JAV prezidento pareigoms. Krašte yra devy
ni vyrai, kurie siekia demokratų nominacijos, bet Illinois 
valstijoje sen. Muskie surinko daugiausia balsų. Jis gavo 
63% paduotų balsų, o buvęs senatorius ir dabartinis poe
tas Eugene McCarthy gavo tiktai 37%. Dar ne visi balsai 
suskaičiuoti, bet dauguma balsų yra sen. Muskie pusėje. 
Suskaičiuoti balsai rodo, kad už Muskie balsavo 726,966 
balsuotojai, o McCarthy tesurinko 421,668 balsus. Visus 
suskaičiavus, balsavusių skaičius padidės, bet nuošimtis 
greičiausiai pasiliks toks pats.

Daugelį nustebino bankininko Walker didelis laimė
jimas. Jis kandidatavo gubernatoriaus pareigoms ir ga
vo 24,000 balsų daugiau, negu dabartinis Illinois guber
natoriaus pavaduotojas Paul Simon. Walker gavo 574,121 
balsų, o Simon gavo 550,382 balsu. Matyt, kad guberna
toriaus pavaduotojas labai jau pasitikėjo savimi ir ne
kreipė reikalingo dėmesio propagandai. Jis pasitikėjo 
partijos palydovais, bet gyvenimo nesekančiais žmonė
mis. Dan Walker laimėjo pirminius rinkimus, bet tai ne
reiškia, kad jis laimės Illinois gubernatūrą.

Daugelį nustebino didelis Cook apskrities valstybės 
gynėjo Edward V. Hanrahano laimėjimas. Pačiame Chi- 
cagbs mieste ir priemiesčiuose jis surinko 350,572 balsus, 
tuo tarpu demokratų partijai primestas teisėjas Ray
mond Berg tegavo tiktai 246,945 balsus. Teisėjo Berg 
kampanijai demokratų partijos vadai išleido dideles pi
nigų sumas garsinimams laikraščiuose ir radijo valan
dose, tuo tarpu prokuroras Hanrahan-galėjo pasigirti tik
tai atliktais darbais ir visų matoma politikų jam daroma 
skriauda.

Valstybės gynėjas Hanrahan, vykdydamas jam pa
vestas pareigas, gerokai apvalė Chicagos gatves nuo gin
kluotų gaujų ir apstabdė miesto centre organizuotus gais
rus. Kai patyrė, kuriame :name gaujos vadai pasidarė 
ginklų ir amunicijos sandėlį, tai pasiuntė ten policininkus*

venimą, jos laisvės kovas ir jos 
sūnų-kūrėjų savanorių, partiza
nų, šaulių
ją; ir iš viso, atrodo, siūloma 
vaikams užmiršti savo tėvus”...

štai to tariamo “nutarimo” 
paryškinta mintis! Nustebę, 
klausiame savęs, argi iš tikrųjų 
galėjo būti tos valdybos toks nu
tarimas ?

Kadangi aukščiau minėtas ra
šinys “Valdybos posėdyje” ne
pasirašytas, o pats “N. L.” re
daktorius R. Maziliauskas yra 
tos valdybos narys informacijos 
reikalams, tai aišku, kad tai par 
skelbė pats R. Maziliauskas.

Pasiteiravus pas kai kuriuos 
minimos valdybos narius, daly-

(Tęsinys)
“Atsisakyti mums nuo gar

bingos mūsų praeities, mūsų is
torijos ; užmiršti visus mūsų is
torinius veikėjus — Daukantus, 
Valančius, Kudirkas, Basanavi
čius ir kitus, kurie žadino tėvy
nės meilę, savigarbą, laisvės 
troškimą, o ir paskutinių laikų 
visus Nepriklausomybės pionie
rius — Klimus, Balučius, Krupa
vičius, Nagevičius, šliupus, ši
lingus, Kairius ir Nepr Akto sig
natarus, užmiršti mūsų brėkš
tančios laisvės spaudos žvaigž
des — “Aušrą”, “Varpą”, “Tė
vynės Sargą” ir kitus. Iš viso, 
atrodo siūloma užmiršti Nepri
klausomą Lietuvą, jos laisvą gy-

