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Amerikiečiu kareivis Piety Vietname pertraukos metu išbando savo kojy miklumą, bandydamas 
pereiti is tanko j tanką siaura juosta.

Saulėtą, dieną 40°, naktį 30 
Saulė teka 5:46, leidžiasi 6.07 THE LITHUANIAN DAILY NEWS

NAUJIENOS
Tb< LichuABiaa Daily ,

PuhJ.>h=a by The Lithuanian New. Pnbliahing Co, Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60606

HAymartet 1-8100

.y

B

o£ c
PriC V/a-h- °
----------- • u’

BRITANIJA
VOL. LVIV Gr.

Chicago, UI. — šeštadienis, Kovo-March 25 d., 1972 m.
I z

Over One Million Lithuanian In The United Statot

HONG KONGAS. -— Korespondentė Mark Gayn rašo “Daily 
<ews apie Lin Piao, Kinijos diktatoriaus Įpėdinį, ilgametį gyny- 
os ministerį. Iš patikimų šaltinių korespondentė patyrė, kad Ki

nijos valdžia pirmą kartą savo aukštiems partijos pareigūnam pa
pasakojo, kur dingo Lin Piao, Mao Įpėdinis. Jis bandęs nužudyti 
Mao, ir jo planus išdavusi jo duktė. Tada Lin Piao bandęs pabėgti 
į Sovietų Sąjungą, bet jo lėktuvas buvo numuštas greitų naikin
tuvų, kurie bėglius pasiviję netoli sovietų sienos.

Jau buvo žinoma, kad vienas 
Trident lėktuvas nukrito ir su
degė, skrisdamas iš Kinijos Į So
vietų Sąjungą, Mongolijoje. Ta
me lėktuve Lin Piao nebuvę. Juo 
skridę sąmoksle dalyvavę žemes
ni partijos ir kariuomenės parei
gūnai. Antrasis lėktuvas vežęs 
Lin Piao, štabo viršininką 
Huang Yung Sheng ir aviacijos 
vadą Wu Fa Hsien.

Istorija vystėse ^šitaip. Lin 
Piao, būdamas Mao^ įpėdiniu, 
įsirengė savo štabą kurortinia
me mieste Peitaho ir ten pri
iminėdavo kariuomenės ir parti
jos vadus. Jo štabas tapo lyg 
antra sostinė. Lin pradėjo įsa
kinėti ne tik kariuomenės, bet 
vyriausybės nariams. Tas su
kėlė nesutarimus tarp jo ir 
premjero Chou En Lajaus. Pra
sidėjo varžytynės, savo rėmėjų 
kišimas į atskirų provincijų ir 
miestų komitetus. Tas varžy
bas, Mao Įsikišus, laimėjo Chou. 
Jis perėmė komitetų sudarinėji- 
mo darbą 1971 metų pradžioje. 
Lin Piao suprato, kad jis tol ne
turės sprendžiamos-galios,^ kol

PARYŽIUS. — Amerikos am
basadorius Paryžiaus taikos de
rybose pareiškė, kad jis daugiau 
derybose nedalyvaus, kol komu
nistai neparodys noro rimtai de
rėtis. Derybos pertraukiamos 
neribotam laikui po 147 susitiki
mų.

NEW YORKAS. — Amerika 
vėl paskyrė 35.3 mil. dol. Ben
galijos šalpai. Už tuos pinigus 
Bengalija gaus transporto prie
monių suaukotam maistui išve
žioti po Bengaliją. Iš viso Ame
rika jau paskyrė bengalų šelpi
mui 95 mil. dol. Sovietai pažadė
jo išvalyti Chįtagongo uosta, 
kur karo metu paskendo 17 lai
vų.

JERUZALĖ. — Izraelyje su
imtas svarbus Nablus miesto 
arabų veikėjas, kuris sabotavęs 
antradienio arabų miestų buvu
siose Jordano žemėse rinkimus.

ČIKAGA. — “Chicago Today”

t

WASHINGTONAS. — Prezidentas pakeitė Algų tarybos 
sudėtį. Anksčiau taryboje buvo biznio, darbininku ir visuomenės 
atstovai. Dabar šitokia trijų dalių taryba pakeičiama Į tik vi
suomenės tarybą, nors joje būtų atskirų grupių atstovai. Pakei
timai padaryti pasitraukus iš tarybos keturiems darbo uniju va
dams. Vakar rašėme apie George Meany ir kitų dviejų unijų 
vadų pareiškimą. Kiek vėliau iš tarybos išėjo ir automobilių uni
jos vadas Woodcock. Jis irgi kaltina kontrolės tarybą vienašališ
kumu. Ji kontrolįuoja tik darbininkų algas, bet nežiūri, kad ne-

1?įįs gyros Mąo Tsę^Tungąs. Lin .įsidėjo Ilze Krupius laiška, ku--ni^ist0 kainos, nekiltu įmonių, pelnai, divįientaŲ banka?pa- 
nutare su savo kariuomenės va- riame raginama gelbėti Radio lukanos nuošimčiai.

Samoksi? tavo'sudarytas ii • RlrOpe’ kuri* uždaryti Prezidel’t« Paskelbė .
sąmokslas buvo sudarytas, jį stengiasi sen. Fulbrightas aS+»™ i._ ________ . -

Įvykdyti turėjo aviacijos vadas 
Wu Fa Hsien. Kada Mao rugsė
jo mėn. 1971 metais lankėsi Šan
chajuje, buvo nutarta, jam grįž
tant lėktuvu Į Pekiną, tą lėktu
vą numušti. Vėliau būtų gali
ma skelbti, kad įvyko lėktuvo 
nelaimė. Tuo atveju visa liaudis 
ir patys sąmokslininkai būtų ga
lėję savo vado gedėti. Sąmoksli
ninkai tačiau menkai Įvertino 
Lin Piao dukters ištikimybę Mao 
Tse Tungui. Ji, sužinojusi apie 
tėvo ir jo generolų planus, slap
tai pranešė partijos saugumui. 
Mao, patyręs apie planą, išskrido 
iš Šanchajaus ne rugsėjo 13 d., 
bet dieną anksčiau. - Sušaukęs 
sau ištikimus partijos vadus Mao 
tarėsi, ką daryti. Nesunku bu
vo likviduoti neištikimą Lin 
Piao, bet sunku buvo rasti pa
aiškinimą partijos, kariuome
nės ir valdžios žmonėms.

Lin Piao, pajutęs, kad jo pla
nai paaiškėjo, nebeskrido į Pe
kiną posėdžiauti, bet sėdęs su sa
vo suokalbininkais Į du keleivi
nius Trident lėktuvus, leidosi 
bėgti pas sovietus. Vos 10 min. 
truko ir lėktuvas būtų buvęs so
vietų teritorijoje. JĮ tačiau pa
sivijo greiti Migai ir sąmokslo 
dalyvius numušė.

stengiasi sen. Fulbrightas.
AMANAS. — Jordano kara

lius Husseinas pareiškė, kad jis 
šešioms savaitėms išvyks iš 
krašto, aplankys Amerikos pre
zidentą Nixona ir pasitikrins 
sveikatą.

VALENCIA---- Ispanijoje mi
rė 77 metų garsus madų kūrė
jas Cristobal Balenciaga.

PARYŽIUS. — Prancūzu re
ferendumas dėl Europos rinkos 
valstybių padidinimo Įvyks ba
landžio 23 d. Komunistai, kurie 
anksčiau agitavo, balsuoti prieš 
rinkos išplėtimą, dabar ragina 
žmones visai nebalsuoti. Jie pa
keitė nuomonę, kai Brežnevas sa
vo kalboje pareiškė pripažįstąs 
Europos rinką.

NICOSIA. — Kipro preziden
tas arkivyskupas Makarios ne
sirengia paklausyti graikų baž
nyčios vyskupų sinodo ir neno
ri pasitraukti iŠ prezidento vie
tos. Makarios žada skelbti nau
jus rinkimus, tačiau negreitai. 
Jis jau pasakė, kad jis nerems 
jokio kito kandidato į preziden
to vietą. Tuo pačiu jis sako, kad 
jo šalininkai bus opozicijoje ki
tiems asmenims, kurie norėtų 
kandidatuoti.

LONDONAS. — Britanijos vyriausybė nutarė imtis griežto, 
istorinio žygio Ulsterio (Šiaurės Airijos) klausimu. Ji paskelbė 
suspenduojanti vieneriems metams autonominės provincijos teises. 
Britanijos kabinetas perims provincijos valdymą, paskirdamas 
gubernatoriumi (ministeriu šiaurės Airijos reikalams) William 
Whitelaw, svarbų konservatorių partijos narį parlamente. Minis- 
teris sudarys iš Įvairių Ulsterio grupių komisiją, kuri jam padės 
valdyti. Premjeras Heath pareiškė parlamentui, kad bus paleisti 
mažiau pavojingi suimti airiai ir bus bandoma sumažinti teroristu 
veikla. ♦

Vatikanas ieško 
vengrams vyskupo 
ROMA. — Vatikano sluoksniai 

paskelbė, kad praėjusią savaitę 
jo atstovai buvo susitikę Buda
pešte su Vengrijos valdžios at
stovais. Vatikane spėliojama, 
kad tie pasitarimai liečia naujų 
vyskupų paskyrimą Vengrijai. 
.Pagal 1964 metų susitarimą tarp 
Vatikano ir Vengrijos popiežius, 
pasitaręs su Vengrijos vyriau
sybe, gali paskirti vyskupijų val
dytojus.

Ateinantį trečiadienį egzilėje 
gyvenančiam kardinolui Josef 
Mindszenty sueina 80 metų. Kar-

dinolas teoretiškai vis dar yra 
Esztergom arkivyskupas ir Ven
grijos katalikų primas. Eszter
gom arkivyskupija yra istorinė 
diecezija, kuri apima Budapeštą. 
Jos valdytojai paprastai yra ir 
Vengrijos primai.

Popiežius yra nustatęs prieš 
metus, kad 80 metų kardinolai 
nebegali dalyvauti popiežių rin
kimuose. Vatikanas bandys įti
kinti kardinolą Mindszenty, kad 
jam reikia pasitraukti nuo visų 
teoretinių vietų ir palikti jas 
jaunesniems žmonėms.

Manoma, kad Vatikano-Veng
rijos derybos ir nagrinėjo klau
simą, ką dabar paskirti į Eszter
gom arkivyskupus.

aštrų pareiškimą, kuriame nuro
dė, kad kainų kontrolė duoda 
naudos. Kainų pakilimai, ėmus 
kontroliuoti algas ir kainas, su
mažėję. Darbų atsiradę dau
giau, o bedarbių — mažiau.

Prezidentas kaltino darbo uni
jų vadus, kad jie visus tarybos 
sprendimus bandė pakreipti dar
bininkų naudai. Iš 54 tarybos 
sprendimų, unijų vadai pritarė 
36-iems. Unijos nepritarė tik 
13-kai sprendimų. Keturiuose 
atvejuose unijų vadai susilaikė 
nuo nuomonės pareiškimo, ir 
viename atvejy jie buvo skilę 
pusiau. Jokio favoritizmo tary
ba nerodžiusi nes unijų vadai 
nepritarę tik 13% sprendimų.

Prezidentas pareiškė, kad 
George Meany darbo unijų fede
racija apima tik 17% visų Ame
rikos 80 milijonų dirbančių. Nors 
tai ir svarbi jėga, ji negali dik
tuoti visai Amerikai. Visuome
nės interesai turi stovėti aukš
čiau už specialius vienos grupės 
interesus, ar tai būtų biznio ar 
darbo unijų interesai. Preziden
to pareiga esanti tarnauti vi
suomenės gerovei ir jis tarnau
siąs tai gerovei.

ši vyriausybė nėra nusista
čiusi prieš darbo žmones, nes ko
voje prieš infliaciją darbininkai 
gali tik laimėti. Nuolatinis algų 
kilimas klausimo neišsprendžia, 
nes tos algos per trumpą laiką, 
pakilus kainoms, vėl nieko nega
li pirkti. Kova prieš infliaciją 
bus tęsiama ir laimėtoju bus 
Amerikos darbininkas, pasakė 
prezidentas.

Darbo unijų federacija sako, 
kad prezidentas žaidžia skaitli
nėmis, sakydamas, kad AFL-CIO 
atstovauja tik 17% darbininkų. 
Prezidento nurodyta skaitlinė — 
80 milijonų dirbančiųjų, apima 
visus: daktarus, biznio vadovus 
ir kitus algų gavėjus, kurie ne
priklauso unijoms. Federacija 
atstovauja trečdaliui visų orga
nizuotų darbininkų Amerikoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Airijos premjeras Jack 
Lynch pareiškė, kad Britanijos 
planą valdyti šiaurės Airiją rei* 
kia laikyti žingsniu į priekį. Jis 
kvietė visus airius tą planą rim
tai svarstyti ir jam nesipriešinti.

♦ Illinois sen. Stevensonas 
pasiūlė prezidentui atšaukti pro
kuroro Kleindienst kandidatū
rą ir paskirti valstybės prokuro
ro vieton kitą asmenį.

♦ Komunistų grupė Kambo
džoje pastatė sunkvežimį su 
sprogmenimis viduryje ilgo 
Phnom Penho tilto per Mekong 
upę. Sprogimas užmušė tris sar
gybinius. Patys teroristai ne
suspėjo pabėgti ir šeši vyrai bei 
dvi merginos buvo suimtu. Til
tas yra pusės mylios ilgumo. Su
griautas visas centras. Kitame 
puolime komunistų narai nu' 
skandino prekinį laivą.

♦ Illinois gubernatorius Ogil
vie atvyko į Izraelį su 120 Ame
rikos žydų grupe. Jis viešės Iz
raelyje 4 dienas. Hebrajų uni
versitetas jam paskyrė garbės 
daktaro laipsnį.

♦ Urugvajaus naujas prezi
dentas uždraudė 4 mėnesius par" 
davinėti jautieną. Jis sako, kad 
mėsa reikalinga eksportui.

♦Kolumbijoje nuo kalno nu
slinko lietaus sumirkyta žemė 
ir palaidojo visą namą, kur gy
veno 5 asmenų šeima.

♦ šiaurės Korėja pakartojo 
reikalavimą, kad visa Amerikos 
kariuomenė hutų išvežta iš Pie
tų Korėjos, nes Amerika truk
danti taikiam abiejų dalių su
jungimui.

♦ Švedija apkaltino Ameriką 
Vietnamo karo išplėtimu ir jo 
liginimu.

Arti Wisconsino 
pirminiai rinkimai 
MILWAUKEE. — Wisconsi

no pirminiai rinkimai bus balan
džio 4 d. ir kandidatai jau pra
dėjo akciją. Alabamos guber
natorius George Wallace Mil
waukee mitinge 10,000 žmonių 
auditorijai pasakė kalbą, kurio
je nekalbėjo, kaip Floridoje, 
apie mokinių vežiojimą autobu
sais, . bet kėlė didelių mokesčių 
problemą. Jei aš būčiau sena
te, aš kasdien šaukčiau, kad rei
kia mokesčių reformų, jų suma
žinimo, tuo tarpu senatoriai: 
Humphrey, Muskie ir kiti vis 
šaukia; “Tax and spend”! — 
kalbėjo Wallace.

Jis skundėsi, kad jam pritrūk- 
■sta kalboms idėjų, nes ką tik 
jis iškelia, tuoj pradeda siūlyti 
ir jo konkurentai senatoriai.

Sen. McGovern irgi važinėja 
Wisconsine. Jis pavadino guber
natorių W’allace ekstremistu, šis 
į tai atkirto: “Amerikoje ekstre
mistai yra tie šeši senatoriai, ku
rie balsavo už Tonkino rezoliu
ciją ir įvėlė mus į karą, o po tri
jų ar keturių metų pakeitė sa
vo nuomonę, štai, ką aš vadinu 
ekstremizmu”!

PEKINAS. — Praėjusį pirma
dienį sovietų delegacijos vadas 
Leonid Iljičev atvyko į Pekiną 
tęsti derybų dėl sienų ir kitų 
klausimų. Apie jo atvykimą Pe
kino spauda nieko nepaskelbė, 
nors buvo paskelbta, kad ir Mas
kvoje vyksta derybos dėl naviga
cijos pasienio upėmis, ir jos bu
vusios pertrauktos be susitari
mo.

Derybos vyksta jau seniai, ta
čiau sovietai nesutinka peržiūrė
ti senų sutarčių, kurios, kaip 
kinai sako, nuskriaudė Kiniją, 
atimdamos iš jos daug žemių, 
žiniomis iš Maskvos, sovietai nu
tarė atiduoti Kinijai nesvarbų 
žemės gabalą, tačiau tokios ma
žos nuolaidos Kinijos nepaten. 
kiną. ---r

Ulsteris, šešios Airijos šiauri
nės apskritys, jau 50 metų tu
rėjo savo vyriausybę ir parla
mentą. Dabar ta nepriklausomy
bė pertraukta vieneriems, o gal 
ir ilgesniems metams, šis britų 
valdžios sprendimas sukėlė š. 
Airijos protestantų pyktį. Jie 
ilgą laiką valdė provinciją ir bet 
kokie pakeitimai gali reikšti tik 
nuolaidas katalikams. Radika
lesni protestantai pranašauja ci
vilinį karą. Protestantai darbi
ninkai raginami pradėti strei
ką. Laivų dirbtuvių 6,000 dar
bininkų jau surengė protesto žy
gi-

Nepritaria šiai tiesioginei bri
tų valdžiai Ulsteryje ir katalikų 
slapta armija, nes ji visada rei
kalavo, kad britai pasitrauktų 
iš šešių šiaurinių apskričių ir lei
stų joms prisijungti prie nepri
klausomos Airijos. Britų val
džia savo pareiškime žada orga
nizuoti gyventojų plebiscitą, ku
ris nuspręstų, ar Ulsteris turi
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Vyksta derybos

Automobilių unijos vadas 
Woodcock ragina kongresą iš
tirti Algų tarybos darbą, nes ta
ryboje nesą jokios tvarkos.

BONA. — V. Vokietijos val
džia atidengė, kad Vokietija ir 
Amerika tariasi dėl Radio Free 
Europe ir Radio Liberty atei
ties. Vokietijos vyriausybė pri
pažįsta tų radijo stočių svarbu
mą ir reikalingumą, tačiau ji 
nori, kad tos stotys nepakenk
tų ir Vokietijos santykiams su 
komunistinėmis valstybėmis.

Sen. Fulbrighto pastangoms 
uždaryti tas radijo stotis para
mą atsiuntė ir astuoni kairieji 
socialdemokratai, Vokietijos par
lamento nariai. Jie savo laiške 
prezidentui Nixonui ragina už
daryti radijo stotis, nes jų buvi
mas sukelia ir V. Vokietijos su
verenumo problemą. Laiške siū
loma tų stočių bangas perleisti. 
Vokietijos radijo valdybai >— 
Deutsche Welle, kuri galėtų pa
rūpinti “realistinį žinių teikimą” 
už Geležinės Uždangos gyvenan
tiems žmonėms.

Kaip žinoma ir Amerikos ko
munistai siuntinėja į Baltuosius 
Rūmus reikalavimus, kad tų ra
dijo stočių veikla būtų sustab
dyta.

S - '■ ■

Kabinėjasi prie 
U. S. I. A. agentūros
WASHINGTONAS. — Sena

to užsienio reikalų komitete svar
stomi JAV Informacijos agen
tūros reikalai. Sen. Fulbrightas 
iškėlė dar vieną tos agentūros 
“nusikaltimą”. Direkt. Frank 
Shakespeare išsiuntinėjęs savo 
tarnautojam memorandumą, ku
riame aiškina, kaip vadinti žmo
nes, gyvenančius Sovietų Sąjun
goje. Visų pirma, sakoma me
morandume, nevadinkite jų “so
vietais”. Tokio dalyko nėra. Di
desniųjų tautų žmonės Sovietų 
Sąjungoje turėtų būti vadinami 
savo tautų pavadinimais: ukrai
niečiais, gruzinais, rusais armė
nais, lietuviais ir pan. žodis “so
vietai” yra semantinis apsur- 
das, aiškino direktorius. “Sovie
tų tautos” nėra ir n”'1” 1 ne^ >s. 
Vadinti visas tv-ta- vien”, o- 
vietų pavadinimu yra ne L.’ r '. a- 
matiškai neteisinga, bet ir ; a- 
li sukelti iliuziją, kad ten gyi e- 
na viena laiminga šeima, vieJ ">j 
imperialistinės valstybės su dr u- 
gybe tautinių problemų. Taip a š- 
kino savo memorandume Fra ik 
Shakespeare. ,

Sen. Fulbrightas, paskelbęs tą 
memorandumą spaudai, aiškina: 
Štai, Įrodymas, kad USIA-JAV 
Informacijos agentūra stengiasi 
“to stir up trouble” Sovietų Są
jungos vyriausybei.

likti Uritahl jos dalimi~a/N turi 
jungtis su Airija. Kadangi pro
testantų Ulsteryje yra didele 
dauguma, plebiscitas gali baig
tis tik nutarimu likti Britanijoje.

Per neramumus, kurie prasi
dėjo -prieš 2 metus 7 mėn. žuvo 
jau apie 300 žmonių. Jei ir ra
dikaliosios protestantų grupės 
išeis Į gatves su bombomis ir 
ginklais, žuvusių skaičius gali 
tik padidėti. Britanija pasiuntė 
į Š. Airiją dar 2,000 kareivių. Už
vakar pajūrio mieste Carrickfer
gus sprogimas sužeidė 12 asme
nų, o Belfaste žuvo 13 metų vai
kas, mėtės padegamas bombas į 
kareivius.

Slaptoji Airių armija reika
lauja pilnos amnestijos visiems 
suimtiesiems ir visu britu ka
reivių atitraukimo, šiuo metu 
kalėjimuose sėdi apie 900 žmo
nių, įtariamų dalyvavimu slap
tos armijos veiksmuose. Dalį jų 
britų valdžia žada paleisti.

Prisiminė sunkias 
dienas Vienoje

NEW YOBKAS. — Jungtinių 
Tautų vaikų agentūros UNICEF 
sukakties minėjime sekretorius 
Waldheimas pasakė kalbą, ku
rioje nurodė, kad jis tos organi
zacijos niekad nepamiršiąs. Ka
da jis gyveno Vienoje tuoj po 
karo, labai sunku buvo gauti pie
no ir kitų produktų. Jo duktė, 
dabartinė 27 metų diplomatė Že
nevoje, Liselotte tuo metu buvo

Ir Jonas Mekas 
kovoja už laisvę

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas atsisakė 
ti Į New Yorke organizuojamą fil 
mų direktoriams, kurie pakvies
ti New Yorke organizuojamą fil
mų apie Kubą festivalį. Depar
tamentą dėl to vizų nedavimo 
kritikuoja liberalai politikai, kaip 
Fulbrightas, meras Lindsay ir 
Civilinių Laisvių organizacija, 
kuri rengiasi eiti Į teismą ir 
skųsti Valstybės departamento 
nutarimą.

Tarp įvairių rašytojų ir filmų 
pasaulio figūrų: Arthur Miller, 
Stanley Kauffmann, Otto Pre
minger, protestą pareiškęs ir 
Jonas Mekas.

dviejų metų. Jo žmona gavusi 
pieno miltelių ir vaikų maisto 
iš Jungtinių Tautų agentūros.

Sekretorius Waldheimas lin
kėjo UNICEF agentūrai gyvuo
ti ilgiausius metus.

T
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ŠIS BEI TAS K FLORIDOS
(Tęsinys)

Prie ko čia Linkelnas ir 
Kennedy? *

Fontanai, kabantieji sodai, 
marmuras, kristalas, dievų-die- 
vaięių, undinių ir faunų figūros, 
žiburiuojančios šviesos, steikąs, 
aperityvas ir jauki saviškių kom
panija sudaro pakilią nuotaiką. 
Jai pradžią davė p. Charles Che- 
ledeno Užgavėnių blynų vaka
re St. Petersburg© Lietuvių klu
be savo stalo “nariams” išdalin
ti spausdinti lapeliai, užvardin
ti “Lincoln-Kennedy Penny” su 
priklijuotu paauksuotu metali
niu centu, kuriąme prie Ąbrao- 

- mo Linkolno atvaizdo yra ingra- 
viruotas ir John F. Kennedy at- 

x vaizdas — žymiai už Linkolno 
«• mažesnis, su apačioje atspaus- 
Z dietų sekančiu tekstu, pavadin- 
2 tu Astonishing Coincidences” 
Z (Stebėtini sutapimai):

Linkolnas buvo išrinktas 1860.
Kennedy buvo išrinktas 1960.

2 Abiejų pavardėse yra po sep-
* tynias raides.
■J Abudu prezidentai buvo nu- 
? žudyti penktadienį.

Abudu buvo nužudyti jų žmo- 
Z noms esant drauge.
Z Abudu betarpiškai rūpinosi
* Civilinėmis Teisėmis.

Abiejų prezidentų išrinkimo

legalumas buvo ginčijamas.
Kennedžio sekretorius Linkol

nas perspėjo jį, kad nevyktų į 
Ha Has." - -- •

Linkolno sekretorius Kennedy 
perspėjo jį, kad nevyktų į teatrą.

Abiejų judviejų įpėdiniai bu
vo vardu Johnsonai: Andrew 

Johnson ir Lyndon Johnson.
Jų abiejų vardai su pavardė

mis turi po 13 raidžių.
Abudu jiedu buvo JAV sena

toriai.
Abudu buvo pietiniai demo

kratai.
Lyndon Johnson gimė 1908.
Andrew Johnson gimė 1808.
Booth ir Oswald abudu buvo 

pietiniai, abudu persiėmę nepo
puliariomis idėjomis.

Oswald nušovė Kennedy iš 
prękių sandėlio ir pasislėpė te
atre.

Booth nušovė Linkolną teatre 
ir pasislėpė prekių sandėlyje.

Booth ir Qrwald abudu buvo 
nužudyti nespėjus pradėti jiems 
teismą.

Booth ir Oswald buvo gimę 
lygiai šimto metų laiko skirtumu.

Lee Harvey Oswald ir John 
Wilkes Booth — abiejų vardai- 
pa.vardės turi po 15 raidžių...

Apie pajautą be jusnių 
pagalbos (ESP)

Filmy aktorė Ali MacGraw pagarsėjo filme "Love Story". Ten ji ąaidino jautrią, nekaltą mer
gaitę. Naujame vaidmenyje, "The Getaway" filme, ji bus banko plėšikė, nebijanti panaudoti 

revolverį.

Išeiginiai drabužiai būdavo 
liniai ir vilnoniai.
tekdavo atiduoti dvarui, o kitą 
parduoti, kad būtiniausiems rei
kalams susidarytų pinigų.

Išeiginis vyrų r moterų viršu
tinis drabužis būdavo ilga iki

vos, diržų ar juosta sujuosiama, 
žiema būdavo vilkimi ilgi kai

liniai. Kai būdavo kur nors to
liau važiuojamą, tai už juostos 
būdavo užkišamas kirvis bū
tiniausias įrankis ir ginklas.

Nuo I 
1914 metų I

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

CRANE -SHAVINGS and Loan Association

ucuuad

Įdėti

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.;
■ Antrad ir penktadienį 9.TJ0 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

Į.OAN

Turint savo draugėje tokią žy- nesiginčysi su aiškiarege. Išreiš- 
mią pitiją (Pythia — graikų 
mitologijoje dievo Apolono, Del
fuose, vyriausioji kunige, pra
našysčių ir apreiškimų skelbė
ja). kaip ponia Viktorija, kal
bos, žinoma, pasuko tomis te
momis. Juk mūsų tarpe buvo 
nemaresnio kalibro pranašė, 
kaip kad yra Jeane Dixon. Kaip 
būtų turėti tokią galvą, kad ga
lėtum žinoti, ką kita galva gal
voja? Arba būti aiškiaregiu! 
Kaip labai pravartu toks talen
tas pokerį lošiant!

Iš kalbų paaiškėjo, kad čia 
pat St. Petersburgo Junior Col
lege planuojami 10 savaičių pa
žangios parapsichologijos kur
sai, kuriuose bus daroma įžval
ga į ESP (Extra Sensory Per
ception, kas reiškia pajautimą 
be jusnių pagalbos) ir bus aiš
kinami tokie ESP aspektai, kaip 
telepatija, aiškiaregystė, tele — 
arba psichokinezė, spontaniški 
fenomenai,-' aparicijos (vaiduok
lių pasirodymai) ir pre- bei re- 
trokognicija (žinojimas erdvė- 

anksto ir “atbu-

on 
investment

account

B. S. PIETKIEWICZ, Pres. •

47 and Rockwell Street. Tek LAfayąttę 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

^0 mokama dvieju 
v metų certifi- .w 

estams. Mažiau-;
šia $5,000 
ar daugiau

prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi- 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

&

•je ir laike iš 
lai”-) ir t. t.

. ■— Kas turi 
klausė savo

PRISIJUNK PRIE TŪKSTANČIŲ
PATENKINTŲ MŪSŲ KLIJENTŲ SARAŠ0
Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias siųsti DOVANAS 

savo giminėms arba draugams į Lietuvą ir U. S. S. K. 
yra nupirkti jiems

SPECIAL PREFERENTIAL ROUBLE GIFT-CERTIFICATES — 
SPECIALIOS PIRMENYBĖS RUBLIU PAŽYMĖJIMUS DOVANOMS.

JIE YRA:
Galiojantys specialiose užsieniu valiutos krautuvėse, 
daugelyje dideliu miestų Lietuvoje ir U. S. S. R. 
PREKIŲ KOKYBĖ YRA AUKŠTA, KAINOS ŽEMOS. 
Gatiojimo laikas neribotas.
Gavėjas nieko nemoka.
Pristatymas ir naudingumas garantuotas.
Pakeičiamas į vietos Rublio valiutą, įei pageidaujama. 
Suma neribojama.

REKOMENDUOTA GREITIEMS REZULTATAMS —
REIKALAUKITE INFORMACIJOS DĖL

AUTOMOBILIŲ IR BUTŲ!

ESP dovaną? pa
giltai mėlynomis 

akimis apžvelgusi stalą ponia 
Viktorija.

Visi mieliau norėjo kitų klau
sytis negu patys pranašauti.

— Pats kadaise daug rašei 
apie “būties paslaptis”, dabar 
galėtum kai ką pasakyti, — at
sisuko Į mane Tulys.

— Aš galiu pasakyti kas įvyks 
1972 metais, pasigyriau.

Visi žiūrėjo, juokėsi ir laukė.
— Per žiemą bus šalta, paskui 

ateis pavasaris ir bus šilta. Po 
to bus vasara. Rudeniop oras 
vėl atvės ir tada vėl ateis žie
ma su sniego pūgomis ir spei
gu...

— Ar Floridoje? Kaikas nu
traukė pabaigos nelaukęs.

— Tfu! Telepatiškai buvau į 
Chicagą nusikėlęs, atsiprašiau.

Nelaiku gimtadienis
Ponia Viktorija susikaupusi 

žiūrėjo į savo kristalinę raudono 
vyno taurelę ir paprašyta pa
sakyti, ką mato, pasisakė ne
jaučianti vibracijų, bet netru
kus atsigręžusi į mane paliepė: 
“Juozuk, duok šį savo delną”!

kiau nusistebėjimą tokiu atspė
jimu. Mums beplojant sveiki
nant tokį “atspėjimą” tikrai- res
torano mergaitės atnešė puikų, 
su viena fejeverkais spraksin- 
čia žvakute viduryje, tortą ir 
šampano bonką! Matydama ma
no sumizgimą ponia Viktorija 
maloniai paaiškino, kad Kapok 
Medžio restorano tokia yra se
na tradicija — seniausią stalo 
kompanijos narį pagerbti ekstra 
bonka, nepaisant ar jis soleni- 
zantas ar ne, kad tik seniau
sias...” — Už tai iki šiol niekas 
nepyko”, pridūrė ji ir atsisto
jusi pradėjo giedoti “Ilgiausių 
metų”. Mano dar didesniam su- 
mizgimui, žiūriu visi aplinkui 
svečių apsėsti stalai sustojo ir 
garsiai Įsijungė į mūsų stalo 
chorą garsiu “Happy birthday 
to you”... Paaiškėjo, kad tokie 
“gimtadieniai” čia niekam ne 
naujiena.

— Kažin ar danguj bus gra
žiau ir geriau? garsiai pagalvo
jau kai laikas atėjo keltis nuo 
stalo.

— Patirti ilgai nebeteks lauk
ti — teisybę pasakė linksmaplau- 
tė Teresėlė.

Kai pagaliau apleidome nepa
mirštamąjį Kapoko Medžio res
toraną lauke lynojo, bet nuo au
tomobiliams pastatyti aikštės 
iki pat Kapoko Medžio restorano 
durų lietpalčiais ir lietsargiais 
apsidangstę ilgiausia eile sto
vėjo kantriausi pasaulyje ame
rikiečiai valgytojai; ' J. Pr.

(Pabaiga)

Pavasaris
Girdi? Vėl paukščiai ulba — 
Miškai balsų pilni.
Ir baltos ižo gulbės 
Jau nardo vandeny. 
Tu saulę sęmki sauja, 
O jei ir tiek mažai — 
Išpraus, sugėrę saulę, 
Šilti lietaus lašai.
Atokaitoj garuoja 
Rudi laukų delnai. ' 
žibuoklių liepsnos gojų 
Nudažė mėlynai.
Taip gryna čia ir šviežia, 
Tiek daug linksmų balsų. 
Aplink — daigeliai švįečia — 
Svaiginančiai šviesu.
Ir pumpurėliai plyšta, 
Pritvinkę žalumos.

SENOVĖS LIETUVIO
APDARAS

Kaip patikimi šaltiniai patvir
tina, lietuviai kaime XVII amž. 
dėvėdavo pakulinius ir pašuki- 
nius drabužius. Kadangi tada 
buvo baudžiava, tai dalį linų

i, President

Passbook Savings 
All accounts com-

Jūsų saugumui užtikrinti, siųskite užsakymus j mūsų 
prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022 

(212) 758-1150-1

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

(215) WA 5-3455

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

(2X2) 581-7729

arba tiesioginiai į vienintelį V/0 VNESIU’OSYLTORGo 
atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVE., (tarp 28 ir 27-tos g-vės) 

NEW YORK, N. Y. 10001
(212) 685-4537

Joes ■■■ •.

Padaviau abu.
— šiandien tavo gimtadienis 

ir mes jį čia atšvęsime”, ji auto
ritetingai pasakė kaip Delfų pi
lyje. — Tortas jau užsakytas!

Nors iki mano gimtadienio 
trūko dar poros mėnesių, tačiau

Girdi?
Jau paukščiai grįžta...
Pavasaris namuos.

SKAITYK PATS JR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NA G J I E N A F

Oral Roberts’Easter TV Special

I Host Oral Roberts (center) chats with Gue^ stars at the 
conclusion of his Easter Special, a musical Duma proaentatien 
*The Centurion.” From left to right: Peter Graves. Jane 
Powell. Harve Prėsnell and Richard Roberta M ~

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 6002

PHONE: 254-4470 ,

2 Years Savings

CHICAGOS LIETUVIU OPERA

K.V. BANAIČIO
3 y. opera

11

FASAULlNf-PWMiiS^#
•A.

Balandžio men. 29d„ 8:00 vaK

H spekt. balandžio 30d., 3:00vai. p. p, 
iii " gegužės 6d. 8:00vai.vak.

gegužės 7d.t 3:00 vai. p. p.

Marijos mokyklos auditorijoje 
Chicago, i liinois

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

premjerai — parteris: 10, 8, 7, 5 dol. 
balkonas: 10, 8, 5 dol.

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

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

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO 
6905 South Artesian Avenue

Chicago, Illinois 60629

n

M

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Ralsted St, Chicago, 111. 60608

2 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. - SATURDAY, MARCH 23, 1972
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Sovietų-amerikiečių kultūrinių 
saitų gilinimui Šiuo laiku Los 
Angelėje vyksta paroda, vaiz
duojanti Sovietų Sąjungos me
ną, užvardinta: Soviet Union: 
Arts and Crafts in Ancient 
Times and Today. (Sovietų Są
junga: Menai ir Amatai senais 
laikais ir dabar).

Deja, užvardinimas tinka tik 
rusams ir dar kai kam, bet jo
kiu būdu ne lietuviams, rusų pa
vergtiems toje jų vadinamoj So
vietų Sąjungoj, iš tiesų Bolše- 
vikijoj. Lietuvių meno rodoma 
vos keletas gaminių, ir tai vė
liausių, jau okupacinių laikų 

gamybos: gintaro, du kilimai, 
lietuvių meno dirbiniai toje pa
rodoje atkištiniai numesti, kaip 
ir iš tiesų okup. Lietuva yra So
vietų Rusijoje nelaimingas pa
mestinukas.
Kiek iš Lietuvos išvogto meno 

čia išstatė rusai?
šiuo kart į klausimą neįmano

ma atsakyti. Tegalima iškelti 
užuominų.

Sakysime, didžiulė, spindin
čiais aplenkimais knyga, padėta 
po stiklu, su lydraščiu: “Gospel 
Cover, bound in 1683. Wood, vel
vet, chaset silver. State Histo
ry Museum, Moscow”.

Lietuvoje, sostinėje Vilnuije, 
Žygimantas Augustas XVI a. 
buvo Įrengęs meniškų knygų 
knygrišyklą, gi J. Morkūnas 
1597 m. dirbo pas spaustuvinin
ką ir, berods, knygrišį, M. Zena- 
vičių, Ašmenoje. Ypač iš Vil
niaus paleista daug meniškai 
įrištų knygų.

B. Radvila XVII a. turėjo ke
letą šimtų gražiai įrištų knygų 
net su savo Ex libris’ais. Vil
niaus Vaivada J. Tiškevičius ir 
kiti Lietuvos didikai mylėjo

knygas. 1665 metais Vilniuje su
organizuotas knygų sambūris, 

vadintas cechu. Ir t. t.
Taigi, Lietuvoje knygrišyba, 

knygų spausdinimas ir jų rinki
mas žinomas gana seniai. Rusai 
yra daug meniškų, brangių kny
gų iš Lietuvos išvežę, jomis da
bar naudojasi kaip savomis.

Parodoje yra nemaža abejo
tinos kilmės išstatų. Kaip: 
“Chain, 16th century. Silver. 
Russia. State History Museum. 
Moscow”.

Arba: “Evangelist Mark, 16th 
century. Egg tempera on woo
den panel. Frame: 16t'n cen
tury. State History Museum. 
Moscow”. Arba; “Gospel Cover, 
16th century. Gilded silver, fi
ligree, precious stones. The Ar
mory ,Moscow”. Arba: “Trip- 
tic Icon, 16th century. Frame 
16th century. Novgorod. State 
History Museum, Moscow”. Ar
ba: “St. Nicolus and scenes of 
his life, 17th century. Silk, em
broidered woth gold, silver 
threads, peris. State History 

Museum,Moscow”. Arba: “Wat
ercolor, 18th century. “Bird- 
Women Siren”. (Vaizduojamas 
paukštis su karūna).. State His
tory Museum, Moscow“. Ir eilė 
kitų.

Kaip matyti, kūriniai paimti 
iš skirtingų muziejų Maskvoje.

Atitinkamų sričių specialis
tams reikėtų pasistengti pana
grinėti tų ir kitų eksponatų kil
mę. Kur, kieno jie buvo paga
minti, kaip atsirado Maskvoje?

čia yra pirmoji proga laisvam 
pasauliui — JAV-ėms, pamaty
ti dalį rusų senojo meno, laiko
mo jų muziejuose. Daugelio eks
ponatų galima pirkti, po 50 cen
tų, spalvotas slaides. Mūsų

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

(o gal tyi buvo priežastis ap
saugoti savo dolerį?). Dabar 
šios priežasties jau nebėra. O 
jei mes ieškosime lik priežas
čių, .bet neparemsime mūsų 
priaugančios kartos didesnių 
užsimojimų ir pastangų išlai
kyti išeivijoje tautinę gyvybę.

lai ar galime norėti, kad mū-.u 
jaunimo darbai be kliūčių bū
tų atliekami. Nuo geraširdžiu 
lietuvių visokeriopos paramos 
priklausys Jaunimo Kongreso 
pasisekimas ir vyresniųjų gre
tų papildymas.

mokslininkai, paraginti Lietuvių 
Bendruomenės ar Vliko, Altos, 
galėtų ir privalėtų tokius tyrinė
jimus atlikti: Reikia išnaudoti 
retą progą. Kalbama apie ieški
nį Sovietų Rusijai, nes neteisė
tai atstovauja pavergtų tautų 
meną. Toks ieškinys būtų kur 
kas svaresnis, jei būtų ir moks
liškai pagrįstas. Ir būtų gera 
proga laisvam (pasauliui pasa
kyti apie iš lietuvių tautos iš
plėštą ir šimtmečiais Į Rusiją 
vežtą mūsų tautos sukauptą me
no turtą, kurio yra' ne tik Mask
vos muziejuose, archyvuose, bet 
ir daug kur plačioje Rusijoje.

Tą darbą vertėtų pradėti Los 
Angeles L. Bendruomenei. Toji 
paroda bus atidaryta Čikagoje 
birželio 16 d., vėliau Bostone, 
New Yorke. Tų vietovių lietu
viai, be abejonės, ne tik demon
struos ir platins atsišaukimus, 
aiškinimus, bet galėtų pasis
tengti ir iš esmės panagrinėti 
rusų atsivežtų ir išstatytų ekspo
natų teisiškumą.