“Gen. Černiui pasitraukus iš ministro 
pirmininko pareigų, jo vietai užimti “‘pre
zidento’’ buvo pakviestas Merkys. Gene
rolas Černius nepanorėjo sutikti, kad būtų 
patenkintas Maskvos valdovų reikalavi
mas ne tik atleisti iš pareigų, bet dargi jį 
suimti ir padėti į kalėjimą, vidaus reikalų 
minįsterį pulk. Skučą kaip nusikaltusį 
leidimu, o gal net tiesioginiu Įsakymu 
“grobti” raudonosios įgulos kareivius ir 
tuo pasitarnauti iš jų iškvostomis žiniomis 
kaimyninei valstybei (Vokietijai). Ta
čiau prezidentas ir dalis ministrų tarybos 
narių, nors žinojo, kad visi šie kaltinimai 
yra išgalvoti ir provokacijos tikslais, visgi 
manė, kad ši Lietuvos kraujo auka, nors 
ir neteisėta ir mūsų suverenitetą žeminan
ti, padės (jų manymu) išvengti Lietuvos 
valstybei didesnio pavojau^ gal rasis 
galimybė vėl atkurti nors šiek tiek paken
čiamus santykius su Maskva. Tokios nuo
monės buvo ir Merkys. Pulk. Skučas buvo 
priverstas pasitraukti iš pareigų ir prezi
dento Antano Smetonos paliepimu suimta* 
ir padėtas į kalėjimą drauge su saugumo 
departamento direktorium Povilaičiu.

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

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolei.; PRospect 8-3229 
Rezid. telet: WAlbrock 5-5076

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

Rm. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula«K| Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 56446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiu, skambinti 374-8012

Felefu PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DL C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 ' 

Fox Valley Medical Center 
160 Summit St.

ROUTE 51, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia. skambinti MI 3-0001.

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

DR. J. 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 Harak.ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždažyta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą.. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE18UT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
Tali: 925-5296

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

uždaryta.
Raz. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktike, spec. MOTERŲ ligos 
OfUaa: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V. Tu m as o n is, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telaf.* HEmlock 4-2123 
Rezid. teteC* Glbson S-6195

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

P. SltflKIS, 0. P.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ko|om<.

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

Telef.: PRospect 6-5084

help youu
HEART FUND 
help your HEART!

I.. ♦ . ■ ■’h

Vienybę pavarčius
š. m. kovo mėn. 3 d. Vieny

bės 5 nr. J. Smalėno straipsny
je “Krikščionybės ir komuniz 
mo dialogas”, tarp kitko, ra
šoma: “Mūsų trumparegiai se- 
natikiai katalikai ir kai kurie 
jausmais protaują socialistai 
vis dar nesupranta dalykų gi
liau ir siūlo plautis komuniz
mo sąskaita ir tą jie vadina 
patriotizmu, Lietuvos vada
vimu”.

Paduodamas popiežiaus Jo
no XXIII, “Laiškų lietuviams’’, 
prof. Ereto, John Kenedžio, ka 
nauninko Vaclovo Zakaraus
ko ir kitų pasisakymus, daro 
išvadą: “Komunizmas jau ne
prašo pripažinimo. Sudraus- 
kime kriminalinius (kaip Hit
leris) patriotus, kriminalinių 
religinius sektantus, kurie bijo 
ekumenizmo”, ir straipsnį bai
gia. Laikraščiai ir žurnalai 
tegu šia tema daugiau susirū- 
pina".

Porą kartų perskaičiau J. 
Smalėno straipsnj, bet nega
lėjau suprasti, ką jis nori pa
sakyti.

Įdomu, iš kur jis . ištraukė, 
kad ir toks Maskvos komuniz
mas jau yra komunizmas. Nei 
velnio! Jokio ten komunizmo 
nėra. Ten yra niekas daugiau 
kaip komunizmo skraiste pri
sidengęs rusiškas šovinistinis 
imperializmas. Būtų supran
tama ir pateisinama, jei vienos

GRAOINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

NUSTATOMA
2512 W. 47. S3. — FR 8-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVįt

PERKRAUSTYMAi
.Cuvahoga Falls,. Ohio.)

■ Leidime: — Pilne epdreuda
— - - ŽEMA KAINA^X’

R. ŠERĖNAS
W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Apdraustas perkraųstymas. 
iŠ įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882

RAD.UC ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 1
L 149Ū kii. A. M.

' Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek- į 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaLi 
ryto;

T«L: HEmlock 4-24,13 i
7’59 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. «W29
v* —:---------
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POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

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

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė • Vaičiūnieni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butkų Juzė, Eilėraščiai ir raštai. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI * LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.

14. Balys Ruki*. UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psL. $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

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

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

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS, |

1739 So. Halsted SU Chicago, UL 60608 
«■«■■■■■■■■■■■■■B■■■■■■■■!■■*■■■*■VMMĖSĖ

ar kitos valstybės žmonės pa
tys pasirinktų komunizmą. Tar
da būtų beprasmiška ir aiškio-‘ 
tis, o dabar... Tankais, masi
nėmis žmonių žudynėmis, de
portacijomis, teroru, tautų nai 
kinimu vadinamojo komuniz
mą Įgyvendinimas, sveiku pro-' 
tu galvojant, negali būti patei
sintas.

Paimkime kad ir Pavalgio’ 
vokiečių, kalmukų ir kitų ma-Į 
žumų visišką išnaikinimą ar 
išblaškymą po. Sibiro taigas.! 
Neužmirškime [taip pat ir, 
mums artimų Rytprūsių, k u-Į 
rių gyventojai baigiami išblaš
kyti po Rusijos plotus, o išvež
tųjų vietas užima suvežti ap
gyvendinimui iš Rusijos rusai 
Ten net vietovardžiai surusi
nami. Tai argi čia komuniz
mas?

Tad kiekvieno lietuvio, ne
žiūrint jo įsitikinimų, yra pa
reiga kovoti su žiauriuoju ru
sišku imperializmu.

G 8 L I N IN K A 8 
(POTBAMENTAB)

IJnksmumo arba liūdesio valando®- 
gražiausioą gėlės ir vainikai amsi 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHT/fJ
5525 So. Hariom Avė. ~ 5*6-1223

GUŽAUSKŲ’
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai- PR 40833 Ir PR 8-0834 I 
---

Žlugo didžiosios dirbtinės 
imperijos, žlugs ir rusiškasis 
imperializmas, pasivadinęs ko 
munizmu. 0 tuomet galės žino 
nės pasirinkti tokią valdymosi 
formą, kokia jiems patiks. .

Smalėnas dar pastebi: “Kris-j 
tus, kai botagu plakė sinago
gos pirklius buvo pirmasis ko
munistas”

Bet gi Kristus ne tik botagu 
vienam kitam sudavė, bet ir 
liepė "vienas kitą mylėti. Tuo 
tarpu J. Smalėno komunizmas 
nepasitenkina botagu: žudo 
be atodairos.

Net jeigu J. Smalėnas kalbė- Tarp kita ko, šio pobūvio vie
tų apie komunizmą kaip idėją, nas kitas akimirksnis bus ro
tai vis tiek turėtų pripažinti, domas ir televizijoje.
jog komunizmo pradininkai; Pąžj.mėtina- kad šis lietu, 
^ląrksas ir Engelsas skelbė, - kailis kursas bus tęsiamas 
kad komumzmas privalo būti ir į.ita ketvirti. Juo besidomin

tieji— pradedantieji, pažen
gusieji ir jau lietuviškai kal
bantieji — prašomi kreiptis į

įvestas ne masinėmis žmonių 
žudynėmis, o evoliucijos keliu.

Kiekvienas gyvis užpultas ir 
žudomas ginasi ir priešinasi. Mykalą'Skų’(1732r23rdU 
Bei pagal Smalėno maskvmęSt} Cuvahoga' Falls,. Ohio.) 
logiką tie, kurie priešinsis ko- tel . 923 _ 3032.. 
uiunizmui bus^ kriminaliniai 
nusikaltėliai. Juos reikią su
drausminti. Vadinasi, tegul 
komunistai juos skerdžia kaip 
avinėlius.
į Toje pačioje Vienybėje rašo
ma, kad ciceriškis Kreivėnas 
vaikii ekskursiją į Lietuvą jau 
sukomplektavo...