V. Kašelionis

Jaunimo Kongresas atsisakė balandžio
Jaunimo Kongreso Komite

tas kovo 18 d. Menės salėje, 
Chicagoje, buvo susirinkęs vi
sumos posėdžiui, kuriame da
lyvavo 21 balsavimo teisę turi 
komiteto nariai. Be Komiteto 
narių, dar dalyvavo apie 15 
pagalbinio JK personalo bei 
svečiu. Iš Clevelando buvo at
vykę PLB-nės pirm. St. Barz- 
dukas, Atstovų komisijos pir
mininkė Milda Lenkauskienė, 
Augustinas Idzeiis, iš Kanados 
— Jūratė čeponkutė, Joana 
Kuraitė, Benis čeponkus ir kt. 
Posėdin atvyko ir LB c. v. vice 
pirm. Juozas Gaila (New Jer
sey), Chicagos apygardos vald. 
pirm. J. Jasaitis ir kt. Posė
džiui vadovavo JK prezidiumo 
pirmin. Romas Sakadolskis, ku 
ris pateikė plačią informaciją 
apie paruošiamuosius darbus 
beartėjančiam Jaunimo Kong
resui.

buvo pasisakančių ir už balan
dį stilizuotose lelijose, nutarta 
klausimą spręsti balsavimu. J. 
šoliūnas pasiūlė slaptą balsa
vimą, kuris čia pat buvo Įvyk
dytas. Dauguma balsų nutarta 
atsisakyti balandžio ir palikti 
dabar vartojamą Jaunimo Kon 
greso ženklą — vyti.

Dėl naujo JK ženklo (balan
džio) spaudoje ir žmonėse bei 
telefoniniais skambinimais bu
vo pareikšta priešingų pasisa
kymų. Kai kurie net skelbėsi 
neaukosią Jaunimo Kongresui

1972 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVA r 4
Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones Į Lietu

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

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

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

Spalio 2-rą, 15 dienų, iš Chicagos — $710.00 -r taksai, iš New 
Yorko — 610.00 -F taksai.
- Gruodžio 21-mą, 14 dienų, iš Chicagos — $710.00 -F taksai, iš New 
Yorko $610.00 -b taksai.

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

Rašykite, užvažiuokite arba informaciją kreipkitės tokiu adresu: g 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BITSEAU | 

i
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

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

formacijas kelionių reikalais į viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi- 1 
lietus ir reikalingas vizas.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

■'PER ANNUM-į
$5000 or more
’ certificates

2 year min.

UP TO

^ZSAFETY 0F V/ 
^7 YOUR SAYINGS

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates

$1000 or more 
certificates
1 year min.

Chicago Savings and Loan Assn, 
. Philomena T>. Pakel, President

Chicago Savings
and Loan Association

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

/4% PER annum

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

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

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

Kaip pirminiuose posėdžiuo
se, taip ir šiame, buvo gvil
denta ir apspręsta daugelis 
klausimų, kurių nebūtų gali
ma be plenumo posėdžio nu
tarti bei Įvykdyti. Tačiau to
kie visumos posėdžiai ateičiai 
numatyta retinti, o įvairius 
klausimus, apspręstus ir pa
ruoštus Prezidiumo su Komi
sijomis, atiduoti Komiteto na
riams spręsti korespondencr- 
niu -būdu.

Posėdyje .aptarus progra
mos praplėtimą Chicagoje, 
sporto dienos ruošimą, išklau
sius komisijii pirmininkų pra
nešimus ir daugelį veiklos dar
bų išlyginus, Finansų komisi
jos kontrolierius Saulius Mika- 
liukas iškėlė naujo Jaunimo 
Kongreso ženklo — balandžio 
persvarstymo klausimą. Šis 
ženklas (balandis), kaip Jau
nimo Kongreso simbolis, va
sario 12 d. komiteto posėdyje 
buvo priimtas, bet tarp buvu
sio vasario 12 d. ir šio posėdžio 
dar buvo komisijų pirmininkų 
posėdis kovo 4 d. Chicago j e, 
kuriame daugumai nubalsa
vus, buvo pasiūlyta kovo 18-tos 
koniiteto visumos posėdyje šį 
klausimą iš naujo persvarstyti, 
ar verta Jaunimo Kongresui 
simboliu pasirinkti balandį.

Vyties ir balandžio klausi
mu gyvose diskusijose savo 
nuomones pareiškė beveik visi 
komiteto nariai ir kiti. Kalbė
jo: D. Lukošiūnaitė, R. Kvikly
tė, M. Lenkauskienė, J. Kurai
tė, L. Nainytė, J. šoliūnas, St. 
Lukauskas, A. Kizlauskas, LB 
V. V. apygardos pirmin. J. Ja
saitis, dr. A. Norvilas, JAV 
LB vicepirmininkas J. Gaila, 
D. Vaitkevičiūtė, J. Jakštytė, 
N. Štakauskienė, K. Bagdonas, 
J. Kisieliūtė, PLB-nės pirm. St. 
Barzdukas, J. Šlajus, II PLJK 
pirm. R. Sakadolskis ir kt. Bu
vo įvairių nuomonių,
dauguma pasisakė už paliki
mą dabar vartojamo ženklo 
vyties su globusu. Kadangi

tačiau
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deposit to date
Regular Passbook accounts

/NTERPSJCOMPOUNDHXC

We pay -highest rates-pėmirtte

ASSETS OVER $160,000,000 
A RESERVE OVER $14,500,000

STANDAR
FEDERAL®
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140 
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

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

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 snkurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

UNIVER
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■ Paklaus rusus, kada kraustysis iš Lietuvos
Prezidentas Niksonas gegužio mėnesį rengiasi skris

ti į Maskvą. Su Sovietų Sąjungos vadais jis ruošiasi ap- 
, tarti įvairius Europos taikos reikalus ir palies santykius 

su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis. Prezidentas Nik
sonas nusiveš visą eilę Europos reikalų žinovų. Iki šio me
to ruošiamos konferencijos dienotvarkė dar nežinoma, 
bet kiekvienam aišku, kad Maskvos pasitarimų metu bus 
bandoma surasti atsakymus tiems klausimams, kurių ka
ro vadai ir diplomatai iki šio meto nepajėgė išspręsti.

Leonidas Brežnevas, Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius ir įtakingiausias žmogus 
visoje sovietų imperijoje, pareiškė, kad pasitarimai su 
prezidentu Niksonu gali būti naudingi “pasaulio taikai”. 
Bet toje pačioje kalboje jis grasinančiai prašneko ir apie 
karą. Jam labai nepatiko Vokietijos parlamento stipri 
opozicija kanclerio Willy Brandto paruoštoms šutartims 
su Sovietų Sąjunga ir komunistų valdoma Lenkija. Jis 
reikalavo tvirtinti paruoštą susitarimo projektą arba 
ruoštis karui. Jis pareiškė įsitikinimą, kad vokiečiams 
nėra jokio pasirinkimo: ratifikuoti sutartį arba eiti į 
karą.

Brežnevas yra labai geros nuomonės apie Sovietų Są
jungą. Jis grasina Vakarų Vokietijai, bet nuolaidų jis 
nesirengia daryti. Ambasadoriai padarė rusams dideles 
nuolaidas dėl Berlyno, bet Sovietų Sąjunga vis dar mano, 
kad ji gali primesti savo valią ne tiktai pradedantiems 
•atsigauti vokiečiams, bet ir kitoms pavergtoms Rytų Eu- 

į ropos tautoms. * ‘
Maskvos pasitarimų metu Brežnevas patirs dar dau

giau netikėtumų. Iš Washingtono ateinančios žinios sa
ko, kad prezidentas Niksonas, kalbėdamas Europos tai
kos reikalais, paklaus Sovietų Sąjungos valdovus, kada 
jie atšauks sovietų karo jėgas ir policiją iš Lietuvos ir ki
tų rusų pavergtų Rytų Europos valstybių. Karo veiks
mams pasibaigus sąjungininkai atšaukė savo karo jėgas 
iš Europos ir Afrikos, tuo tarpu sovietų karo jėgos ir jų 
primesta policija iki šio meto ne tiktai kankina milijonus 
Rytų Europos gyventojų, bet išnaudoja juos pačiais žiau
riausiais būdais. Antrojo Pasaulinio Karo pradžioje ne 
tiktai sąjungininkai pasižadėjo nedidinti savo teritorijų. 
Vakarų sąjungininkai žodžio laikosi, o rusai iš pagrobtų 
žemių nesitraukia.

Sovietų Sąjungos valdovai žino JAV poziciją Eu-

NORBIANTAS DAUJOTAS

: LIETUVA MASKVOS 
VERGIJOJE

7
Lietuviai tai žinojo ir išgyveno baisias 

dienas ir tik maldoje sėmėsi, sau stipry
bės. Po kiekvienos tokios raudonųjų siau
būnų apsiaubtos nakties, lietuviai vis daž
niau ir dažniau pasigesdavo daugelio savo

- artimųjų draugų ar giminaičių. Jų ding
davo šimtais. Ypač nukentėdavo šauliai, 
aukštesnieji pareigūnai, tautininkai, ku
nigai ir žymesnieji visuomenės veikėjai. 
Įvairių partijų žmonės ir žurnalistai. Į to
kias žmonių medžiokles tie budeliai vyk-

- davo automobiliais, o juos lydėdavo be- 
langiai “Juodi varnai”. Tai buvo juodai 
dažyti suimtųjų vežiojimui pritaikyti, 
automobiliai. Kiek atokiau išlipę prie nu-

*_ matytų namų enkavedistai eidavo pėsčio
mis. Jie pasiimdavo su savim nelietuvių 
tautybės, Lietuvoje gimusių ir užaugusių 
enkavedistų arba ir lietuvius milicininkus 
tam panaudodavo. Tai darydavo, kad 
be kliūčių galėtų Įsibrauti i namus ir suim
ti jų sąrašuose Įrašytą žmogų. 0 sutikus 
ginkluotą pasipriešinimą, kad jų kulka 
nepaliestų. Beveik 90% visų suiminėjimų 
buvo Įvykdyta naktimis. Atėję prie savo 
aukos buto, enkavedistai patikrindavo na
mo numeri. Lietuviškai kalbą rusai im
davo smarkiai šautuvų buožėmis belstis Į 
duris. Pažadinti iš miego išsigandę gyven
tojai, pribėgę prie durų jau nujausdavo

I Gliaudą taip smarkiai komunis
tų puolamas. Tai atsikeršijimas 
už jo veikalus “Liepsnos ir ap
maudo ąsočiai” ir “Aitvarai ir 
giria”. Tos knygos labai nepa
tinka Lietuvos kvislingams ir 
Kremliaus klapčiukams. V. Kei
merio klikai, žinoma už gerą at
lyginimą, įsakyta rašytoją su
niekinti ir diskvalifikuoti. Tik 
labai gaila, kad nepaminėti tų 
grafomaniškų knygų pavadini
mai Bijoma pavergtam lietu
viui parodyti, kokie klausimai 
gvildenami išeivijos literatūro
je, ir kad čia išeinančioje lietu
vių spaudoje nepamirštami ru
sų okupuotos Lietuvos vargai ir 
sovietinė priespauda.

Primetama, kaip galima rašyt 
nepažįstant dabartinės, ūkiškai 
ir kultūriškai pražydusios, tary
binės Lietuvos gyvenimo. Visai 
bereikalingas užmetimas. Vy
resnioji išeivijos karta labai ge
rai pažįsta rusiškąjį komunizmą 
ir jo mūsų tautai atneštą “lais
vę”. Beveik kiekviena šeima yra 
paliesta bolševikinio teroro; vie
nų Sibire išmarinti tėvai, bro
liai, seserys ir vaikai, kitų arti
mieji nukankinti kalėjimuose ir 
tardymų kamerose. Lietuvių per
sekiojimas tęsiamas ir dabar. 
Užtenka tik prisiminti Simo Ku
dirkos likimą. Net grįžę iš Si
biro vergijos paliegę tremtiniai 
savo tėvynėje neturi kur galvos 
priglausti, šventovės paverstos 
muziejais ir prekių sandėliais, 
dvasiškiai terorizuojami, teisia
mi ir kalinami. Jaunimas rusi
namas ir blaškomas po visus Ru
sijos pakampius.

Ekskursantams neleidžiama 
parinko ir paskyrė tokioms atsakingoms pareigoms, bet ] lankytis nuskurdintame Lietu- 
pradėjo komisijos nariams aiškinti, kaip lietuviai patys' 
įsijungė į Sovietų Sąjungą ir koks tas prijungimas buvo 
naudingas lietuviams. Jam neatėjo į galvą mintis paaiš
kinti, kaip visais atžvilgiais atsilikę rusai galėjo “su
kultūrinti” gerokai išprususius ir už rusus visais atve
jais aukščiau stovėjusius lietuvius, bet jis priminė apie 
lietuvių “prisijungimą”.

Iki šio meto tuo klausimu tylėję Amerikoje lietuvių 
leidžiami maskviniai laikraščiai vengė kalbėti apie Mas
kvon vykusius lietuvius ir “prašiusius” Staliną “priim
ti” Lietuvą į savo globą, bet pastaruoju metu Vilnies ir 
Laisvės redaktoriai rado reikalo pakartotinai apie tų 
prašymą “įsijungti” į Sovietų Sąjungą visiems priminti. 
Vilniuje pradėjęs garsėti žiugždinės “istorijos” dėsty
tojas A. Kazlauskas rado reikalo- tuo pačiu klausimu 
rašyti Amerikoje einantiems maskviniams laikraščiams. 
Jis kartoja seną melą apie lietuvių tautos nutarimą “įsi
jungti” į Sovietų Sąjungą.

Amerikos prezidentas labai gerai žino propagandos 
reikšmę. Jis supranta ir sovietų valdžios atstovų pastan
gas nuolat kartoti melą apie Lietuvos ir kitų tautų pa
vergimą. Reikia manyti, kad prezidentas dar kartą turės 
išklausyti sovietų valdžios atstovų kartojamą melą, bet 
reikia taip pat turėti vilties, kad jis turės pakankamai 
drąsos pasakyti jiems, jog tai yra melas. Vakarų pasau
liui davus laisvę buvusioms kolonijoms, sovietų skraiste 
prisidengusi Maskva neturi teisės steigti naujų kolonijų.

U

Truputį apie grafomanijq
Grafomanija — tai tuščių ir 

menkaverčių prozinių ar poezi
jos kūrinių rašymas. Rašytojai, 
kurie save laiko talentingais, 
bet kuria menkos vertės litera
tūrą, vadinami grafomanais, 
šiais laikais dažnai pasitaiko, 
kad ir talentingi rašytojai, kar
tais paverčiami grafomanais. Tai 
atsitinka tada, kai kūrėjas yra 
varžomas, kai jam neduodama 
laisvai pasirinkti siužeto, kai 
rašytojas ar poetas verčiamas 
būti partijos ar valdžios propa
gandistu, kai iš jo griežtai rei
kalaujama laikytis nustatytos 
linijos.

“Gimtojo krašto” 1971 m. 32 
numery Juozas Lukys rašo: 
“Jau daug kartų rašyta apie la-

bai žemą kai kurių išeivijoje 
leidžiamų knygų lygį. Grafo
manas J. Gliaudą neseniai iške
pė tokį politinį “šedevrą”. Jei
gu atsiranda lengvatikių, už žo
džių jovalą mokančių dolerius, 
kodėl jų neimti?”

Kūrėjas Jurgis Gliaudą yra 
talentingas rašytojas, davęs lie
tuvių literatūrai visą eilę ver
tingų veikalų. Savaime aišku, 
kad ir genijų sukurtuose veika
luose būna labai stipriu ir silp
nesnių vietų. J. Gliaudos para
šytos knygos išeivijos kritikų 
buvo perkratytos, gerai įvertin
tos ir rašytojas grafomanu ne
apšauktas. Tokiu jį laiko tik 
reimeriniai kritikai.

Visai aišku, kodėl rašytojas J.

leriai kvepia ir kelia pavydą. 
Reikia pasakyt, kad lietuviu iš
eivijos rašytojai ir menininkai 
iš savo kūrybos nepragyvena ir 
pinigą užstidirba fabrikuose, 
dirbtuvėse, įstaigose ar versle, 
tai nereikėtų jau taip ir pavydėt. 
“Gimtojo krašto” štabas ir ben
dradarbiai už pasikoliojimus ge
rai atlyginami. Ir darbas leng
vas, ir uždarbis geras.

Rašytojas J. Gliaudą gavo ke
lias literatūrines premijas. Ir 
gavo visai pelnytai. Veikalus 
premijai gauti atrenka sudary
tos jury komisijos. Jose daly
vauja rašytojai, kritikai, žur
nalistai ir visuomenės veikėjai. 
Vertinant konkursui atsiųstus 
veikalus, komisijų niekas neį- 
taigoja ir premija skiriama ge
riausiai parašytam kūriniui.

būti ir kalbos. Jei rašytojas J.

kalų vertinimo komisijų nariai 
— grafomanai. Toks jau bol
ševikiškas sprendimas.

Savaime aišku, jei Gliaudą sa
vo kūriniuose būtų aprašęs “žy
dintį” susovietintos Lietuvos 
gyvenimą, tai būtų talentingas 
rašytojas ir jo -fotografija ir 
raštų ištraukos pasirodytų “Gim 
tajame krašte”, bet jei jis apra
šinėja kolūkiečių vargą ir, pa
saulio istorijoje neturinčias sau 
pavyzdžio, Lietuvos partizanų 
laisvės kovas su kraštą okupa
vusiais rusais — grafomanas.

Seniai yra žinoma, kad komu
nistai verčiasi melu, propagan
da ir jiems nepritariančių nieki
nimu. K. Ūkana

ropos ir pasaulio taikos klausimais. Atsakomingų parei
gūnų ne vieną kartą ji buvo viešai išdėstyta ir konferen
cijose nedviprasmiškai pareikšta. Sovietų imperijos val
dovai žino, kad ji dar kartą jiems į akis bus pasakyta ir 
Maskvoje. Bet Sovietų Sąjungą valdantieji komunistai 
nebūtų imperialistais, jeigu jie taip lengvai duotų laisvę 
pavergtoms tautoms. Maskva, besiruošdama artėjančiai 
konferencijai, pradėjo kartoti sovietų propagandos iš
galvotą ir nuolat kartojamą melą apie lietuvių tautos 
norą įsijungti į Sovietų Sąjungą. Tą patį jie kartoja apie 
Latviją, Estiją, Gudiją, Ukrainą ir kitas valstybes.

^Sovietų užsienio ministras Gromyko po savo skvernu 
įšmugeliavo į New Yorką “tarybinės” Lietuvos užsienio 
ministrės pavaduotoją Vytautą Zenkevičių,. kuris su 
Maliko pagalba gavo progos tarti kelis žodžius vienos 
Jungtinių Tautų komisijos posėdyje. Jis nepasakė, kas jį

savo tragišką likimą. Iš lauko pusės pasi
girsdavo lietuviškai: “ Atidarykite, čia sa
vi, iš lietuvių milicijos— norime patikrinti 
dokumentus!”

Savaime aišku, policijai nesipriešinsi. 
Durys atsidarydavo. Į butą betgi jau verž
davosi rusai ir jiem tarnaują su šautuvais 
ir durklais raudonarmiečiai — enkavedis
tai. Dėl “bolševikinės tvarkos” dar pada
rydavo kratą, viską išversdavo, sulaužy
davo, net pagalves perpjaudavo ir plunks
nas išpurtindavo... Po enkavede “apsilan
kymo’’ lietuvių butas tikrai baisiai atrodė! 
Kartais iš vienų namų išsivesdavo “patik
rinimui” po 2 ar 3 žmones. Suimtuosius 
laukdavo kalėjimų rūsiai ir budelių kan
kinimai. Kankinimai visai nekaltų žmonių 
tęsdavosi po kelias savaites. Dažniausiai 
reikalaudavo išduoti “kontrrevoliuciją” 
ruošiančius lietuvius... Suimtiesiems pri
taikydavo nusikaltimo — baudžiamojo Įsta 
tymo atitinkamą paragrafą. Tardymai 
vykdavo naktimis. Mušimai, sąnarių lau
žymas. pilvo daužymas arba spardymas 
tęsdavosi beveik kas naktį. Kaliniai po 
kelių dienų paeiti negalėjo__ o jei kan
čių neatlaikydavo, tokiem, aišku, užtik
rintas kelias “po velėna”. Kai kada suim
tieji. neatlaikę kančių, pasirašydavo pasi
žadėjimą išdavinėti savuosius, pažįstamus, 
draugus. O kitus gyvuosius kažkur išvež
davo: į Maskvos kalėjimus ar į Sibiro kon
centracijos stovyklas. Paslaptingų žmonių 
dingimų buvo daug.

Tais atsitikimais, kai suimtasis po kelių 
dienų grįždavo iš kalėjimo namo, visi to

vos kaime, nes nenorima paro
dyt sovietinės baudžiavos. Ta
čiau akylus svečiai, važiuodami 
iš Vilniaus į Trakus, Druskinin
kus, Kauną ar net Palangą,' ma
to kaip suubagintas ir nugyven
tas žaliasis Lietuvos kaimas, 
kaip sunkiai lietuvis velka dvi
dešimtojo amžiaus baudžiamos 
jungą.

Komunistinė spauda JAV lais
vai platinama ir šio krašto val
džia nebijo, kad komunistinis 
melas ir propaganda gali su- 
griauti ant tvirtų laisvės ir dė-' 
mokratijos pagrindų stovinčią 
valstybę. O bolševikai bijo į Lie
tuvą ir maldaknygę įsileisti. Lie
tuviška komunistinė spauda čia 
siunčiama tonomis ir visi iš
eiviai gali ją laisvai skaityti. Už
tai niekas nekiša į kalėjimus ir 
niekur netremia. Pastabesnis 
skaitytojas susidaro pilną vaizdą 
apie žmonių gyvenimą rusų pa
vergtoje Lietuvoje. Tad nega
lima prikišti, kad mūsų išeivi
jos rašytojai nepažįsta ano gy
venimo.

Dabar dėl tų “už žodžių jova
lą” dolerių. Vis tik lietuviškiems 
bolševikams amerikoniški do-

kio žmogaus bijodavę, o ypač kaimynai ir 
jo pažįstami. Sugrįždavo tik tokie, kurie 
pasižadėdavo rusams šnipinėti, savo bro
lius išdavinėti. Ilgainiui, beveik kas de
šimtoje šeimoje atsirasdavo tautos išdavi
kų — enkavede tarnaujančių judų. O jei
gu kuris savo pasižadėjimo nevykdė, toks 
pakartotinai suimtas jau nebegrįždavo na
mo, ir niekas niekuomet nesužinodavo, 
kur dingo šeimos tėvas, brolis, sūnus...

Gyvenimas pasidarė ne tik neramus, bet 
baisus. Jokių vilčių. Jokios ateities. Nie
kas negalėjo net savo artimaisiais gimi
naičiais pasitikėti. Skundikai, kad galėtų 
save išgelbėti, dažnai klausiami pasaky
davo ant liežuvio prikibusią pavardę... O 
okupantui Įskundėjo tarta pavardė, jau 
buvo įrodymas tikro nusikaltimo ir jau iš
siteisinti nebuvo jokios vilties. Daugis 
pateko į enkavedistų nagus tik dėl kokio 
anekdoto, antikomunistinio pašaipaus tu
rinio, papasakojimo; žodžiu, tikros kal
tės ir- nereikėjo. NKVD saugumas, norė
damas įrodyti savo ištikimybę “tėvui” Sta
linui ir Maskvos komunistų partijai tai 
įrūdydavo didesnio kiekio lietuvių suimi- 
nėjbnu, jų kalinimu, jų sušaudymu, jų 
ištrėmimu į Sibirą ar kur kitur. Tuo reiškė
si jų uolumas bei stačbanovinis darbštu
mas. ..

Kartą girdėjau vieną anekdotą pasako
jant... Suėmė jau senyvą žmogų. Tardė, 
mušė, spardė ji, o jis vis sako “aš nekal
tas!” Pagaliau visti'ek jį kaltu pripažino ir 
be jokio teismo jis buvo vedamas į rūsį su
šaudyti. Čia pat ir NKVD viršininkas. Tas

TAIP KARIAVO LIETUVIAI
Įdomių žinių apie senesnės 

Lietuvos laikus yra Bernard 
Connor, M. D., knygoje “The 
History of Poland”, išleistoje 
London’e 1698 m. Ją įsigijo ir 
maloniai leido naudotis Irena 
ir Vytautas Tamošaičiai iš Los 
Angeles. Čia duodu pora iš ten 
perrašytų gabalėlių: \

Tome II, skyriuje Letters Of 
Military Affairs, laiške VI, skai
tome: “The Prussians, also 
need not march beyond the Ri
ver Vistula, Ossa, and Drebnicz. 
And lastly the Lithuanians are 
not to go beyond the bounds of: 
their Great Dutchy”. (4-5 psi.).

Laisvai^ išvertus: Prūsams 
taip pat nereikia žygiuoti už 
Vyslos, Osos ir Drebnico upių. 
Ir pagaliau nereikia vykti (ka
riauti) už jų Didžiosios Kuni
gaikštystės.

Atrodo, prūsams ir lietuviams 
tereikėjo, kariauti savose žemė
se. Autorius žinias rinko Len
kijoje. Prūsai čia skaitomi kaip 
lietuviškoji dalis. Tuo, iš da
lies, galima paremti faktą, kad 
Žalgirio kautynės įvyko Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
žemėse. Galimas dalykas, tenai 
dalyvavo, lietuvių pusėje, ir prū
sai. Tuo reikalu reikia duome
nų.

Toliau, to paties II tomo Let
ter of Militars, Affais, VI laiš
ke, 24-25- psl. rašo kokia karinės 
jėgos proporcija kovojo lietu
viai prieš svetimas kariuome
nes r

“That the General Lesovius, 
with above 1500 Spear-men, 
routed above 40,000 Moscovites, 
killing upwards of 9,000 on the 
Spot. In like manner, another 
General, Boratinius, with 2,000 
Horse, defeated 30,000 Moscovi
tes, killing 7,000 of them, and 
bringing away all their Can
non. In the same Reign like
wise, Camenecius, with only

6,000 Horse, overthrew above 
25,000 Tartars. And about the 
same time, Tarnovius, with 4,000, 
beat 22,000 Turks and Vala- 
chians, taking from them above 
52 Field-Pieces. In Sigismund 
Il’s Reign, Duke Radzvil, with 
7,000 only, routed 30,000 Mosco- 
vities, and took from them the 
Castle of Ula; And Prince Sa- 
pieha, with 5,000...”

Išvertus lietuviškai: Genero
las Lesovius su virš 1,500 ieti- 
ninkų nugalėjo virš 40,000 mas
kviečių, iš jų apie 9,000 vietoje 
nukovę. Panašiai kitas genero
las, Boratinius, su 2,000 raiti
ninkų, sumušė 30,000 maskvie
čių, nukovęs 7,000 jų, ir paėmęs 
visas jų patrankas. Panašiai 
viešpatavo Camenesius, su tiktai 
6,000 raitininkų įveikė virš 25,- 
000 totorių. Ir maždaug tuo lai
ku Tarnovius su 4,000, sumušė 
22,000 turkų ir valachinų, atim
damas iš jų 52 lauko vėliavas 
(ar patrankas?) Sigmundo II-jo 
viešpatavimu, kunigaikštis Rad
vila tik su 7,000, įveikė 30,000 
maskviečių ir atėmė iš jų Ūlos 
pilį; ir princas Sapieha su 5,000...

Kiek tie duomenys ar skai
čiai teisingi, žinoma, sunku pa
sakyti. Bet taip rašė ne lietuvis, 
ir ne iš lietuviškų "šaltinių gau
tas žinias skelbė.

Tame leidinyje yra daug ir 
kitur neužtiktų žinių apie Lie
tuvą, lietuvius, Lenkijos ir Lie
tuvos valdymąsi, tautinius ženk
lus, kariuomenes, uniformas ir 
t. t. Alg. Gustaitis

• Gudruolis ir kvailys, pake
liui rado maišą kantrybės. Kuo
met jiedu jį pasidalino: išmin
tingasis tapo filosofu, o kvailys 
— asilu.-

’NAUJI SNOS*' KIKKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS 1R BICT Gjs

žmogelis virpėdamas iš baimės maldauja 
to enkavedisto, kad jis nekaltas ir jis ne
žinąs už ką jį nori sušaudyti?

Sustojo tas NKVD viršininkas ir klausia 
to mirčiai pasmerkto žmogelio: — Ar tu 
tiki Dievą ir ar esi religingas iš viso?

— Taip, aš tikiu! Iš pat mažens mo
tina tikėjimą įskiepijo, ir šiandien mano 
stiprybė ir viltis yra Dievas.

— Gerai, — sako rusas — jeigu tikt Mes 
turime sušaudyti, tai mūsų pareiga. Bet 
kai tavo siela pateks į dangų, ten Dievas 
ištirs ir visa mūsų neteisybė paaiškės.

Po to tą žmogeli rūsyje ir sušaudė.
Grįžtu vėl prie buvusio Lietuvos Banko 

— Maskvos Gosbanko skyriaus.
Aš-mokėdavau saugotis ir laikyti liežu

vi už dantų. Man sekėsi sugyventi su savo 
bendradarbiais, t. y. ne tik su savo virši
ninkas. Bet vis tiek turėjau baimės ir rū
pesčio kaip išsisaugoti nuo kalėjimo. Pas 
mus buvo pasklidusi patarlė: “Kalėjimo ir 
terbos neišsiižadėk!”

Kaip ir visa tauta, taip ir aš ramybės 
neturėjau, o baimė patekti Į raudonojo 
okupanto kalėjimą buvo didelė ir dažnai 
naktimis negalėjau užmigti. Kai naktimis 
pasigirsdavo automobilio burzgimas, kai 
išgirsdavau kur netoliese Leidimąsi Į duris, 
žinojau, kad tai raudonieji budeliai ima 
mūsų brolius “afaskaiton”. Aš visad bu
vau pasiruošęs kelionei, iš kurios nebe
grįžtama.

AUKSĄ, PLATINĄ, DEIMANTUS IR 
KITUS BRANGIUS METALUS BUVO

ĮSAKYTA SUNEŠTI Į BANKĄ

Kai maskoliai su savo atneštu bolševiz
mu, raudonosios armijos durtuvų ir tankų 
remiami, jautėsi Įsigalėję Lietuvoje, tuoj 
ėmė leisti Įsakus. Pačioj pradžioj visi tu
rėjo atiduoti bet kokius turimus ginklus. 
Rusai perėmė ginklus ir iš Lietuvos kariuo
menės ir Lietuvos šaulių Sąjungos. Vėliau 
sekė Įsakais pagrįstas visos lietuvių tautos 
apiplėšimas. Grasinant 25-riais metais iš
trėmimo į Sibiro koncentracijos stovyklas, 
buvo griežtai Įsakyta į Lietuvos Banką ir 
į visus kitus skyrius sunešti visas turimas 
vertybes: užsienio valiutą, gryną auksą, 
sidabrą, brangius akmenis — deimantus ir 

- kitus brangius metalus ir svetimų valsty
bių vertybių popierius, Lietuvos valstybė® 
paskolos lakštus — bonus ir net Lietuvoje 
veikusių bendrovių akcijas. Kadangi tų 
visų vertybių surinkimas vyko per užsie
nio valiutos kasą, kurios operacijos man 
buvo suprantamos, nes turėjau tame dar- 
be nemažą prityrimą, tai ir šiuo atveju tų 
vertybių surinkimas turėjo pereiti per ma
no rankas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U J T E N A 9*

Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PRospect 8-3229
Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto.

fUz. NL 2394683

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula»k| Rd. (Crewford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tofofu PRoapact 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ran; 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR 

DR. B. B. SEJTON 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talaf. 695-0533 

Fax Vallay Madical Center M0 Summit St. 
ROUTS 53. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 43849 

RazicL: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai.. 
tntrai, penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštad tiktai susitarus.

R*x: GI 8-0873

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

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

siliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofiso fol.: 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: Pirmad., antrad., ket- 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11. vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

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 SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisai 2750 Wait 71 st St 
TaL: 925-8296

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

uždaryta.
Rax. taL: WA 5-309$

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumosonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. tale>*^ Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kolom: 
(Arėk Supports) ir L t

2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

help your-
HEART FUNCnFį 
help your HEART

(PUTRAMENTAS)

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINY01A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 3-0833 ir PR 8-0834

gražiausios gėlės ir vainikai ūku 
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENT/1)

5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

POVILAS LIAUKEVIČIUS tpauJu* elektros juygtuką nu
švito didžiulis baseinas, kur iš 
145 pėdų aukščio į vandens 
per amžius uoloje išmuštą ir 
gražiai apvaliai nušlifuotą di
džiulį kubilą su didele jėga ir 
kurtinančiu triukšmu krito 
vanduo. Gidas aiškino, kad 
tas vanduo nuteka į kitą plyšį 
uolų tarpe ir dar nėra susekta, 
kur ta požeminė upė išeina. 
Visi tie karoliai - korajai ir jų 
žvilgėjimas yra padaras įvai
riausių uolose esančių minera
lų, kuriuos tekantis ir varvan
tis vanduo per tūkstančius me
tų, turėdamas laiko, nušlifuo
ja į tas fantastiškas formacijas. 
Tinkamai nusakyti ir pavaiz
duoti šį nuostabųjį gamtos kū
rinį reikia gana sugebančio ir 
geologijoje nusimanančio žmo
gaus.

Winnipeg, Kanada r Miami, Forida 
gazolino tiekimo vamzdelis. 
Mašinų amžiuje viskam yra 
priemonės. Pavaišino kadila- 
ką tam tikru skysčiu ir bere
gint viskas susitvarkė. Pirmą
ją dieną atsidūrėme 500 mylių 
kitapus Minneapolis.

Kitą dieną drožiam Chi- 
cagos link. Sniegas pradeda 
mažėti. Artėjam prie dūmuo
se paskendusios Ghicagos. Pra 
dėjo varginti tas kelių pinigų 
rinkimas (“tolis”) : vos įme- 
tei 30 centų, pavažiavai tre
jetą mylių vėl užtvara, ir vėl 
turėk paruoštus 30 centų mesti 
krepšin. Tik tuomet užsidega 
žalia šviesa, automatas pasa
ko “Thank you”, reiškia gali 
toliau važiuoti. Bet nedie įmes 
ti kan.adišką pinigą, kurio jan- ROJUJE AUGA APELSINAI 
kiai nepriima — beregint, sa
ko, pradeda garsiai skandaly- 
ti aliarmo signalais. 7 
mums to pergyventi netęko.

Buvo sekmadienis. Pavalgę 
pietus viršum greitkelio pa
statytame restorane, norėjom 
paskambinti J. Pronskui į Nau
jienas, bet manydami, kad to
kią dieną jie ten nedirba, va
žiavom toliau.

Chicagos dar visiškai nepri- kurs traukia stačiai į pietus 
važiavus patekome į tokią snie- kaip kokia gija. Mašinos kelio 
go pūgą, kokių Kanadoje la- mis eilėmis skuba visos į Mi- 
bai retai tepasitaiko. Pagaliau ami ir kitus Floridos pietinio 

įvažiuojant į šį 
sumokėti rink-

Kaip ir kiekvienais metais, 
Kanadoje gan.a ilgos žiemos. 
Nusibosta laukti, kol varna su
kranksės, pranešdama pava
sarį artėjant, o tatai atsitinka 
tik pačioje kovo mėnesio pa
baigoje.

Nors šiemet nebuvo numa
tyta ilgesnė kelionė, nes jau 
daugely šiltesnių vietų teko 
pabūti, bet štai atsirado neti
kėta proga: vinipegiškis Me
čys šarauskas pasisakė važiuo
jąs į Floridą, nes norįs savo 
prieš trejetą metų iš Lietuvos 
atvažiavusiai žmonelei apro
dyti ne tik Kanadą, bet ir Ame
riką. Sako, “Važiuojam kar
tu!”

PIRMASIS TARPAS IKI 
CHICAGOS

Kur rasi geresnę progą nuo 
žiemos pabėgti, čia šaltis spir
gina iki 30 laipsnių žemiau 
nulio ir dar žemiau, © ten nu
nokusius apelsinus stačiai nuo 
medžių skink ir valgyk, kaip 
Adomas 'rojuje! Taigi, abu 
šarauskai ir aš su žmona Juli
ja praeito vasari© 4 d. pasa
kėm “bai-bai” šaltajam Win- 
nipegui.

Vos pervažiavome Ameri
kos sieną kaip Mečislovo kądi- 
lakas pradėjo streikuoti, spjau 
dyti ir pagaliau visiškai susto
jo, tartum pabūgęs tokios il
gos kelionės: pasirodė, užšalo

. NE OBUOLIAI
Palikę stebuklingąjį krioklį

Laimei, traukėme tolyn į pietus. Medžiai 
rialm 1 - _

vasario pradžioje jau su la
pais. mums iš šiaurės stačiai 
malonu matyti pavasarį žie
mos viduryje. Oras šiltas ir 
nuo mūsų pečių pradeda nu
kristi šiltieji drabužiai. Ir štai 
pagaliau esame naujajame tie
siajame Floridos greitkelyje,

!GRADFNSKAS
PATI NAUJOJI

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

PERKRAUSTYMA!

-j

Laidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R- 3 E RINAS
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit X M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek-
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vali 
ryto.

TaL: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL 60629
4 2

sniegas pradėjo mažėti, bet galo pajūrius, 
diena pradėjo temti, o prie greitkelį reikia 
greitkelio jokių motelių nėra, liavą. 
dėlto gavom toli išsukti iš ke
lio, kol kažkuriame miestely
je gavome nakvynę."

GAMTOS STEBUKLAI 
KALNO GILUMOJE

Trečią dieną važiuojant snie
gas jau pranyko. Mašinos plen 
tais lekia pilnu greičiu į visas 
puses. Tų kelių gerumas! Kaž 
kur jau toli į pietus nuvažia
vus prasidėjo pakelėse rodyk
lės — reklamos, kviečiančios 
pamatyti Rudi Falls. Nutarėm 
kvietimą priimti ir pasukom į 
tą vietą, nors iki tos vietos rei-^ 
kia pavažiuoti dar šimtą my
lių... - * ■

Tai tikras gamtos stebuklas, 
milijonų metų kūrinys. Vin
gių vingiais reikėjo užlipti į 
aukšta kaina, žinoma 
mašina 
menini 
rium 145 pėdas žemyn, gilyn; 
čia tunelis apie pusės mylios 
ilgio. Tik du žmonės gali eiti 
greta. Silpnoka elektros švie
sa. Gidas (vadovas) pasakoja, 
kada šie stebėtini požemiai bu
vo rasti ir įrengti, kad būtų 
galima parodyti publikai. Per j židinį — bažnyčią, klubą 
milijonus inętų vandens iš- ar lietuvišką užeigą. Taip ir 
graužtuose tuneliuose ir įvai- čia. Miami lietuvių puikus di- 
riausio didumo bei formų “sa- džiulis klubas, kur gali sutal- 
lėse” žiba ribuliuoja tartum iš pinti kelis šimtus žmonių. Klu 
brangiausių karolių padarytos bas — tai senųjų lietuvių dėka, 
visokiausių spalvų įvairiausios Prieš penketą metų tų senųjų 
figūros ir formos — stalaktitai, lietuvių dar nemažai buvo gy- 
Pągaliau beeidami išgirdome 
vandens kritimą. Gidui pa-

Buvo, rodos, 
staiga pradėjo smarkiai' lyti, 
bet mes ir lietų pamiršome pa- 
'matę neapmatomus apelsinų 
sodus, kurie stačiai geltonavo 
'nunokusių vaisių pilni. Stačiai 
nesinori, tikėti, kad prieš die- 
ną kitą palikę šaltį ir pūgas at- 

' sidūrėme Adomo ir Jievos ro
juje! Tačiau greitkeliu į Mia
mi skubančių mašinų daugybė 
vertė susirūpinti nakvyne, kur 
tokioje žmonių upėje gauti. 
Mano prieš 6 metus turėti ad
resai pasenę*, adresatai pasi
keitę. Sustojome pas prietelius 

y , Liulevičius, kurie anuomet 
buvo apvežioję ir parodę įdo
mesnes Miami vietas. Pas juos 
yietps buvo užimtos, bet jų dė 

su ka pavyko vietą gauti viename

Tikėtas $3 vienam as-.j 
Leidžiamės elevato-

graži diena, kai

raiu, feud | klubą pradeua p&-| 
reiti nauji žmonės, nauji atei
viai, tik nesuprantamas tų 
naujųjų laiko apskaičiavimas j 
— viskas minutėmis. Bėgo iš 
Lietuvos tiek toli, kol atsidūrė 
pačiame Amerikos pakraštyje 
ir toliau nebėra kur bėgti, tai 
ko jau dabar taip skubėti, lai
ką minutėmis matuoti?

Tokį įspūdį teko išsinešti iš 
Vasario šešioliktos minėjimo, 
žmonių buvo pilnutėlė klubo 
salė, iš jų gal trečdalis buvo 
kanadiečių, bet kuomet kana
diečiai norėjo, kad ir jų žmo
gus pasakytų žodį, tai minėji
mo vadovybė atsisakė leisti, 
nes ’’minutės” (dienotvarkė) 
neleidžiančios ... Prel. Bal- 
kūno kalba buvo gana turinin
ga: “Prezidentas Nixonas išė
jo su velniu riešutauti”, taip 
charekterizavo kalbėtojas ke
lionę į Pekiną. Aukų Altui 
surinkta $1500.
Miami dar sutikome nemažai 
pažįstamų iš Kanados — S. 
Jespelskį, P. Suplevičių, mont 
realiečius, kurie čia gyvena 
jau nuo žiemos pradžios. To
ronto ečiai tabako augintojai čia 
šildosi per visą žiemą, taip jau 
ponios Krasauskienės tėvelis 
Klimas, kurs su savo gražia 
simpatiška žmonele čia lei
džia pirmuosius “medaus mė
nesius” ir čia turi nusipirkę 
gražią nuosavybę. Tiesa, juo
du jau nebe jaunuoliai, bet 
jauni dvasia, apsivedė praeitą 
rudenį Windzore, Kanadoje, 
kur p. Klimo duktė Krasaus
kienė gyvena su savo vyru ir 
šeima.