Stasys Juškėnas

Sėkmingas Lietuvių 
kalbos kurso darbas 
Akrono universitete

Lietuvių kalbos kursas, sur 
organizuotas Akrono universi
tete stud. Mykolo Balkaus ini
ciatyva ir veikiąs nuo 1972 m. 
žiemos semestro pradžios, dir
ba gana sklandžiai ir sėkmin
gai. Yra įsiregistravusių dvi
dešimt studentų, kurie, vado
vaujant moderniųjų kalbų ins
truktorei Jolitai Kavaliūnaitei, 
mokosi ne tik lietuvių kalbos

Aliaskos Prudhoe įlankoje.temperatūra nukrinta iki 75 laipsnių že
miau nulio. Šis naftos laukų darbininkas nuo šalčių ginasi ir savo 

nuosavais "šarvais" —. ūsais ir barzda.

— kalbėti, skaityti rašyti ir 
taisyklingai tarti, bet taip pat 
ir dainuoti lietuviškas dainas 
ir šokti tautinius lietuviu šo
kius.

Vasario 14 šio lietuvių kalbos 
kurso lankytojai turėjo ir la
bai mielą pobūvį, kuriame 
buvo nuotaikingai šokta, dai
nuota ir vaišintas! pačiu stu
denčių pagamintais lietuviš
kais valgiais ir kurį puošė spal 
vingi ir gražūs tautiniai rūbai, 
kuriais buvo apsirengusios kai 
kurios mergaitės ir moterys.

DAR APIE
AUKŲ RINKDL4

Labai atidžiai perskaičiau 
kovo 15 d. Naujienose tilpusi 
raštą apie aukų rinkimą. Šia 
proga noriu ir aš pridėti savo 
patyrimą. Jis yra toks:

Kai kunigas Benediktas Su
gintas nustojo rinkti aukas, aš, 
paklaususi vysk. Brizgio, pa
skambinau kunigui Urbaičiui. 
Paprašiau jo, kad jis parašytų 
kun. Zeliauskui ir paprašytų 
leisti kuhi Sugintui apsigyven
ti pas saleziečius. Jis juk tiek 
metų rinko jpinigus salezie
čiams. ..

Kun. Urbaitis pasakė, kad 
saleziečiai kun. Sugintą tiktai 
tada priimtų, jeigu jis turėtų 
$10.000 arba bent $5.000. Kun. 
Sugintas neprisidėjo prie sale
ziečių išlaikymo, o tiktai prie 

[statybos. Aš kun. Urbaitį pa
klausiau, koks gi skirtumas 
tarp išlaikymo ir statybos? Juk 
viskas ėjo tiems patiems sale
ziečiams. Juk. kun. Sugintas 
surinko ne 10,000, bet kelias
dešimt. Be to pasakiau kun. 
Urbaičiui, kad p. Jasaitis, Ben
druomenės pirmininkas, sutin 
ka garantuoti kun. Suginto iš
laikymą. Tada kun. Urbaitis 
pridėjo, kad kun. Sugintas jau 
pasenęs ir suvaikėjęs. Jeigu ji 

DOMUI VELIČKAI
, mirus,

žmoną ELENĄ, dukterį ASTĄ ir žentą 
ALBERTĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Laimutė ir Liudas Šmulkščiai, I
- Alvina Šabanienė I

.................................................. ' ’■■■ .......—■ j ■" ----- -? ............................... „U -------------------- —

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

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

i' LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So; MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland. Dlinoia

5 ~ MAUJIWNOa, CHieA®® 2T, 197Ž

ten priimtų, tai jis rėkauda
mas visiems trukdytų dirbti.

— Argi Jums, šimtui asme
nų, vienas kunigas būtų tokia 
sunki našta? — paklausiau.

Be to, kun. Urbaitis, ieško
damas žmonių aukoms rinkti, 
labai negražiai atsiliepė apie 
kun. Sugintą, kaip netinkamą 
aukoms rinkti. Man atrodo, 
kad kun. Urbaitis, šitaip kal
bėdamas apie kun. Sugintą ir 
sukeldamas juo nepasitikėji
mą, nekorektiškai pasielgė. 
Kun. Sugintą aš gerai pažįstu 
jau ilgus metus. Daug esu iš jo 
girdėjusi, bet nė apie vieną 
net ir didžiausią priešą, jis nė 
ra kalbėjęs, kaip kun. Urbai
tis yra kalbėjęs apie savo gera
darį. K. P.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

o ’ 2533 w- 71st street
j. Telef.: GRovehill 6-2345-S

''A * 1410 So. 50th Avė., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-S
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Kiekvieną rytą jaunuolis 
vėlai atbudęs pavėluoja į darbą. 
Daktaras davė jam tablečių, ku
rios neva turėtų jam padėti atsi
kelti laiku. Jaunuolis vakare iš
gėręs tabletę atsigulė ir ryte 
atbudęs nudžiugo, nes laikrodžio 
dar nenučirkšta. Norėdamas pa
sirodyti, atėjęs į darbą, pirmiau
sia užsukęs pas viršininką jam 
tarė:

— Stebuklingos tabletės. Aš, 
kaip užmuštas miegojau $r i 
darbą atėjau pirmas.

— Sveikinu, — tarė viršinin
kas, — 0 kur buvai vakar?

EUDEIKISi 
... .-a i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LA'.DOTUVių DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID I

1605-117 So. HERMITAGE AVENUE 
TeL: YArte 7-1741 -1742 f

SKAITYK PATS IR FAKAGING
KITUS SKAITYTI
» A u J F K N. A «*■

Susirinkimų ii 9; -engimu
PRANESiMAt

*
— S. L. A. 6-tos 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 
svarbiame susirinkime.

S; Kaulakis, rašt

4380-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
I'eleCbDAR: LAfavette 3 0440

MODERNIŠKUS AJR-( <)NDITK)NED bOPI.YCI<)>
S' -J 
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VARIAI:
Chjcagog.
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaaoriacijoe

AMBULANCE 
PATARNAV 
MAS CIBNa 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

— Liet. Žagarės Klubo, narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 26 
dieną 1:00 vai. popiet Hollywood sa
lėje. 2417 W. 43rd St. Visi nariai ir- 
narės malonėkite dalyvauti, taip pat 
nepamirškite užsimokėti klubo nario 
mokesčius.

J. Keturakis, rašt.

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos eilinis narių susirinkimas 
Įvyks pfenktadieni, kovo 24 dieną 8:00 
vai. vak. Hollywood Inn svetainėj, 
2417 W. 43rd. St. Nariai prašomi at
silankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rašt.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras'7-113d-l 139



A. Pėtrikonio parodos atidarymas, 
banketas su menine programa

Praeitą šeštadienį, kovo IX d. spalvos formą kiekvienam nau- 
dail. Antano Pėtrikonio nuosa- jam motyvui. Bet įtaiga nešo- 
voje Marquette Art Gallery, ko į naujoves, — į absurdo for-Į 
3215 \V. 63 gat. buvo atidaryta maliziną ir neišsižadėjo pante- 
A. Petrikodio 25 melų kūrybi-jizmo gal todėl, kad gamtos 
nio darbo 
jjaroda. Galerija bematant 6 
vai. vakaro buvo pilna meno 
bičiulių, kitiems nebuvo gali
ma nei į vidų įeiti.

Parodos renginio komiteto švelnia romantizmo lyrika, tik- 
pirmininkas Dr. Jonas šalna ta-’ tai su skirtingu technikos at- 
rė žodį apie jubiliatą Petriko-j žvilgiu priėjimu. Be to, Petri- 
nį, įvertindamas jo darbą Ir.konis dabar 
pakvietė dail. Miką Šileikį api- paiiedamas 
budinti Pėtrikonio kūrybą. Se- formas, kurių didelės ,, 
ka M. šileikio paskaitos san- Į spalvų kontrastai teikia daugy- 
trauka:

“Dail. Antanas Petrikonis 
savo 25 metų kūrybinio' darbo 
kelionėje sutiko daug kelmų ir 
kimšų, kuriuos sėkmingai per
lipo nesuklupdamas atsidūręs 
svetimuose kraštuose, o dabar 
Įsikūręs šioje galerijoje, kurio
je yra meno mokykla. Jam te
ko daug kliūčių nugalėti, bet 
savo pasiryžimu laimėjo daug 
•dvasinio džiaugsmo savo kūry
boje ir davė progos kitiems pa
sidžiaugti dailės darbais.