(Bus daugiau)

PILKITE JAV taupymo bonus Ik

tėvas ir sūnūs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DA1MIDDOVYDAS P. GAIDAS

spintelę reikia

TRYS MODERNIŠKOS
ATR-CONOrnONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA

MIAMI LIETUVIŲ KLUBE
Miami Lietuvių Amerikos 

Piliečių Klubas. Kaip džiugu: 
kur tik randasi lietuvių, ypač 
senosios kartos grupelė, ten 
tikrai rasi kokį nors lietuvišką 
židinį.

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

BIZNIERIAI KURIE GARSINĄS!
NAUJIENOSE-’.—TURI GERIAUSIĄ 

'PASISEKIMĄ BIZNYJE

Susirinkimų ir ?c-engimų
PRANEŠIMAI

Telef.: GRovehill

HOME
Street 
6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-5

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

REpublie 7-8609 REpubHe 7-8M1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE A VENICE
Tek; Y Arda 7-1741-1742

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

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, suris 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 leidimų:
1. J. Augustaitytė ■ Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos.

Kišeninio formato, 157 psL $2.00. - -
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI LR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eihų rinktinė, 169 

psi. Kama S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SgJA. Eilėraščiai. 86 psL $2.00.

12- Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
: išrietintas lietuvaites senovės laikaė; su autoriaus iliustracijomis. $5-00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00. - ’

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė 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, 79 psl., $1.00.
20. Elena Tvmienė, KARALIAI fR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologuos posmai 

J5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas,

Norėdami įsigyti 
raštinę arba užsakyti

vųjų tarpe ir šiandien klubo 
sienos nukabinėtos jų paveiks
lais, bet jų pačių jau nebėra... 
Jų klubui atlikti darbai ilgai 
liks šio klubo istorijoje, 
jiems.

Keliais paskutiniais 
teko spaudoje pastebėti 
žai kažkokios trinties.

— 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. 
Kviečiami 
svarbiame

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAV* 
MAS ęi£NA 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvį^
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

i
i 
t 
i 
i 
t
į

Garbė

metais
neiua-
Natu-

6245 So. Western Avenue, 
būtinai dalyvauti šiame 

susirinkime.
S. Kaulakis, rašt.

Žagarės Klubo narių susi-— Liet.
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.

4 Metu Mirties Sukaktis
4U

ALBERTAS KRAUZAS
Gyvenęs 3230 W. 66th Street

' ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArda 7-3401 J

i

' BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLynipic 2-1003

I 
s

i

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

k

i

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YAros 7-113d-1139

į 

į 
f

BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00. , ,
* * *r t 4| « . » | < ’ I _ * ’" * *

šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujienr 
pašta, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NADJ IENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60808

Mirė 1968 metų kovo mėn. 24 dieną, sulaukęs 44 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Balsiuose. Palaidotas Bethania kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Elzbieta. 2 sūnūs: Allen ir Albert, mar
čios — Patricia ir Irene ir sesuo Martha Rotz.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu 
pas muši jau ^ebesugrįšij bet me$ anksčiau ar vėliau pas Tave nu
eisime.

Tebūna Tau lengva ši žemelė.
Nuliūdę lieka:

Žmoni, vaikai ir sesuo.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, liL 974-4410

i

I
I
I

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10&21 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
<nuth Holland, lUinoii

■... u ... _■     ----------------- , LJ it    
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paraitytė Iręna, Klimienė Lidi
ja, Naujokieiie Būtą, Preikšai- 
lytė Milita, Sc<hitytė Klaudiją, 
Sinickaitė Angelė, Trakiehė Ade
lė, Upnickaitė Silvija, Vąriako- 
jienė Bronė ir ŽtlMaitailytė Edi
ta. '

Bražinskas Vladas,

fW

k J
"J

^3

te
- v t

—
Tėviškės parapijos Choras

REAL ESTATE —, OUT OF TOWN
Nuosarybė* k I tv r ,

GRAŽIOJE MARQUETTE PARKO apy
linkėje išnuomojamas kambarys. 
Galima naudoti visą butą su esamais 

amžiaus blaivus vyras.

išnuomojamas kambarys.

patogumais. Pageidautinas vyresnio 
amžiaus blaivus'vyras.

Skambina tel: 737-7794. ’
REAL ESTATE

CLOUDY

g j g i- j-
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Debesuota, gali lyti.
Šaulė teka 5:44, leidžiasi 6:10.
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

1 tu frt GmtUft Lithamon Dnbį ia Aflgcioi

HAUJIEKOS
The LAhuaaiaa Daily Ncw» 

by The Lithuanian Ncwi Publishing Co- luck 
1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 00608 

HAymartet 1-6100
Over Ont Million Lithuanian In Tht Unittd Statot

I

II i

Library of Cc 
dical Division

3 gross Gr.
Pt
Washington, D. C. 20540

VOL. LVIV Chicago, Hl. — Pirmadienis, Kovo-March 27 1972 m. Kaina 15c 73Tenorai:
Gružas Leonas, -Kaminskas Arū
nas, Kleinaitis Algimantas, Mie- 
liulis Frankas, Paulikaitis Al
bertas ir SkistiiAAs Emilis.

Bosai: Genutis Otonas, Ge
nutis Zigfridas, Holėfideris Emi
lijus, Juškėnas Algis, Jurkšai- 
tis Jonas, Juškėnas Kęstas, Mie
li ulis Benjaminas, Mieliulis Vik- 

Puodžius Algimantas, 
T rakis Martynas ir Valdukaitis 
Rudolfas. A. T.

Bosai:

toras,

61-MA IR CAMPBELL. 10 butų mū
rais labai gerame stovyje. 

$79,500.
Tel. 767-2114,

REAL ESTATE FOR SALE 
Hemai, Žemė — Pardevimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Oarbinlnkiy

LIETUVIŠKAM RESTORANUI reika
lingi darbininkas-kė. 1 ?
Telefonuoti 776-1018.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
< EB ZEtfAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu \ 

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

I
1 ■

11
K

s

GENERALS TREIK
t

B

Alabamos gubernatorius George Wallace siu mėty rinkimuose įva
rė baimės ne vienam demokratu kandidatui į prezidentus. Floridoje
jis laimėjo 42 nuošimčius demokratu balsy. Nemažai rėmėju jis turi

ir Wisconsine, kur pirminiai rinkimai įvyks .balandžio 4 d.

MURES AIRIJOJE
BRITANIJA PRADEDA VALDYTI

ŠIAURINĖS AIRIJOS PROVINCIJĄ
BELFASTAS. — Britanijos ministeris šiaurinės Airijos rei

kalams atvyko į Belfastą perimti tos britų provincijos valdymą. 
Protestantų radikalioji Avangardo Judėjimo grupė ragina šiandien 
ir rytoj pradėti generalinį streiką. Pašalintoji š. Airijos vyriau
sybė žada trukdyti britų ministerial jo darbą. Britanija pasiuntė 
į šiaurės Airiją dar 4.000 kareivių. '*

Baigėsi fotografo 
ir Onassis byla

NEW YORKAS. — Ponios 
Onassis, buvusios Kennedy, ir 
fotografo Galella byla pasibaigė, 
tačiau teismas sprendimo dar ne
paskelbė, nes Kennedienės advo
katas pareikalavo fotografą nu
bausti už teismo paniekinimą. 
Dar teismui vykstant, jis vėl se
kiojo Kennedienės vaikus ir juos 
fotografavo.

Ponios Onassis reikalavo teis
mo uždrausti fotografui prieiti 
arčiau kaip 200 jardų prie jos 
namų ant Penktos avenue ir ne

ATLNL4US FILOSOFAI PRADĖJO 
TYRINĖTI EMIGRANTŲ VEIKIMĄ
1971 m. kovo 3-5 d. Vilniuje įvykęs Lietuvos kom. partijos 

(Maskvos padalinio) 16-sis suvažiavimas reiškė rūpestį dėl lietu
vių išeivių Vakaruose veiklos — ideologinėje srity — pagyvėjimo. 
Komunistai pažymėjo reikalą daugiau dėmesio skirti “buržuazinės 
ir smulkiaburžuazinės ideologijos, lietuviškosios nacionalistinės 
emigracijos veiklos demaskavimui, reakcinės klerikalizmo esmės 
ir jo ryšio su buržuaziniu nacionalizmu atskleidimui”.

Po to sekė visuomenės mokslų 
(tiksliau — marksizmo-leniniz
mo) srity dirbančių lietuvių 
mokslininkų įjungimas kovai 
prieš tą Vakarų skleidžiamą, an
tikomunizmą. Ir tuo būdu, vei
klai derinti, atsirado dvi tokios 
aiškintojų, demaskuotojų gru
pės: pirmoji, svarbiausia— “Už
sienio ideologiniij srovių tyrinė
jimo probleminė tarnyba” (ji įei
na į Gamtos ir visuomenės moks
lų koordinavimo tarybą prie Lie
tuvos Mokslų Akademijos prezi
diumo), antroji, vadinama “pro
bleminė grupė, nagrinėjanti už
sienio ideologines sroves bei an
tikomunizmo kritikos klausi
mus” (šioji sudaryta Filosofijos, 
teisės ir sociologijos skyriaus, 
Mokslų akademijoje, Istorijos 
instituto, filosofijos sektoriuje).
Ką veikia griozdiškų pavadinimų 

Taryba ir grupė?

Abi grupės neseniai, atro
do, sausio vidury, Vilniuje su
rengė “mokslinę konferenciją” 

antikomunizmo .kaip ■ pa
skelbta “’Tiesoje” (nr. 21)

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

PARDUODAMI VALGOMOJO ar vir
tuvės baldai — stalas su 5 kėdėmis 

ir spintelė indams. > . - 
TęL GR 6-2061.

BUTŲ NUOMAVIMAS
VERTIMAI

j-yiSŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA^

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TRADICINIS GIESMIŲ VAKARAS
Giesmė “Pranaše Didis” arba 

pagal seną “Didelis Prarake” 
šimtmečiais aidėjo lietuvininkų 
namuose ir bažnyčiose ...___
kasdien ir kas sekmadienį didin
gai ir skirtingai. Vysk. Hof- 
heinz jau prieš 100 metų apie 

ir j ją rašė: “kada lietuvininkų pil
na bažnyčia užtraukia “Didelis 
Prarake” ir kitas savo mėgia
mas giesmes, tai ne tik dreba 
bažnyčios langai, bet ir kiekvie
no besiklausančioji širdis.”, šia 
giesme buvo pradėta ir pirmoji 
Lietuvos Giesmių - Dainų šven
tė Kaune, diriguojant Dr. Vy- Kleinaitytė Rūta, Kasiulytė Rū- 
dūnui.

* Šį Verbų jsekmadienį, kovo 
26 dieną, 5 vai. įvyks tradicinis 

.Giesmių Vakaras Tėviškės baž
nyčioje, esančioje 6641 So. Troy. 
?šio Vakaro naujenybė — koinp. 
įVl. Jakubėno sukurta 
^kantata — Pranaše Didis — 
-chorui, sopranui, baritonui 
fortepijonui pagal lietuvininkų 
diaudies meliodiją ir Dr. Vydū- 
"ho žodžius, paminėti Tėviškės 
Xietuviu Evangelikų Liuteronų 
Parapijos 20-ties metų sukaktį.

nauja

A. ČEPULIS 
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE
.. ^^-to ^v. cmeraia **Tcnue
Tel. LA 3-1387 skambinti po 6

3548 So. Emerald Avenue
v. v.

Pildo pilietybės, imigracijos ir kito-
kius formuliarus. Lanko interesantų 
reikalais valdžios ištaigas bei konsulą^ 
tus. Pataria ir informuoja kompen
sacijų - pensijų iš Vak. Vokietijos ir 
•kitais klausimais.
v-

nas — solo Viktorija Grigelai- 
tytė, baritonas — solo Leonas 
Gružas, fortepijonu palydės 
pats autorius komp. Vladas Ja- 
kubėnas. Kantata tęsis 20 ini-

fortepijonu

TRUMPAI

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS
E

f r
O ■į |

beveik nacių.
Šalia šios kantatos išgirsime 

ir kitų kūrinių, išpildant minė
tam Chorui, Vyrų Oktetui ir 
solistams Ignui Malciui, Jonui 
Jurkšaičiui ir Bronei Variako- 
jienei. Mišriame Chore giedos 
šie choristai, choristės:

Sopranai: Buntinaitė Aldona, 
Buntinienė Lilija, Boehm Erika, 
Grigelaitytė Viktorija, 
tienė Irena,

Kleinai-
Kleinailienė Rūta,

ši sekmadieni mes ją girdėsi
me tos giesmės kantatą, sukur
tą prof. Vlado Jakubėno jo 50 
kūrybos metais. Išpildys Tėviš
kės Parapijos Choras, diriguo
jant Jurgiui Lampsačiui. sopra-

ta, Nauburienė Marija, Palšytė 
Lilija, Pauperienė Astrida, Pele- 
raitienė Ilzė, Perkūnai tė Audro
nė, Srugytė Karina, Veinšreide- 
rienė Aldona, Vencelienė Hilda, 
Vencelytė Kornelija, 
tytė Ela.

Altai:
Jungblut Astrida, Juškėnienė 
Zelma, Jurkšaitytė Silvija, Kas-

— SP 4 Walter Zinkevičius iš 
Brighton Parko apylinkės išvy
ko į P. Vietnamą su 222-tra Ad
ministracijos kuopa. Jis yra 
baigęs Kelly aukšt. mokyklą, 
studijavęs Loop kolegijoje.

— Jonas Bielkevičius, North
western universiteto studentas, 
išrinktas Brocktono apylinkės 
atstovu į Jaunimo kongresą. Jis 
yra aktyvus skautų organizaci
joje ir visuomeninėje veikloje. 
Kandidate išrinkta Dovilė Ei
vaitė.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

GEROJE VIETOJE IŠNUOMOJAMA 
KIRPYKLA su visais Įrengimais ir 
įrankiais. Kreiptis 2437 West 69th St.

WANTED TO RENT
Ieško butų

. LIETUVĖ, vidutinio amžiaus moteris, 

domą butą Bridegeporto apylinkėje.
ieško nuomoti 4—6 kambarių apšil 
r

’Tel. FR 6-2134.

Žemaitai-

Bakšytė Kornelija,

— Dr. Kristupas Gudaitis ats
tovavo Davis apskrities gydyto
jams Illinois valstijos gydytojų 
suvažiavime.

. tuvių radijo programos “Lais
vės varpas” parengime balan
džio 9 d. Piliečių draugijos sa
lėje. Programos vedėjas yra 
Petras Viščinis.

Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

!

nuo

— Richard Andrulis iš Chica- 
gos pietvakarių apylinkės iš

— Dalė Bielkevičiūtė ir Povi
las Jančauskas, Brockton, Mass., 
išrinkti Jaunimo Metų Talkos 

Dovilė
t.

J TONY POWELL
J komiteto pirmininkais,

Eivaitė ir Liuda Šukienė 
sekr., Rafaelis Beržinskas ir dr.

Įsigykite M. Aukštuolio 
MANIFESTĄ— 

Amžinus dėsnius lietuvių tautos gy
vybei išlaikyti.

32 psl. Kaina SI .50.
Rašykite ir pinigus siuskite tokiu

adresu:
Mr. M. AUKŠTUOLIS 

4 Elizabeth Ave., Springdale, 
Conn. 06907

rinktas Bradley universiteto,
Peoria, Ill., senjorų pirmininku, p ^„fe^kas“- Hd‘‘ Zu-

— Steve Puidokas, laimėjęs 
daugiausia tašku St. Laurence 
aukšt. mokyklos krepšinio ko
mandai, yra pakviestas Į Chica- 
gos ir apyl. katalikiškų mokyk-

(Povilonis)
REAL ESTATE BROKER 

2749 West 63rd Street 
CHICAGO, ILL. 60629 

434-3400 or 735-1968

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 i 
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. r Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

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

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
Marquette Parke. Kaina 
Investuokite pelningai ir

DIDELIS 6 kambarių mūras.

įrengimai.

nuomos, 
$74,700. 
saugiai.
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IŠ VISO PASAULIO

Ugamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

7 ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKTOS
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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Ulinoii 68608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

‘ 2608 West 69th SL, Chicago, UI 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.L
SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS FARCES EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Ž50I W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. HalfHd St^ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai CertifikataL

V. V A L A N T I N A S
»-Jl .1J ",»gnw

■tut mt iitiiiituiiiiittiiiiiiiiiiiiii tin tn mini nut m numitini in

Lietuviu spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina
T““’ . V. , ..

prieinamas kainas tel. (312) 778-1970
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų

2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629. 
KRUMPLIS ir STULPINAS

i lliiittitiititm turu iiiiiuuiiti tiltiniu 11 m liiiitmiiiiiittititi utį

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

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

kitoki blankai.

/
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

i
iA. & L. INSURANCE A REALTY j

A. LAURAITIS 
INCOME TAa 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigut ir ląžiningaz patarazriinM. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«L WA 5-J201

------------ -- — - ■ ■ 1 ——:------------------------------- - ------ noimw —i i _ .   L . ✓

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA ER JO VEIKTA
1M pusk knyga. Kaina S1.50

Nei vieno žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
S Smetonos valdymo T ._ i __________
4 ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam" pažinti ne-
4 t.- , ■■ ■ . ” * : _ • “ p ___
7 laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augnstaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. 

? Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti 51.50 čekį

Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaiėio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo

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

1733 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80608

Grvc ptaigUA, tuojau knygą pasiusime.
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zana Barauskienė — informaci
jai, Petras Ausi ėjus, Jonas ir 
Romualdas Bielkevičius, Albi
na Baškauskienė ir Adomas Tu
mas — nariai. Į komitetą įeina

lų reprezentacinę krepšinio ko- aunimas ir vyresnio amžiaus)
asmenys. /. ./ . __

— Jaunimo Kongreso Phro^ 
dų komisija išleido t rubšiaihų 
įvairių -parodų?’ bendrąsias tai
sykles bei dalyvių registracijos 
lapus.
kreiptis į Jaunimo Kongreso

mauda.
<<•

— Sandy žičkutė vadovauja 
Hubbard aukšt. nfokyklos sen- 
jorių grupei, kurin telkia lėšas 
tam tikrų prekių kuponais tiks
lu nupirkti Oaklawn luošųjų 
mokyklai automobilį.

— Patricia Navickaitė vaidi
no ;
aukšt. mokyklos Fmokinių vai
dinime “Kiss Mei Kate”. Rėži- • 
savo Živilė Numgaudaitė. Mu
ziką ir dainas paruošė sės. M. 
Reginald ir muz. Alice Ste
phens.

— James Venckus, Cornell 
užveizdas,

Suinteresuoti prašomi

Justine. 5620 So.. Claremont 
Ave., Chicago, Hl. 60636 Tel.

MŪRINIS 18 METŲ. 6 kambariai — 
3 miegami ir valgomasis arti 66-tos 

ir Pulaski Rd. Geras ir pigus.
Brokeris P. ŽUMBAKIS — 

PR 8-6916.

PIRKITE dvi ar 3 šeimos nauja 8 bu-i 
tų namą po 3 ir 4% kamb. $15,000 
pajamų. Marquette Parke. Priims 

mažesnį mainais. Tel. HE 4-2323. ’

pagrindinę rolę Marijos 737.3309

— Poetas Stasys Santvaras, 
:aip pat Antanas ir Aleksandra . 
Gustaičiai, So. Boston, Masšį 
pakviesti dalyvauti - LKM Fede
racijos Hartfordo sk; ruošia
moje Velykinėje.popietėje kovo 
26 d. Piliečių klube.

— Dail. Mikas Šileikis ir An-
Parko užveizdas, išrinktas 
Town of Lake apylinkės orga
nizacijų konferencijos Rezoliu
cijų komisijom Sofija Totorai
tis įeina Atstovų priėmimo ko
misijom '

— Ponia Barskis, Back of the 
Yards organizacijos sekretorė, 
tel. LA 3-4416, registruoja no
rinčius vykti su ekskursija į Il
linois valstijos sostinę Spring
field. Ekskursiją organizuoja 
apylinkės Motinų klubas gegu
žės 2 ir 3 d.