.1 “Petrikonis jau prieš keletą 
Tnetų pradėjo savo antrąjį eta
pą. Bet šioje parodoje matome 
dar ir impresionistinio stiliaus 
peizažų su trapiais realistiniais 
patepimais ir matome naują, 
dekorątyvinę formą, akrilikos 
ir akvarelės /priemonėmis išsi
sakantį. Antrajame etape jau 
^pritaikė savitą kompozicijos ir

sukaktuvinė dailės realybė bei jos grožis yra j>ri- 
gimta žmogaus gyvenimo 
linkos dalis. A. Pėtrikonio 
lizuotą su mažom išimtim 
pybą, būtų galima palyginti su

ap- 
sti- 
ta-

laisvai operuoja 
palvų plastines 

masės,

bę gražios asociacijos žiūrovo 
akims. Tuo pačiu kartu daili
ninkas siekia stipresnės išraiš
kos ir estetinės dinamikos. Ta
čiau kad ir naujų, ritmiškų 
“spalva-spalvai” segmentų ne
galima priskirti prie bet kurios 
trumpaamžės meno srovės, nes 
Petrikonis nepritampa prie to
kių meno srovių ar krypčių, 
kurios greit keičiasi ir lieka ne
aktualiu istorijos dokumentu.

“Vienu metu jis buvo palin
kęs į religinį-d ra matinį figura- 
tyvinį žanrą, kai su savo kom-- 
pozicijom pasirodė religinio 
meno parodoje Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Dabar to gero 
užmojo Pėtrikonio darbuose 
buvau pasigedęs, bet laimingu 
sutapimu, yra vienas “Nukry
žiuotasis", kurį šiai parodai pa
skolino jo savininkas p. Mas
tys. „Gerai, kad Petrikonis ligi

Dail. A. Petrikonis sa/o dirbtuvėje dirba.

A. & L. INSURANCE A REALTY

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRA |

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-774?

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

D

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC. 2
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėtas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

į

Ilgamečio BALFO pirminiafcoį prelato J. B. Končiaus knyga

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

įdomi knygą 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. Ulinoiz SOSOS

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

maistas, doleriniai Cw+ifikitaL

šiol netapo maneristu — nepa
kartoja savo išmokto darbo, 
jeigu tai darytų, tai būtų jau 
taškas kūrybai. Kai kurie mūsų 
dailininkai dairėsi kitur, bet 
užmiršo savo talentą — daug 
prarado.

“Leiskite paklausti: Ar me
nininkas — rašytojas, muzikas, 
teatralas, dailininkas — šventa 
dvasia gyvens, jeigu visą savo 
amžių tiktai paveikslus prieš, 
kad galėtų mirti laimingas. V. 
K. Jonynas kartą pasakė: ‘Me
nas galingas, bet nepelningas’. 
Tada reikia turėti arba pašalinį 
darbą arba badauti, kai šioje 
šalyje yra gal milijonai daili
ninkų ir daugumoje mėgėjai, 
kurie savo darbais užtvindo rin 
ką neišlavintam skoniui paten
kinti. Iš menininko daug rei
kalaujama, daug apie jį kalba
ma, kritikuojama, tačiau nie
kas negali duoti jam nurody
mų, kaip jis turi kurti, nes kū
ryba yra sintezė, kaip ir pats 
menas. Tikras menas yra gilus, 
pastovus, ne paviršutiniškas. 
Mene visuomet buvo prasmė, 
išmintis, simbolika, estetinis 
jausmas ir daug kitų vertybių, 
ne vien tik optinis grožis’’.

Šileikis baigdamas paskaitą, 
sukaktuvininkui palinkėjo kū
rybinio įkvėpimo, kad kitų 25 
metų metinių proga surengtų 
dar didesnę ir geresnę parodą.

Banketas ir programa

Po parodos atidarymo gale
rijoje, svečiai buvo pavaišinti 
iš “neišsibaigiančio fontano 
šampanu”, o vėliau visi buvo 
pakviesti persikelti į Lietuvių 
Tautinius Namus, 6422 S. Ke- 
džie Avė. į banketą. Susirinko 
per 200 svečių, kurie geroje 
nuotaikoje pietavo ir vaišinosi 
iki vidurnakčio. Buvo ir val
džios atstovų. Meninę dalį pui
kiai atliko solistės Roma Mas
ti enė, mezzo-sopranas ir Pru- 
dencija Bičkienė, sopranas. 
Akompanavo A. Vasaitis. Solis
tės pasigėrėtinai padainavo so
lo ir keletą duetų, publikai vis 
daugiau reikalaujant. Kazys 
Bradūnas paskaitė keletą savo 
eilėraščių, tarp kurių gilų įspū
dį padarė “Švilpynė",
ir pasikalbėjimas su akmeniu. 
Poetas savo mintis 
taip: Po akmeniu prislėgtas žo
dis negali kalbėti, kad priešas 
neišgirstų, tiktai ausį priglau
dęs klausi akmenio ir lauki jo 
atsakymo...