— Sol. Roma Mastienė pak
viesta dalyvauti So. Bostono lie-

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
SALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
430T Šo, KEDZIE. CHICAGO

■■ —š TEL. 254-5551

DIDELIS’ 3 -MIEGAMŲ NAMAS 
PRIE 67-TOS IR CALIFORNIA 

Puikus šalįonas, 1% vonios, Įrengtas

> Pamatykite ji; - Jis j ums patiks.
■‘MČKEY .& POAGUE, INC.

• ': . J '3145. West 63rd ST.

PRIE 67-TOS IR CALIFORNIA

beismantas,; centrinis oro vėsinimas. 

• r’MčKEY- POAGŪK INC. ” 

Tel. 434-4300.i

SENAI ĮSTEIGTAS GROŽIO SALO- 

tonoe ’7 lem ir Oak Park apylinkėje. $400
tanas Cooper-Skupas dalyvaus pajamų per savaitę. Galima tartis dėl 
6 dailininku meno parodoje ba- < ■ .sąlygų. $7,000.
lanrivir, o__ oo zi pni-„i,„ t .’„t,. SVOBODAĮ 2134 So. 61st Ct., Cicero
6 dailininkų meno parodoje ba-

NASJir 2 Imtų' namas Berwyne, Har-

. sąlygų. $7,000.
landžio 9-29 d. Balzeko Lietu- arbllA 1-7038’

- 1 11“ » k v • I rvių kultūros muziejuje.

Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir- 

Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

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

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

tuvė, gazu šildymas.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

• DIR B T U V Ė
4612 So. Paulina St.

(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. _
xetvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS
TEL.: YArds 7-9107

Pirm, ir

f

Fedwralinly Ir valstlĮoi paĮamy 
mokesty apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu palludi|imas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 

1 N S U RANCE 
NAUJAS ADRESAS 

Simaitis realty 
2951 W. 63 St. (pria Sacramento)

Tel. 436-7878
j

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpvblie 7-1941
v.

Z

TERRA
Bringenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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, Chteeflo, IIL 

TEL. —. 775-Sm
Anicete t Garbačfemkat, mv

SKAITYK ’NAUJIENAS■ - 
TOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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

8 K AMR MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum.’‘langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $38.300.

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

t

į
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SAIGONAS. — P. Vietname 
atleido penkis aukštus gynybos 
ministerijos tarnautojus, nes jie 
blogai tvarkė kareivių pensijos 
fondą. Galimas daiktas, kad pa
sitrauks ir pats gynybos minis- 
teris gen. Vy.

•MASKVA. — Michail Kedrov, 
garsus Maskvos teatro artistas 
ir direktoriusš mirė 78 m. Jis 
buvo artimas Stanislavskio mo
kinys ir buvo laikomas jo įpėdi
niu. Kedrov buvo apdovanotas 
dar 1948 m. Liaudies Artisto ti
tulu ir keturiais Stalino prizais.

SAIGONAS. — Žvalgyba pa
stebėjo, kad šiaurės Vietnamo 
pietuose statomi nauji aerodro
mai. Paimti komunistai belais
viai pasakoja, kad š. Vietnamas 
planuoja panaudoti puolimuose 
daugiau aviacijos.

ČIKAGA. — “Chicago Today” 
rašinyje apie Velykų kiaušinius 
pamini Ir Bateėko lietuvių Kul-

MAISTO PRODUKTŲ KAINŲ KILIMAS
SUKĖLĖ RŪPESTĮ VYRIAUSYBEI

WASHINGTON AS. — Penktadienio spaudos konferencijoje 
prezidentas Nixonas pareiškė nusivylimą, kad maisto kainos vis 
kyla ir pažadėjo griebtis priemonių tam kilimui sustabdyti. Jis 
nurodė, kad negalima dėl tų kylančių kainų kaltinti ūkininkų.

Smurtas Čikagos 
mokyklose

ČIKAGA. — Čikagos mokyk
lose dirba 490 ginkluotų sargy- 

arčiau kaip 100 jardų prie jos binių, kurie padeda palaikyti 
tvarką ir saugumą. Jų daugu
ma yra ginkluoti. Mokyklų sau
gumo direktorius Edward Bra
dy paaiškino spaudai, kad gink
luoti sargybiniai, daugiausia Či
kagos policininkai, yra būtinai 
reikalingi, nes be jų daug mo
kytojų pasitrauktų iš darbo.

Apie Čikagos mokyklų padėtį 
raportą paskelbė senato pako
mitetis. Nuo 1964 metų iki 1968 
metų mokytojų užpuldinėjimai 
padidėjo 612 nuošimčių, plėši
mai mokyklose padidėjo 281%, 
girtuokliavimas — 180% ir nar
kotikų nusikaltimai — 1,070%. 
Pernai 13 sargybinių buvo su
žeisti, tačiau buvo suimti 38 gin
kluoti moksleiviai.

pačios ar jos vaikų.
Fotografas Galella savo skun

de reikalavo 1.3 mil. ieškinio už 
jo nepagrista suėmimą tardy
mą, teismą, trukdymą jam užsi
dirbti duoną.

i

Protestantams reiškiant ne
pritarimą britų vyriausybės žy
giui — Š. Airijos autonominės 
valdžios suspendavimui, katali
kų organizacijos remia naują 
britų valdžią Ulsteryje. Kata
likiška Civilinių Teisių organi
zacija atšaukė visas numatytas 
demonstracijas. Socialdemokra
tai ir Darbo partija pareiškė, kad 
jos abi padės minįsteriui Wil
liam Whitelaw išspręsti Ulsterio 
krizę. Nuosaikiosios airių kata
likų grupės ragina slaptą airių 
armiją L R. A. atsisakyti smur
to veiksmų. Jos vadai tačiau 
smurto neatsisako, kol britų ka
riuomenė neišeis iš šiaurės 
Airijos.
šiaurinę Airiją su nepriklauso
ma Airijos respublika pietuose.

Stipriausias protestantų poli
tinė jėga š. Airijoje yra Unio
nistu partija. Jos vardas reiškia, 
kad ji siekia unijos su Anglija, 
Valija ir Škotija vienoje Jungti
nėje Karalystėje.
partija valdė š. Airiją per savo 
vyriausybę ir parlamentą, kurį 
katalikai gyventojai boikotavo.

Mirė “absoliutus 
Hitlerio gerbėjas

MUENČHENAS. — V. Vokie
tijos kalėjime kovo 8 d. mirė bu
vęs nacių SS generolas Erich 
Bach-ZalewTsky, 73 m. amžiaus. 
Jis kelis kart buvo teistas už 
karo meto nusikaltimus. Zalews- 
ky vadovavo nacių daliniams, ku
rie 1944 metais numalšino Var
šuvos sukilimą ir sugriovė dide
lę dalį to miesto.'

neišeis
IRA siekja sujungti

Unionistu

-Gen.. ; Zalewsky prisipažino 
teisme, kad jis buvo , tas Vyras, 
kuris Nuerembergo kalėjime pa
davė maršalui Goeringui ciani
do nuodų, kuriais Goeringas nu
sižudė dar prieš paskelbiant Nue- 
renbergo teismo sprendimą. Pa
skutiniame teisme Zalewsky, ku
ris buvo kilęs iš Rytų Prūsijos, 

“Ąš vis dar tebesu 
absoliutus Hitlerio gerbėjas”.

Ekspertai nustatė* kad skirtumas tarp-kainų,kiŽua^ m produktus
Prezidentas apie 
taikos derybas

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad jis įsakė 
nutraukti taikos derybas su Viet
namo komunistais Paryžiuje, 
nes Hanojus tas derybas nau
dojo tik savo propagandai. Ne
buvo jokios vilties, kad derybos 
atneštų rezultatų. Amerika pra
dės derėtis, kada priešas paro
dys, kad jis siekia rimtų dery
bų. Amerika esanti pasirengu
si derėtis viešose derybose ar 
privačiose.

Paklaustas, ar Amerikos am
basadorius Paryžiuje toliau ves 
derybas su Kinijos ambasadoriu
mi po to kai spaudoje jis buvo 
užpultas, kaip mėgstąs išgerti, 
prezidentas atsakė, kad derybos 
Paryžiuje tarp Amerikos ir Ki
nijos vyksta labai gerai “blai
vioje atmosferoje”, 
pridūrė, kad
tys gyvena stiklo namuose, ne
turėtų mėtyti akmenų į kitus”. 
Tuo jis pabrėžė, kad daugelis ko
respondentų mėgsta išgerti ne
mažiau už ambasadorių Watso- 
ną.

tuvių nacionalistinių emigrantų 
reakcinės veiklos kritikos” klau
simais.

Pirmosios grupės, pavadintos 
Tarybą pirmininku yra akade
mikas Vladas Niunka, pagarsė
jęs Vatikano, jo veiklos puolė
jas. Kiti konferencijoje kalbėję 
yra žinomi ateistai .bei marksiz
mo skleidėjai. Jie laikytini abie
jų grupių svarbiausiais tyrinėto
jais. Jų pavardės: istorijos 
mokslų kandidatas Jonas Aničas, 
filosofijos mokslų kand. A. Gai
dys, istorijos mokslų kandida 
tas Antanas Balsys, Justinas La
zauskas, filosofijos mokslų kand. 
Valentinas Lazutka ir Stasys 
Laurinaitis. Dar kalbėjo ir ru
sas V. Portniaginas.

Konferencija laikytina ty
rinėtojų veiklos pristatymu vi
suomenei. Jų gi veikla verčia 
spėti, kad Lietuvos komunistai 
rimtai susirūpino išeivių ideolo
gijos ar... vadinamos propagan
dos poveikiu Lietuvos gyvens 
tojams, aišku, ir jaunimui. Dėl 
to jie kalba apie naujus išeivių 
metodus (A. Balsio aiškinimai 
“Komuniste”, nr. 12, 1971) ar 
apie antikomunizmą, kuris vir
tęs intelektualiniu, atseit tobu
lesniu už anksčiau buvusį.
Niunka pripažino: komunistai 

nesugeba atsikirsti

“Tarybos” pirmininkas Vla
das Niunka minėtoje konferen
cijoje pirmasis pažymėjo, kad 
išeivių antikomunizmas, ligi šiol 
buvęs “šmeižikišku”, dabar vir
tęs “intelektualiniu”. Pritrau- 
kiami mokslininkai, naudojamos 
statistikos. Dėl to, Niunka tei
gia, reikalinga esanti gili, argu
mentuota to priešų teiginių kri
tika (Išvada: ligi šiol komunis
tai nesugebėdavę tinkamai, .ar
gumentuotai teikti atkirtį tiems 
priešams užsieny).

Pranešėjai Vilniuje svarstė 
štai kokias temas:

J. Aničas pažymėjo, kad kle
rikaliniam antikomunizmui iš
eiviai skirią pagrindinį vaidme
nį. Kartoja seną teiginį, kad

tūros muziejų, kuris turįs mar
gučių parodą ir duodąs patari
mus visiems, kurie domisi kiau
šinių dekoravimu.

— Vilniuje išleistas amerikie
čių rašytojo, mirusio 1969 m. 
J. Kerouac romanas “Kelyje” 
(347 psl., 25,000 egz.). Vilniaus 
spauda pažymi, kad rašytojas 
atskleidęs bitnikų gyvenimą, jų 
savotišką protestą ir maištą prieš 
visuomenę. (E)

gauna ūkininkai, ir kainų, kurias sumoka vartotojai, vis didėj'a. 
Du trečdalius produktų kainos pasiima įvairūs tarpininkai. 

t

Tuo pačiu klausimu kalbėjo ir 
iždo sekretorius John Connally. 
Jis įspėjo maisto produktais pre
kiaujančius biznierius, kad vy
riausybė neatsisako minties įves
ti griežtą kontrolę maisto pro
duktų kainoms. Jei kainos nebus 
stabilizuotos, vyriausybė gali 
patikrinti, kokius pelnus tie biz
nieriai gauna. Kainų komisija 
patikrins didžiųjų maisto krau
tuvių kainų ir pelnų politiką.

Kongresmanas Frank Anun- 
zio, Čikagos atstovas kongrese, 
pasmerkė. savo kalboje maisto 
kainų kilimą ir rekomendavo or
ganizuoti vartotojų boikotą. Ki
tas kongreso narys William Cot
ter iš Connecticut© ragina ame
rikiečius bent dvi dienas per 
savaitę nevalgyti mėsos, tuo bū
du protestuojant prieš vis ky
lančias mėsos kainas. Jeigu pa
kankamai žmonių tokį boikotą 
pradėtų, kainos turėtų nukristi.

Prezidentas laikraštininkams, 
nurodė, kad praėjusio mėnesio 
pragyvenimo kainų pakilimas 
atsirado daugiausia dėl maisto 
kainų pakilimo. Jis patarė dėl 
to nedaryti atpirkimo ožių iš 
ūkininkų, kurie gauna tik treč
dalį to, ką šeimininkės sumoka 
krautuvėse.

Mirė dailininkas 
Zenonas Kolba

. ČIKAGA. — Po sunkios ir il
gos ligos sekmadienio rytą 5:30 
vai., mirė dailininkas, visuome
nininkas, Čiurlionio Galerijos Či
kagoje steigėjas Zenonas Kolba. 
Paskutinis jo didysis darbas bu
vo lietuvių tautos genocido pa
rodos sudarymas, kuriam jis 
skyrė daug laiko.

Zenonas Kolba gimė 1909 
spalio 4 d. širvintuose, Ukmer
gės apskrity. Baigęs Dailės mo
kyklą Kaune, jis švietimo mi
nisterijos buvo išsiųstas studi
juoti meno į Paryžių. Dailininkas 
specializavosi freskų, mozaikų ir 
vitražų kūryboje.
puošia Kennebunkport pranciš
konų koplyčią.

Dailininkas Z. Kolba nemažai 
prisidėjo prie dailininkų organi
zacijų Amerikoje įsteigimo. Jo 
kūriniai buvo išstatyti dauge
lyje meno parodų Kaune, Pary
žiuje, Vokietijoje, Brazilijoje ir 
Amerikoje.

Velionis Lietuvoje daug dirbo 
skautų, šaulių organizacijose,

pareiškė:

Maža

Atšaukė Kubos
filmu festivali

NEW YORKAS. — Kubos fil
mų festivalio organizatoriai ruo
šiasi eiti į teismą dėl vyriausy
bės nutarimo neįleisti keturių 
Kubos filmų direktorių,
to, iždo departamentas nustatė, 
kad festivalio organizatoriai ne
pasirūpino leidimais rodyti Ku
bos propagandinius filmus. Vie
nas toks filmas buvo konfiskuo
tas ir visas festivalis atšauktas.

New’ Yorko meras Lindsay 
prisidėjo prie filmų festivalio 
ruošėjų, peikdamas valstybės 
departamento nutarimą neįsileis
ti kubiečių. Jis sako, kad kul
tūriniai mainai padeda nugalė
ti politinius skirtumus ir turėtų 
būti puoselėjami.

Iždo departamentas atsako, 
kad Kubos filmų festivalio ren
gėjai prasižengė Prekybos su 
priešu įstatymui.

Kremlius prieš 
nacionalizmu t

“The Detroit News” dienraš
tis kovo 16 d. paskelbė platų 
David Green straipsnį “Krem
lius prieš nacionalizmą”. Nuro
doma į Maskvos pastangas nu
stelbti nacionalizmo apraiškas 
Lietuvoje ir kituose pavergtuose 
kraštuose, į Detroite dedamas 
pastangas veikti senatorius toli
mesnės paramos laisvojo žodžio 
siųstuvams Europoje išlaikyti 
reikalu. Be to, atpasakotas Lat
vijos 17 komunistų rašto turi
nys. Straipsnis iliustruotas vy
kusiu šaržu — kaip sen. Ful
bright kirviu kapoja Radio Free 
Europe laidus. (E)

emigrantų klerikalų organizaci
joms vadovauja Vatikanas, kad 
jose veikia hitlerininkų talkinin
kai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATINGCONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na-B 
stogu 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

- DAUGIARUTIS NAMAS. Virš > $400 _____________o t__________________
pajamų ir 6 kambarių butas savinin- mus. Įrengiu vandens boilerius ir*■ LKRš Rėmėjų suvažiavi

mas ir koncertas. Organizuoja
mi L. K. Religinės šalpos rėmė- SVOBODA, 3739 Wi 26th ST. . rF«.l T- A 1 *7AOO

persekiojamiems tikintie- į
Šiems ir jų bažnyčioms Lietu- ’ 
voje paremti. Iškilmingas LKRš 
Rėmėjų steigiamasis suvažiavi
mas - susirinkimas įvyks š. m. 2 aukštų mūro namas. 3 butai, gazo 
balandžio 8 d. 1 vai. p. p. Jauni-

kui. _________ ______
baldais. $13,950 pilna kaina.

6—2—2—2 kambariu butai su

jai, Tel. LA 1-7038

APŽIŪRĖKITE
SEKMADIENĮ BARGENĄ 

' nuo 12 iki 4 vai popiet 
6111 So. WASHTENAW AVE.

šilima, _garažas._ TTk $23,500.

mo Centro salėje, 5620 So. Cla-
BUD’S REALTY, 

Td. 254-5553
remont Avė., Chicagoje. Suva
žiavime dalyvaus žymieji 
čiai, skyrių atstovai, organiza
cijų vadovai ir jų vėliavos, pa
dedant vainiką prie paminklo

sve- RETO GROŽIO
ST. SYMPHOROSA PARAPIJOJ
Skilaus grožio geroje 57-tos ir Aus
tin Ave. apylinkėje labai patrauklus

±.„, t • * , . .ir stilingas 3 puikių miegamų namasžuyustems uz Lietuvos laisvę, ir su patogia virtuve, kipro medžiu iš
kaltu salionu ir 2 mašinų garažu. 

“ švaresnio namo nerasite. Paskubėki-

įspūdingos kalbos, teje viską, ko tik galima pageidauti

steigiamajame susirinkime, kur 
bus giedami himnai, svečių pri-
statymas, 
įstatų svarstymas, jų priėmi
mas ir vyriausios valdybos rin
kimas.

7:30 v.
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-

v. toje pačioje salėje

niuose, pas platintojus ir prieš
koncertą — kasoje.

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

Organizacinis Komitetas
(Pr).

SU-

kaltu salionu ir 2 mašinų garažu.

Jūs rasite tame name ir apylin-

Skambinkite stebukla
dariui.

ar svajoti.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

PIGIAU Už BARGENĄ
didesnis, geresnis ir gražus 5% kam- 
>arių mūrinis su 3 dvigubo dydžio 
miegamaisiais, tikrai nepaprasta vir
tuvė su valgomuoju joje ir iškaltu 
Vismantu šeimos ir svečiu malonu
mui. 2 mašinų garažas. Visai arti 
mokyklos ir bažnyčios. Labai žema 
greito pardavimo kaina, tik $25,900. 

Visa tai yra jums reta galimybe ir

same jūsų gyvenime. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254^8500

j greito pardavimo kaina, tik $25,900.

bargenu, kurie gali nepasikartoti vi-

A. A B ALL
STOGŲ DENGIMAS IR TAISYMAS 

Įsteigta prieš 60 metų.
Įvairių rūšių ir tipų stogai, kaminai, 
vandens nutekėjimo rynos, vamzdžiai. 
Uždedami nauji ir atnaujinami, patai

somi ir nudažomi.
Pilnai apdrausta.

Darbas garantuojamas. 
Skambinti bet kada 

521-6047 arba 935-2660

HOMF INSURANCt
Call: Frank Zapolis 
8208H W. 95th St. 

GA 4-8654

r ft sėd Csscafty Company

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

tuno-up, Ir t. f.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

TEL. VI 7-9327
■ll»llilJJ.._LĮL .1L JJĮil JJtfl

CHICAGO, ILL

R [TE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

NAUJIENOSE”
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A. Gaidys aiškino, kad išeivi
ja nesanti vienalytė. Vadina
mieji liberalai, esą, blaiviau 
vertina padėtį Lietuvoje, 
mano: su išeivijos dalimi gali
mas “tam tikras dialogas”.

A. Balsys nagrinėjo antiko
munizmo metodus. Esą per radi
jo informaciją “manipuliuojama 
masių sąmonė”. Rusas V. Port
niaginas susirūpino išeivių ra
dijo propagandą jos tariamu ci
nizmu, jai skiriamomis didelė
mis lėšomis.

J. Lazauskas stengėsi atsi
kirsti, kad komunizmas ir tota
litarizmas — esą vienas kitam 
artimi. Jo argumentas — so
vietai nugalėję nacių Vokieti
ją... Jis puolė JAV mokslininką 
Z. Brzezinskį, dar Hanną Arendt 
ir kt. V. Lazutka aiškino tau
tos sąvoką ir teigė, kad išeiviai 
trukdą bendrauti su “tarybų 
Lietuva”. Pagaliau, St. Lauri
naitis vėl kartoj o senus teiginius, 
kad rezistencija Lietuvoje tebu
vęs “ginkluotų gaujų teroras 
prieš Lietuvos darbo žmones”.