Parodos atidarymą ir ban
keto programą pravedė Dr. Jo
nas Šalna, taip pat Dr. Kriauče- 
liūnas gražiai apibūdino šio va
karo eigą. Po to buvo šokiai 
gerai muzikai grojant. Daili
ninkas Antanas Petrikonis pa
dėkojo atsilankiusiems sve
čiams, meno bičiuliams, kurie 
taip šiltai pagerbė jubiliatą. 
Jam buvo įteikta raudonų ro
žių puokštė ir sugiedota “Il
giausių metų”.

šia proga tenka pasakyti, 
kad Lietuvių Tautiniai Namai 
gražiai įrengti, didelė salė, fo
jė, yra visi modemiški įrengi
mai. čia taip pat yra dalis Pet-
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Sibiras
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Plgui ir ląžiningai patarnavimas. Naujausi kraustymo

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TtL WA 5-9201

154 pust knyga. Kaina $1.50

Nei vienu žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį paistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti | "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, taojiu knygą pasiusime.

išreiškia

rikonio paveikslų iškabinta. 
Viso abiejose vietose paveikslų 
iškabinta 72. Paroda tęsis iki 
balandžio 16 d. Visi gali ją pa
matyti. Koresp.

TRUMPAI

— Amerikos Lietuvių Tary
ba šiuo metu deda pastangas 
sutvarkyti visas prisiųstas pro
testo peticijas, kurios bus 
Įteiktos Prezidentui Nixonui 
balandžio mėnesyje. ALTas 
prašo visus dar neprisiuntu- 
sius pasirašytas peticijas — 
nesvarbu jei peticijos bus ne
pilnai užpildytos — kuo grei
čiau jas grąžinti ALTui, 2606 
West 63rd Street, Chicago, 
Illinois 60629.

— Šį ketvirtadienį, kovo 23 
d. Pelkių Žiburėlio literatūros 
valandėlėje aktorė Ona Petra
vičiūtė skaitys ištrauką iš Laz
dynų Pelėdos apysakos “Ir 
pražuvo kaip sapnas”.

— Dail. A. Skapo — Cooper 
tapybos paroda Beverly Art 
Center, 6153 W. 111 gatvė, pa
sibaigs kovo 31 d. Paroda gau
siai lankoma kitataučių ir lie
tuvių meno mėgėjų.

— Dail. Zenonas Kolba sun
kiai serga namuose Dr. Tuma- 
sonio priežiūroje. Prieš keletą 
mėnesių jam buvo padaryta vi 
durių operacija. Dail. Kolba 
savo darbą ir širdį Įdėjo Čiur
lionio galerijai steigti ir josios 
likimu rūpinasi, 
greitai sustiprėti 
dukros globoje.
t ė grįžo 
studijavo 
tete.

Linkėtina 
žmonos ir 

Dalia Kolbai- 
iš Ispanijos, kur ji
Del Prado universi-

— Sol. Lilijo šukytė daly
vaus Miuncheno operos išvy
koje i Londono Covent Gar
dens teatrą su R. Strauso ope
ra “Capricio” Ji atliks Grovie- 
nės vaidmenį.

— A. M. Augūnas;* 1225 So. 
Palmway, Lake Wprth, Fla., 
sutiko teikti žinias bei savo pa
tyrimus apie gyvenimą Flori
doje SLA Seimo dalyviams. 
Seimas įvyks birželio 26 — 30 
dienomis. Miami Beach mies
te. Tas 80-ties mėtų lietuviškas 
ąžuolas yra pajėgus rūpintis 
lietuvybės reikalais ir padėti 
savo tautiečiams,

— Jaunimo Kongreso daly- 
vių registracijos mokestis yra 
6 dol. Sumokant iš anksto ir 
prisiunčiant užpildytas anke
tas, mokestis sumažinamas iki 
4 dol. taip pat duodama 20% 
nuolaida Į visus Jaunimo Kon
greso parengimus, Registra
cijos komisijos pirm, yra Joli
ta Kisieliūtė.