Visi pasisakymai liudija par
tijos pradėtą kryptį — griežčiau 
kovoti su Išeivių veikla, jos po
veikiu Lietuvai. Tai įrodo jos pa
jėgumą. Kad toji veikla komu
nistų laikoma iš tikrųjų svar
bia, liudija ir “Tiesos” straips
nio antraštė — “Nuodais užtai
sytas ginklas”. (E)

Jis

./--C,

i

Jo vitražai

mokytojavo įvairiose mokyklose.
Z. Kolba paliko žmoną Ameli

ją ir dailininkę dukrą Dalią.
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Vyriausia Tautinas Kinijos valdžia. Kairėje prezidentas Chiang Kai Shokas, viduryje viceprezi-
dantis Yen, 67 mėty Ir dabinėje ChU ng Kai She ko sūnus ChUng Čhino-kus.

Mgll few?

Lietuvių liaudies 
dainų katalogas

Lietuvoje dirbą lietuvių k: 1- 
bos ir literatūros instituto folk
loristai, pasinaudodami lietuv ų 
tautosakos rankraštynu, sudar i 
lietuvių liaudies dainų kataloga. 
Jis, pasak “Komj. Tiesos” (nr. 
4, vas. 27) liudija, kokius poe
zijos turtus yra sukūrusi lietu
vių tauta.

Katalogas apima apie 400,000 
dainų užrašymų. Atsakoma į 
daugelį mokslininkus bei prak
tikus dominančių klausimų. Da
bar jau nustatyta, kad pvz. dar
bo dainų Lietuvoje sukurta 904, 
rinkėjai yra užrašę daugiau kaip 
20,000 jų variantų ir 4026 me- 

Kataloge užfiksuota
daugiau kaip 2,500 vestuvinių, 
daugiau kaip 1,000 meilės, apie 
1,000 karinių istorinių dainų su 
jų variantais.

Pasirodo, kad populiariausia 
lietuviu liaudies daina vaizduo
ja tėviškėn parskrendančių ge
gute pavirtusią martelę. Šios dai-

lodijas.

Nixonas
žmonės, kurie pa-

Halka” Vilniuje
Ryšium su lenkų kompozito

riaus S. Moniuškos 100 metų mir
ties sukaktimi, Vilniaus operos 
teatras stato operą “Halka”. Tai 
bus šeštasis pastatymas Vilniu
je. Operą diriguoja J. Aleksa, 
režisierius — V. Grivickas, dai
lininkas J. Jankus. S. Moniuš- 
ka Vilniuje yra gyvenęs 18 me
tų, ten “Halka” sukūręs. (E)

Išleistas katalogas, 
palengvins fokloris-

nos ligšiol užrašyta beveik 1,500 
variantų.
manoma, 
tams parengti sistematinį liau
dies dainų leidinį. Surinktų lie
tuvių liaudies dainų ligi šiol pa
skelbta tik nedidelė dalis — apie 
5 proc. (E)

31^0
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Viską apimančios organizacijos klausimu
“Aiduose” praeitų metų nr. 

9 skyriuje **Iš minties ir gyve
nimo” nežinomam Vyt. Vaičiu
liui, rašiusiam “Naujienose”, at
sakė man žinomas tik seniai be-- 
matytas mielas žmogus Antanas 
Gailiušis. Apkaltino V. V. gyve— 
ninriQ faktų iškraipymu. Bet, 
kaip atrodo, ir pats to neišven-. 
gė. Turiu galvoje poroje vietų j 
jo akcentuotą “viską apiman
čią lietuvių Bendruomenę”.

Pirmiausia, kyla klausimas:- 
kuria prasme ’galima būtų lai
kyti Lietuvių Bendruomenę “vis
ką apimančia”? Galimybės gali 
būti trys: a) visuotinis visų pri
klausysiąs tąi organizacijai, b) 
visų veiklos sričių aprėpimas ir. 

« c) vardas.
■ Jei mielas A. Gailiušis Ldetų-
• vių Bendruomenę viską ąpįmąn-. 
' čia laiko pirmąja prasme, jis ar- 
“ ba pats labai Idysta ir kitus klai-
* dina, arba tikrą padėtį gerai žį- 
" nodamas, gyvenimo faktus krai

po. Gąl per šiurkštų butų ši
taip tiesiai sakyti — “gyvenimo

- faktus kraipo”, gal užtektų kun.
Jucevičiaus propaguojamos “mi
to” ' sąvokos-. Juk kartais žmo
nės tikrai negali apsieiti be yje- 

_ nokiu ar kitokių mitų.
-Prieš sutikdamas Lietuvių

♦ Bendruomenę laikyti viską api-
# mančia organizacij a, aš noriu 
pajdausti: Kaip didelė ji yra?

, Kiek nąrių turi ? Ar suskaičiuotas 
; yra jos narių skaičius? Ir, jeigu

skaičiuotas, kurie laikomi na
riais: ar tie, kurie nario mo
kestį apsimokėjo, ar tie, kurie 
.dalyvavo vadovybės rinkimuose, 
ar tik abi tas pareigas attiku
sieji?

Žinau, kad yra žmonių, kurie 
teigiu, kad visi lietuviai Lietu
vių Bendruomenei priklauso. Ta
čiau, deją, toks teigimas yra tik 
atkaklus savęs apsigaudinėji- 
mąs. Skirti turėtų tie žmonės 
lietuvių bendruomenę nuo Lie
tuvių Bendruomenės. Pirmajai 
lietuvių bendruomenei visi lie
tuviai priklauso, ir dalyvaujan
tieji organizacijose ir nedalyvau
jantieji. Jie įstojo į ją savo gi- 
rnimu. Antroji Lietuvių Bend
ruomenė yra organizacija, į ku
rią galima įsirašyti, arba iš ku
rios galima išstoti.

juokingai atrodo, kad Lietu
vių Bendruomenės veikėjai, gal 
ir sąmoningai nuo tų didžiųjų 
raidžių ant mažųjų nuslydę, vi
sus lietuvius savo organizacijos 
nąriąri ląikp. Kur esi girdėjęs, 
kad organizarija galėtų prievar
ta žmones pas save susivaryti? 
Pasakyk nevienam iš seniau 
Amerikoje gyvenančių lietuvių, 
kad jis, žino' ar nežino, nori ar 
nenori, yra Lietuvių Bendruome
nės narys. Ką jis tau į tai atsa
kys ? Tos dypukų organizacijos ? 
Ir jis jau į dypukus degraduo
tas?

Labai mažas nuošimtis seniau
. i -iA . . * ■ •

Šiandien pirmaujančiose beisbolo komandose losią daug negry. Prieš 25 metus Jackie Robinson 
buvo pirmas negras, pasirašęs lošėjo sutartį su Brooklyn© Dodgers klubu. Jis neseniai buvo 
apdovanotas "Praėjusiu 25 metu vyro" titulu. Kairėje momentas iš rungtynių prieš 25 metus.

nieko neslepia nuo žmonių, 
viską parodo Ir dar paaiškina 
kaip kas padaryta, kiek nelai
mingų atsitikimų buvo; rodė, 
kur žuvo trys astronautai ban
dydami Apollo raketą, žmonės 
turi viską žinoti, nes jų lėšo
mis visa tai daroma. Ar pana
šiai leistų sovietų bolševikai 
pamatyti jų kosmonautų iš- 
šovimo tramplyną! '

NAMAI PRAGANAI, 
BE NAMŲ NEGERAI

Išvažinėjus išilgai ir skersai 
gražiosios Floridos ir pajutus 
karštosios saulės smūgius lai
kas buvo pasakyti “bai-bai”...

Ir štai mes yėl Chicagoje. 
Sniego likučiai dar rųatosi, bet 
jokių pusnių nebebuvo. Ap
sistojome Cicero, kur gyvena 
p. A. šarauskienės brolis ir 
dėdė, abu naujieji ateiviai. 
Juos aplankėme. Sekmadienį 
nuvažiavome į Šy. Antano pa-

Pirmajame toiqe yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00,

■ o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adreso:

« * .r*i*-*’’* * . v '

. NAUJIENOS
t 1*39 So. Halsted Street ' . Chicago 8, Illinois

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
•Naujienose galima gauti mukių knygų, kurios papuoš .bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
- K. Bielinis, PENKTIEJI METĄ1, gražiai Įrišta, 592 pusi. $6.00

K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pust _—L---- $6.00
■Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

- Įrištas, 431 pusi. ■ ____ —AL  ------ ——------— $7^50
ProE VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGV 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi.'įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; -H- dabs, 225 ’pusi.,' Įrišta $3,00, 
minkštais viršeliais' — __ —_____________ ’— $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. S2.Q0 
-Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.„ $550 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pust —------------------------ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

'88 pusi., ____________________________________  $1-00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — —.....--- $4.00
£r. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

push, dabar tik$10,00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. — Telęf. HA 1-6100
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galvas. Net brolis ir kiti gimi
nės netiki.

Mes jau ir prie Kapaxlos sie
nos. Ką tik čia nusiąutusi di
džiulė sniego pūgą, sniegų pįū 
gai valo kelius, kad galėtume 
parvažiuoti į mūsų mylimąjį 
Winnipegą ir pagaliau namo 
— i Portage la Prairie, kas lie
tuviškai reikštų Prerijų .Par
velka. čia mes pripratę, čia 
mūsų namai, ir tas namų snie
gas ne toks baisus. Turėjom 
pavartoti kastuvų kol prisika
sėme praėjimą iki namų.

Visą kelią vairavusio Mečio 
Šarausko apskaičiavimu pada
rėme 5,500 mylių. Jei būčiau 
<oks galią turintis, tikrai duo
biau Mečiui mažiausiai kokius 
tris medalius ir priedams kry
žių už tokį gerą važiavimą, vi
soje šioje ilgoje kelionėje ne
padarius nė vienos klaidos.

Šiandien pas mus kovo 15 
liena. Už kelių dienų kalen
doriuje bus pavasaris. Sniego 
jau beveik neliko. Musų kai
mynai sako, kad iš Floridos 
par.vežėme šiltą orą.

Visiems Naujieniečianis links 
mų Velykų!

rapijos bažnyčią, kur mano 
pusbrolis prel. Albavičius ilgą 
laika klebonavo. Mus nuste
bino , kad čia bažnyčioje tiek 
daug žmonių, kuomet pas mus 
Wjnnipege gali ant pirštų su
skaityti.

Ponia šaraųskienė yisur su
tiktiems lietuviams pasakoja 
apie “gerą gyvenimą” ru$kių‘ 
kolonizuojamoje Lietuvoje, bet 
žmonės pasiklausę pakrato

atvykusių lietuvių Lietuvių Ben
druomenėje tedalyvauja, nors 
nėra nuošimtis didelis ir mūsų 
emigracinėje kartoje. Aš pats, 
nors ir dypukas esu, tebesi jau
čiu dar tiek laisvas, kad tik pats 
galiu stoti į organizaciją, į ku
rią noriu, o ne kas nors kitas 
per prievartą gali mane kur 
nors įbrukti. Ir, nors aš dabar 
nepriklausau Lietuvių Bendruo
menei, jaučiuosi pilnai priklau
sąs lietuvių bendruomenei.

Jeigu Lietuvių Bendruomenę 
viską apimančia p. Gailiušis va
dina todėl, kad ji visus darbus 
dirbti nori .(kiek pajėgia — kitas 
klausimas), visas veiklos sri
tis aprėpti, tada jau sunku bebū
tų nuneigti jai bent norą to vis
ko apėmimo. Tik klausimas ta
da kiltų: ar galima laikyti viską 
apimančiu tą, kuris dar tik te
benori viską apimti ? Viską 
apimti yra tikrai sunku ne tik 
paskiram žmogui, bet ir organi
zacijai. “Devyni amatai —- de
šimtas badas”, sako liaudies 
priežodis.

O gal Lietuvių Bendruomenė 
viską apimančia laikoma todėl, 
kad vaidas leidžia jai visus lie
tuvius apimti ? Panašiai, kaip 
Amerikoje sporto rungtynės tarp 
atskirų komandų vadinamos 
rungtynėmis dėl pasaulinių pir
menybių, ir kai kas jau ir gal
voja, kad jos tikrai pasaulinės 
pirmenybės yra, kai tuo tarpu 
kiti pasaulio kraštai nė sapnavę 
nėra, kad jie tose pirmenybėse 
dalyvavo. Arba kaip Čikagoje 
vieną kartą lietuvių moterų gru
pelė buvo pasivadinusi Pasaulio 
Moterų Atstovybe, net ir nuo
trauką į laikraščius įsidėjusi, 
nors nedaug moterų pasaulyje 
težinojo, kad jos yra tos grupe
lės kažkur atstovaujamos. Nie
kas niekam negali uždrausti va
dintis kaip nori, ir net galvoti 
kaip nori, tačiau pavadinimais 
negali pakeisti faktinės padė
ties.

Taigi — teigimas, kad Lietu
vių Bendruomenė yra viską api
manti organizacija, yra labai 
abejotinos vertės.

Pirmąja mano nurodyta pras
me — visuotinesnių priklausy
mu — labiausiai viską apimanti 
organizacija yra Amerikos Lie
tuvių Taryba. Jai priklauso 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacija, Amerikos Lie
tuvių Socialdemokratų Sąjunga, 
Amerikos Lietuviu Tautinė Są
jungą, Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sandara, Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, Lietuvių Ka
talikų Susivienijimas Ameriko
je. Santaros-Šviesos Federacija, 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Moterų Sąjunga, Lietuvos Vy
čiai ir šiaurės Amerikos Lietu
viu Studentų Sąjunga. Ir kai 
Amerikos Lietuvių Taryba ką 
nors daro Lietuvos laisvinimui, 
ji daro visų čia suminėtų orga
nizacijų vardu ir visų toms or
ganizacijoms priklausančių žmo
nių vardu. Kai į Amerikos Lie
tuvių Tarybą įstos Lietuvių Ben
druomenė, Amerikos Lietuvių 
Taryba kalbės ir tos organizaci
jos bei jai priklausančių žmonių

Winnipeg, Kanada
(Tęsinys)

ŠVENTO PETRO MIESTE
Sekanti vieta mūsų plane 

buvo numatyta tai švento Pet
ro miestas. St. Peterburg, tai 
ir patraukėme 250 mylių sker
sai Floridos gražiausius oran-
žiu, greipfrutų .ir dar ne kokių 
pietinių vaisių nokstančius so
dus. štai ir šventąosis Peter-, 
burgąs, čia jau pradėjo reikš
tis sudėtinio važiavimo rezul
tatai: vieni nori ieškoti ir pa
matyti buvusius senus pažįsta
mus, kiti nori važiuoti į pati 
didmiestį, treti pasigenda Flo
ridos gamtos. Susidarė nesu
derinami skirtumai, gervės, 
vėžio ir lydekos traukiamas 
vežimas. Gerai, kad visą rei
kalą nulemia tas, kuris prie 
vairo sėdi: jūs ten kalbėkitės, 
o aš važiuoju, kur noriu. Taip 
ir atsidūrėme Indian Gulf, Mek 
sikos įlankos pajūryje, kur 
pabuvę kelias vąlandas ir kra
bų kaušelių prisirinkę: grįžome 
į miestą. ~

POVILAS LIAUKEVIčIUS

- Miami, Florida
nakvynės motelių arti nesant,
o kurie arčiau — tie perpildy
ti, ..teko pasakingajį Disney 
World apleisti.

Paskutinė mūsų kelionės 
“stacija” buvo Cape Kennedy 
raketų į Mėnulį ir kitas plane
tas iššovimo vieta, žmonių ir
čia minios — kaip Disneylan- 
de. Mašinas reikia palikti vos 
į salų įvažiavus aikštėje, iš ku
rios specialiais autobusais už 
$2.50 ap vėžio j a aplink visą 
Cape Kennedy apie 60 mylių 
distanciją; per tą laiką auto
busai sustoja prie daugelio 
pastatų ir įrengimų, o palydo
vai aiškina. Kiekviena iššovi
mo vieta vra atskirai ir gana 
atstu viena nuo kitos. Kai pa
matai siu dienu technikos ste
buklus, stačiai negali įsivaiz
duoti, ko tie mokslininkai ne- 
išsigalvoja. Koks neapsako
mas skirtumas tarp Amerikos 
ir rusų Sovietijcs. Amerikoje

SKAITYK '‘NAUJIEMAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ? ’ N-I AS

■ ' 1 ' 1 . . . 1 . J
Jau kinis laikas atspausdinta'ir galima gauti knygų rinkoje

CHICĄGOS LIETUVIŲ 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, bau- • 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį '

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

¥)u can’t 
live on love 

forever.

Sustojome prie Dauparų na
mo, kur prieš 5 metus jaukio
je jų pastogėje gyvenome apie; 
6 savaites. Radome jau kitus 
žmones. Pasakė, Lad Daupa-į 
ras miręs, o šioje vietoje jam 
kiti gyvena. Sužinojome, kad; 
ir Jonas Liulevičius miręs... I 
Ponia Staupienė ±>uvo parūpi
nusi ir kambarį ir žadėjome va
kare sugrįžti, deja pažado ne-, 
ištesėjome, kadangi ne nuo 
mūsii priklausė; čia. vėl buvo, 
mūsų sudėtinio važiavimo pa
sekmė, dėlto ponios Staupie- 
nės atsipi’ašome. Tą naktį nak-j 
vojome Tampoje lenko Sta-i 
šinskio motelyje. Važiavome 
Lietuvių Kaimelio aplankyti, 
bet neradę grįžome ir tik va
kare pavyko telefonu su to kai-: 
mėlio Naujienų t koresponden
te Onute pasikalbėti.

DISNEY WORLD IR į 
CAPE KENNEDY

Sekantį rytą patraukėme 
garsiojo Disneyland, čia Flo-! 
ridoje Disney World pava
dinto, pamatyti. Juk buvus 
Floridoj nebūt . “pelių kara-: 
liaus” Disney pasaulyje, tai 
tas pats, ką būti Romoje įj*.po
piežiaus neaplankyti!

Pirmų valandą popiet mes 
jau čia. Tikėtai po 5.75. Žmo
nių kaip Montrealyje per Ex
po 67. Pavyko aplankyti ti|c 
tris paviljonus, nes prie kiek
vieno apie valandą laiko be-, 
laukiant jau ir temti pradėjo.. 
Norint sunaudoti visus už tuos! 
$5.75 gautus tikėtas reiktų čią 
praleisti bent tris dienas.

Matytieji dalykai labai pati
ko ir stebino, kad žmogus vi
sa tai gali padaryti. Deja.

Lietuviams reikalinga literatūra ,
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gąrbūvis, -privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
.suminėtas knygas galima užsisakyti ^Naujienose.
^Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 

jntyp^ūs ^duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkospabegimą ir Jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 

/darhiautojų ir Hitu statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose ajne 
^besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

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

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

j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Liętuvds įdienos ir valandos, kuriose yrft 
^išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautąs ir 
ausmeųis. 270 psl., $4,00.

ČIKĄęrlETĖS JSPDDtlAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, £ą ji ten matė, kokias 
jųUbas girdėjo ir M Jai žmonės pąsakė. 95 psl., S 1,00 Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. KuraUis, .MAGIŠKUOJU JCMLIMU { VILNIŲ. Kelionės l Lietu
vą įspūdžiai? Iliustruota foto-' nųotraukpmis. 331 psl. $3.00.

,D. Kuraiti*, KELIONĖ J ^ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ai> 
toriaus' pastabumą~ neapgauna inturisto ir ągitpropo propaganda bei 
utmaskavimąi Abi knygos parašytos lengvu, gražių stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS XRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., SLOO. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimu. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau iu*> 
kingi Pasijuokime -visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl..

Me ir kiti leidiniu yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603 
»tgilankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį .pinigine pęrlaįdą

.siu

iI 11 -
vinimas. Ta prasme ji ne tik 
kad nėra viską apimanti, bet yra 
tik vieną dalyką teapimanti. Bet 
toks susikoncentravimas tik į

vardu. (vieną dalyką jai -kaip tik ir lei-
Amerikos Lietuvių Tarybos džia pasiekti geriausius rezul-

d?.rbo sritis yra tik Lietuvos lais- tatus. A. Pakalniškis

vsay, you’re young.- You’ye got all 
the love in the world and you’re doing 
your best to five on it. Retirement? 
That’s for vhen you’re old, right?

It’s for Then you’re old ^ yoo can 
afford it.

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocldng-away-on- 
the-front-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and firing off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now.

There’s an easy, painless yay to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be*set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav- 
uigs Bonds. It’s an easy yay to save.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra 34%, payable 
as a bonus at maturity, applies'to sH 
Bonds issued since June 1, 1970.?. 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Now is the time to start saving. 
Money’s a nice thing to have while 
you’re firing on love forever.