— Adam Anderson, Ameri
kos Legiono Don Varnas posto 
komandierius ir 4-to distrikto 
pareigūnas, yra teisėjų komi
sijos pirmininkas išrinkti 
Aguonėlių dienos karalaitę. Tą 
gegužės men. ' pabaigos dieną 
yra renkamos ' aukos ligoninė
se esantiems veteranams. Ka
ralaitė taip pat dalyvaus Lie
pos 4 d. legionierių parade. A. 
Anderson yra veiklus SLA na
rys. .

— Jurgis J. Peldys,- ilgą lai
ką turėjęs' restoraną-' Beverly 
Shores, Ind., apylinkėje, apsi- 
gvveno St.- Petersburg Beach, 
Fla. Ten jis nupirko vasarna
mi. ' •' ’

» - ♦ - - . z , -

— “Pirm y n” .choras Įteikė 
muz. Kaziui Steponavičiui dail, 
Pėtrikonio kūrybos paveikią su 
prasmingu adresu jo vardinių j 
ir operetes' “Linksmoji Našlė” 
pastatymo proga bendros va- i 
karienės metp vyčių salėje.

♦ Pirmyn Choras pilnaties 
posėdy nutarė kitam sezonui 
statyti Johan Strausso “Čigonų 
Baroną". Repeticijų laikas ir 
naujų narių įstojimas į chorą 
bus paskelbta vėliau. Praneša 
choro vicepirm. dr. J. Gliau
delis. (Pr).

Garsusis Charite Chaplin po 20 matų pertraukos balandžio men. Ian- 
kysis Amerikoje. Jis gaus Hollywood© Oskarą už specialius nvopol* 

nūs filmų pramonei. Apdovanojimai Įvyk* balandžio 10 d.

INCOME TAX
» 4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

M. A. ŠIMKŲ S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 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, — 7764888
Anicetas Garbačiauskas, sav

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 Marquette 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
tuvė, 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 butu gražus mūr., 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-ju autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko.' — 
$40 500.

6’ KAME. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum.,Jangai, karštu vandeniu 
šild. gazu. .Marquette Parke. $21.500.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
- visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas

- 2646 WEST 69th STREET
< Te!.: REpublic 7-1941

— SLA 352 kuopa, Detroit, 
Mich., išrinko delegatus Į SLA 
Seimą. Išrinkti 6 delegatai: M. 
Balčiūnas, B. ir P. Januškai, 
E. Juudinskienė, A. Norus ir G. 
Rutkauskienė.

♦ LKRš Rėmėjų suvažiavi
mas ir koncertas. Organizuoja
mi L. K. Religinės Šalpos rėmė
jai, persekiojamiems tikintie
siems ir jų bažnyčioms Lietu
voje paremti. Iškilmingas LKRŠ 
Rėmėjų steigiamasis suvažiavi
mas - susirinkimas įvyks š. m. 
balandžio 8 d. 1 vai. p. p. Jauni
mo Centro salėje, 5620 So. Cla
remont Ave., Chicagoje. Suva
žiavime dalyvaus žymieji sve
čiai, skyrių atstovai, organiza
cijų vadovai ir jų vėliavos, pa
dedant vainiką prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, ir 
steigiamajame susirinkime, kur 
bus giedami himnai, svečių pri
statymas, įspūdingos kalbos, 
įstatų svarstymas, jų priėmi
mas ir vyriausios valdybos rin
kimas.

7:30 v. v. toje pačioje salėje 
rengiamas koncertas, kurio pro
gramą išpildys: solistė Audronė 
Simonaitytė ir solistas - smui
kininkas kun. Vincas Valkavi- 
čius. Bilietai: 4 ir 3 dol. Jauni
mui 3 ir 2 dol., gaunami Margi
niuose, pas platintojus ir prieš 
koncertą — kasoje.

Visi kviečiami dalyvauti su
važiavime ir koncerte.
L. K. Religinės šalpos Rėmėjų 

Organizacinis Komitetas
(Pr). i

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

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Remontas 

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. 

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

HOME INSURANCE

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

GA 44654

Ur- * re attf Casual Comoanv

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

/
Fedaralinių Ir valstijos pajamų 

mokasčlų apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Paraių paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

Tai. 436-7878

I