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

fer Ala

4 fee XpMMKy Į C—r ik
-Ms. Jau. / -W. -Ir ♦’

NAUJIEM OS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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1. BURKUS

Multimilijonieriaus surinktu paveikslų, skulptūros ir 
kitų meno dalykų pažiūrėti per metus atvyksta apie 

vienas milijonas žmonių
SAN JOSE, Cahr. — Vasario 

17-18 dienomis buvo suorgani
zuota pensininkų ekskursija pa
matyti multimilijonieriaus \V. 
R. Hearsto, mirusio 1951 m., pi
lį prie San Simeon (dabar Ka
lifornijos steito muziejus).

iš San Jose išvažiavus, kelio
se vietose teko matyti didelių so
dų nupjautus ir raunamus vais
medžius (gal žemę panaudos 
daržovėms auginti, o gal ir sta
tyboms, nes Kalifornija nepa
prastai auga). Už- Salinas at
kalnėse teko matyti didelių, kei
stų, labai išsiraičiusių medžių, 
kurių šakos, lyg atramos, žemę 
siekė.

Vykome keliu, turinčiu pirmą 
numerį Pacifiko pakraščiais, tei
singiau pasakius — skardžiais. 
Kelias neplatus, vingiuotas. Dau
gely vietų pakildavome per 1,000 
pėdų ir iš autobuso langų apačio-

je matėsi bangos,, besidaužan
čios į mūsų kelio uolas. Kurioje 
tai vietoje ir kalnų krioklį ma
tėme. Tarpukalnėse pastatyti 
aukšti tiltai ir jų apie desėtką 
teko pervažiuoti.

Bendrai, gana įdomu tokiu ke
liu važiuoti, tik ne vairuoti — 
labai įtemptas darbas.

Daugely vietų okeane matė
si didžiuliai akmens, o ant vie
no jų (ar salos( laivams švytu
rys. Kur tik koks didesnis lope
lis žemės tarp kelio ir okeano, 
ten ir gyvenamą pastatėlį pa
matysi, o jei plotelis lygesnis — 
tai ir keletą gyvenamų namų.

Aplankėme Carmel misijų baž
nyčią (dabar bazilika). Misijos 
įsteigtos 1770 m. gausaus misi
jų steigėjo vienuolio Junipero 
Serra, kuris palaidotas kapinai
tėse šalia bažnyčios. Dabartinė 
bažnyčia pastatyta 1197 m. iš

mi

PO

Prancūzijoje automobilistai gali nusipirkti mašiny "parkinimo" bilietą kuriam nori laikui, su
mokėdami iš anksto automatui pinigus. Toks bilietas prisegamas prie automobilio lango.

įsteigtos 1797 m. Iš užsilikusių 
žymių matosi, kad prie misijų 
kadaise buvo užvažiuojamas kie
mas — pastogė pakeleiviams ir 
atitveros arkliams. Kieme ma
čiau iš senų laikų užsilikusį ve
žimą; dviem tekiniais, ašis me
dinė, tekiniai be stipinų, bet kie
to medžio rąsto galai, nuožul
niai nutašyti, kad gautųsi ilges
nės stebulės ir stipriau laiky
tų. Tekiniai aptraukti geležies 
lankais. Kitas įdomus ekspona
tas: didžiulė agava, iš kurios 
vidurio išaugęs 12-15 pėdų aukš
čio dailus stiebas su lapeliais 
ar žiedais viršūnėje. Be to, daug 
įvairių kaktusų su savotiškais 
vaisiais.

Grįžtant pakelėse matėsi lau
kų, apsėtų daržovėmis ir laisto-

žodžiu, 
pagal 
antroji

Y ienų 
čia jau pavasaris, nors 
kalendorių tik vasario 
pusė.

DAUG PAS MUS VARNŲ

Mes, broli, mėgstam ereliams 
sparnus laužyti ir paskui aima
nuojame, kad padangėje negir
dim jų kleketavimo. Mums daž
nai atsitinka, kad begerbdami 
mirusiuosius — numarinam gy
vuosius. Ir, numarinę erelius, 
griaudinamės, kad daugel pas 
mus varnų — ir per tai dabina
me jų sparnus erelio plunksno
mis ir, kaip vaikai, džiaugiamės, 
plodami delnuosna ir šaukdami, 
kad ereliai padangėje skraido.

V. Krėvė

Mutual Federal 
Savinas and Loan

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

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and bier REGULAR
Compounded PASSBOOK
QUARTERLY

Per Annum ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, .mamyte, 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

laikus,
ir laumės 
laukus...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
NU KĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, Įdėtais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stan&kaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyveninio, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

anų laikų yra užsilikęs pastatė
lis, kuriame Junipero Serra, gy
veno, dirbo ir mirė. Buveinė ir 
baldai nepaprastai skurdūs.

Carmel miestely daug suve
nyrų krautuvių, kuriose pilna 
vietos ir užsienio gamybos išdir
binių. Kas pasuko apsipirkti, o 
aš kaip “milijonierius” pasižval
giau po realsteitininkų langus. 
Ir taip: 1. mažas (skelbime pa
brėžtas namas su 3 akrais že
mės — 82,500 dol.; 2. geras na
mas 3 miegamieji su 2 voniom 
— 98,500 dol.; 3. 2‘miegamieji su 
2 voniom — 63,500 dol.; 4. 3 
mieg. ant 70x100 pėdų sklypo — 
65,000 dol. ir t. t. Kainos aukš
tos, mat, klimatas geras, okea
nas čia pat, o svarbiausia — ku
rortinė vieta. Apylinkėse savas 
vilas turi keletas filmų žvaigž
džių, žymių visuomenininkų, pro
fesionalų, ha, ir šiaip turčių, tad 
į juos rikiuojasi ir “mažiukai” 
(nekilnojamo turto kainos at
žvilgiu) .

Iš Carmel išvažiavus, teko ma
tyti didžiulį (gal apie 25 akrų) 
artišonų lauką.

Ties San Simeon vieta !ne- 
aukšta, lygi, tad pilna viešbu
čių, valgyklų ir kt. Nakvojome 
San Simeon Lodge. Kambariai 
puikūs, bet restorano kainos 
“sūrios” ir patarnavimas visai 
ne amerikoniškas (sraigės tem
pu).

Pakilę' ryto mėtą, ir kas kur 
papusryčiavę, važiavome savuo
ju (Greyhound) busu apie 4 my
lias iki Hearst vardo muziejaus 
bilietų kasos ir automobilių aikš
tės, o nuo jos muziejaus busais 
į kalną iki pastatų, (pastatai 
apie 1,600 pėdų virš jūros lygio).

Pakopę dar kiek gražiais ir iš
puoštais laiptais, pasiekėme lau
ko maudymosi baseiną, terasą, 
apsuptą marmurinėmis dengto
mis kolonomis skulptūromis ir 
kt. Prie tako trijų mergaičių, 
kitur vėl vyro balto marmuro 
skulptūros buvo tiek mielos, 
gražios ir žavios, kad, rodos, at
vėręs lūpas ir pasakys: “Svei
kas jaunuoli, mes esame iš 18-to 
šimtmečio”.

Toliau matėsi gražus įvairiau
sių tropikinių medžių parkas, 
kuriam užsodinti atvežta tūk
stančiai tonų juodžemio.

Gyvenamų pastatų trys: vie
nas 10 kambarių, kitas bene 18, 
o tretysis apie 100 kambarių, 
jei prie kambarių priskaityti ma
tytus pokalbių-poilsio, valgomuo
sius kambarius bei kino, kurių 
du pirmieji prilygsta didelėms 
salėms (svečių būdavę apie 50 
asmenų).

Pilies savininko noras buvo — 
galimai daugiau surinkti meno 
kūrinių. Tiek mėgo senovės me
no dalykus ir turėjo gerus meno 
žinovus — talkininkus, kad di-

dysis pastatas pradėtas statyti 
nuo dailaus ranku darbo lubu iš
imtų iš kurių tai griaunamų pi
lių Europoje.

Valgomasis kambarys didžiu
lė salė priminė matytą filmuo
se turčių ir turtingų klioštorių 
senovę,- lubos išdrožinėtos figū
romis (gal šventaisiais?), per 
visą salę ilgas masyvus stalas su 
masyviomis kėdėmis iš abiejų 
pusių (savininkui esant gyvam, 
kėdės buvo tik iš vienos pusės), 
masyvios sidabro žvakidės, be
ne 40 svarų ir dar eilė gražių si
dabro išdirbinių, o pagal sieną 
ilgas suolas su atramomis ran
koms ir pakeliamom sėdynėm.

Biliardinėje 2 biliardo stalai 
su reikalingais priedais, o ant 
sienos kabojo iš Persijos atga
bentas kilimas — paveikslas, 
vaizduojąs žmones ir gyvulius. 
Spalvos ryškios ir aiškios. Pa
veikslo — kilimo amžius — 600 
metų. Anot vadovo, tų laikų da
žų-sekreto iki šiol nepasisekė iš
aiškinti.

Pusryčiams, ar užkandoms vėl 
atskiras kambarys su nepapras
tai gražiu kandeliabru, čia sve
čiai galėdavę užkąsti pagal už
sakymą. a

Vadovo (gido) iš anksto bu
vom įspėti nieko nepaliesti, ne
rūkyti ir nenaudoti kurių tai fo
to aparatų an jų priedų.

Prie vienų durų grindyse bu
vo paveikslas® (mozaika) lyg-iš 
šlifuotų akmenėlių. Paveikslo 

amžius — 2,000 metų, čia bu
vome vadovo įspėti neužlipti ant 
paveikslo, o prieky stovėjusi tar
nautoja dabojo, kad mes eitume 
viena ar kita paveikslo puse.

Nuvedė mus ir i pilies kiną, 
kur parodė trumpą filmą iš sa
vininko ir jo prietelių gyvenimo. 
Sėdimų vietų buvo daug, tačiau 
mes, kad ir “jaunuoliai” galėjo
me tik prieky ant kilimo susės
ti arba pastovėti pasieniais, nes 
kėdės buvo atitvertos.

T A SUSIVIENIJIMAS 
h L A LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA

SLA

SLA

sis- 
da-

SLA

me- SLA

— jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy 
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, n^s SUSIViEr 
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, .kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą. 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.G0 mokesčio metams.

ST^A. — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus, asme
nims, rekomenduojama lietuviškv KLUBŲ ir draugijy na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

Jau išėjo seniai laukta
Juoze s Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslu. 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 
čekį ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Į liai bilietą ir tuo ar kitu busu 
1 grįžti ir patekti kito vadovo glo
bom Gal taip surėdyta, kad kas 
iš brangiųjų eksponatų neding
tų ir kad daugiau pajamų įplauk
tų. Pereitais metais praėjo apie 
1,000,000 lankytojų. Muziejuje 
dabar dirba 75 asm.

Pilis ant kalno, tačiau vanduo 
pravestas tiesiai iš didžiųjų kal
nų. Jei kuris kambarys savo 
struktūra, baldais ir kt. dvelkia 
gilia senove, tai sidabro ar kris
talo kandiliabrai su elektros 
šviesa, šildymo ir vėsinimo 
temos ir keltuvas primena 
bartį.

Jūros keliais atvežtoms
džiagoms ir kt. iškrauti, pilies 
savininkas okeano pakrašty bu
vo įsirengęs nedidelę prieplau
ką ir pasistatęs keletą, didžiulių 
sandėlių. Mat, pilies (rančos) 
žemės plotas siekė keleto mylių 
spinduliu — 240,000 akrų. Be 
to, pilies savininkui priklausė 30 
laikraščių, 15 žurnalų, 6 radijo 
stotys, keletas kasyklų ir kt. 
Pelno spėjama, turėjo apie 
1,000,000 dol. kas savaitę.

Muziejaus busu pasiekę pa
kalnėje jųjų stotį, ir persėdę į 
savąjį, patraukėme dar 30 mylių 
į pietus, iki Morro Bay, pama
tyti netoliese kranto okeane esan
tį akmens kalną. Kalnas kūgio 
formos, 576 p. aukščio, užima 
apie 40 akrų plotą. Iš tolo gra
žiai atrodė, o privažiavus arti 
nieko įstabaus — apaižėjusi uo
la.

Papietavę vietos restorane, pa
sileidome kelionėn namų link per 
kalnus iki didesnio — platesnio 
101 kelio.

Pakely užsukome į San Mi-- 
guel misijų bažnytėlę. Misijos

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001

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

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

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
N’ado. Rastenio vertimas. Gražus leidiny?, 127 psl. Kaina $3.00.

’ Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant tb 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 ir 
atsiuntus čekį ar

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Galop buvome nuvesti į pilies 
pastato gale (ar priestate) esan
tį 10 pėdų gylio maudymosi ba
seiną, kuris tiek didelis, kad virš 
lubų (ant stogo) padarytos dvi 
teniso žaislavietės. Šio baseino 
šone padaryta alkūnė su žymiai 
iškelta apačia — vaikams mau
dytis. Abu baseinai (lauko ir 
šis) iškloti — išmarginti taip, 
kad malonu pažiūrėti.

Pilies pastatas iš priekio turi 
du bokštus. Priekis (ir dalinai 
vienas šonas išklotas baltomis 
plytelėmis ir papuoštas kitokiais 
pagražinimais, tačiau bendras 
vaizdas — lyg bažnyčia.

Jei Disneylandu žavisi jauni
mas, tai Hearsto vardo muzie
juje yra kuo nustebti, pasi
džiaugti ir žilo plauko sulauku
siems, nes be dailių pastatų, gra
žių terasų, senovės didžturčiams 
tarnavusių įrengimų ir net pil
na puikių meno dalykų. Daugelis 
200-300 metų, kilimas — 600 m., 
paveikslas grindyse — 2,000 m., 
sarkofagas — 2,200 m., skulptū
ros iš Egipto — 4,000 m. ir 1.1.

Liūdniausia tai, kad muzie
jaus lankytojai negali laisvai 
vaikštinėt ir grįžti dar kartą pa
žiūrėti, kurios nors patalpos ar 
meno kūrinio, bet turi sekti va- 
dovą-aiškintoją ligi paskutiniųjų 
durų, prie kurių jau laukia mu
ziejaus busas žemyn važiuoti. Be 
to, mes matėme tik vieną iš tri
jų muziejaus lankymo dalių. Už- ( 
trukome apie 2 vai. Antrajai da 
liai pamatyti tektų grįžti muzie
jaus busų stotin, pirkti tai da-l

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki (20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

— ■
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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• ........ .. .

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienius, nuo .
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Rusiški pažadai ir komunistine tikrove
Rusų okupuotoje ir komunistų valdomoje Lietuvoje 

jau seniai įvestas “socializmas” ir jau kelinti metai sta
tomas “komunizmas”. Ta “komunistinė” statyba yra to
kia “didelė” ir “graži”, kad komunistų pastatyti teisėjai 
baudžia kiekvienų parvažiavusį Amerikos lietuvį, kuris 
drįsta atitrūkti nuo ekskursijos ir pasižiūrėti, kaip tie 
“pastatyti” mūrai atrodo. Juos bandžia, kai “pastatytų” 
palocių jie nepastebi, o kiekviename žingsnyje mato di
delį vargą ir skurdą.

Kovo viduryje komunistai sukvietė komunistinio jau
nimo suvažiavimą. Ten jiems buvo pasakyta daug kalbų 
ir nurodyta, ką jie turi daryti ir kur savo energijas kreip
ti. Aiškus daiktas, kad svarbiausią kalbą pasakė Anta
nas Sniečkus, Lietuvos komunistų partijos galingiausias 
sekretorius. Partijoje yra keli kiti sekretoriai, bet kiek
vienas jų turi klausyti Sniečkaus, o Sniečkus vienas klau
so partijos centro komitetan pasodinto ruso.

Sniečkus suvežtiems jaunuoliams parodė savo 
džiaugsmą komunistėjančia Lietuva. Lenktyniaudami 
dirba ir komunistų partijos propagandistai bei partijos 
narių verbuotojai. Viename kolchoze jie įrašo Į partiją 
ar į partinį jaunimą pavienius narius, o kitame Į partiją 
suvaro dešimtimis. Sniečkus pasigyrė, kad šiandien “ta
rybinėje” Lietuvoje kiekvienas ketvirtas pradžios mo
kyklos mokytojas jau yra komunistinio jaunimo organi- 

; zacijos narys. Išnaudojamus darbininkus vis dar reikia 
< įtikinėti, tuo tarpu partijos nariams Sniečkus jau gali 
■ įsakinėti.. ,

Sniečkus pagyręs “tarybinę” vyriausybę ir priminęs 
1 praeitais metais Maskvoje padarytus komunistų parti- 
: jos nutarimus, pranešė jaunuoliams, kad praeitais me- 
- tais jau buvo didesnis derlius. Bet jis priminė komunistų 
„ jiems uždėtas pareigas. Jis, pakėlęs toną, šitaip kalbėjo:

“Realiai vertindami tai, kas atlikta, mes priva
lome giliai suvokti, kad šio penkmečio užduočių įvyk
dymas reikalauja iš visų rytoj dirbti našiau, negu 

; dirbame šiandien. 0 tai reiškia, kad mes privalome 
geriau panaudoti visus gamybos rezervus, plačiau 
diegti į gamybą technikos ir mokslo pasiekimus, di
dinti gamybos efektyvumą, kelti darbo našumą, sti
printi kiekvieno darbuotojo atsakomybę ir drausmę”. 
(Tiesa, 1972 m. kovo 18 d., 2 psl.).

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui$2.00

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

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

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

PADĖKA UŽ LINKSMA KŪRYBA 
c

Suprantu, mano linksmasis 
kaimynas Liudas Balvočius lau
kia padėkos už taip savitu sko
ningumu pabertų kruopų rieš
kes ant skaitytojų stalo mano 
naujos knygos proga, žada dar 
daugiau vaišių patiekti. Tikrai 
žaviuosi jo sparnuota vaizduo
te, kuri neįtikėtinu lakumu su
kuria spalvingų paveikslų, skrai
dančių padebesiais. Tačiau kai 
fantazijos snapas ima kapnoti 
realius dalykus ar žmones, spar
nuotai ai mūzos paukštei pritik
tų jei ne visa kojele, tai bent uo
degos stimburiu bakstelti į ap
čiuopiamą. žemelę.

Iš jo straipsnio, spausdinto 
Naujienose vasario 29 d., apim
ties atrodo, kad kaimynas L. B. 
apie mano knygą ruošiasi rašy-

Sniečkus turi galvoje visu smarkumu praeitais metais 
pradėtą lenktyniavimų ir įvestus visokius rodiklius ga
mybai kontroliuoti. Viskas taip sutvarkyta, kad ir labiau
siai prakaituojančius darbininkus komunistas gali dar 
smarkiau pavaryti. Visa eilė “tarybinės” Lietuvos kol
chozų ir sovchozų penkerių metų planų pasižadėjo išpra
kaituoti į keturis metus. Tai nelengvas darbas. Lietu
viams teks daug prakaito išlieti, kol jie atliks rusų paruoš
tus prievartos darbus ir lenktyniavimais uždėtų bausmę. 
Kiekvienas laisvojo pasaulio susipratęs ir pareigingas 
darbininkas laukia tos dienos, kai darbo drausmė bus ma
žesnė arba jos viasai nebus, tuo tarpu Sniečkus būsimiems 
darbininkams — komjaunuoliams kala į galvų mintį, kad 
rytoj jie turės dirbti daugiau ir našiau, negu jie šiandien 
dirba.

Kaip rusai komunistai ištisų 50 metų darbininkams 
kalba apie būsimų “rojų”, taip Sniečkus komunistams 
kalbėjo ne apie .tai, kas šiandien yra, bet apie tai, kas ry
toj bus, kai komunistinis jaunimas padės Sniečkaus am
žiaus komunistams dar labiau prispausti žemės ūkio dar
bininkus ir išspausti iš jų dar daugiau energijos ir pra
kaito. Jis jaunuoliams aiškino, kaip sparčiai didės visuo
meninio “vartojimo fondai”, bus plečiama “aptarnavimo 
sfera”, sustiprės “švietimo ir sveikatos apsaugos” ir kul
tūros įstaigų “materialinė bazė”. Visa tai bus ateityje, 
tuo tarpu šiandien “vartojimo fondai” tušti, aptarnavi
mai prasti, sveikatos apsaugos nėra, nes tinkamų vaistų 
nėra. Reikalingi vaistai Įvežami iš Amerikos, bet jie nau
dojami tiktai tose ligoninėse, kuriose gydomi.tiktai aukšti 
komunistų partijos ir čekos pareigūnai.

Sniečkus, priminęs komunistams jaunuoliams paža
dus ir partijos jiems primetamas pareigas, šitaip pavaiz
davo komunistinio gyvenimo tikrovę:

“Tam reikalingas susikaupimas, organizuotu
mas, didelis ryžtas ir valia. Negalima guostis, kad 
viską atliks visagalė technika, kad mums belieka tik 
nuspausti mygtuką, ir gėrybės pasipils kaip iš gau
sybės rago, kad mes devintajame penkmetyje viską 
gausime. Viskas kuriama darbu, ir tik darbu”. (Ta
me pačiame puslapyje).
Okupanto diriguojami propagandistai viską pažada 

pavergtiems lietuviams, bet Sniečkus, pats žiauriausias 
lietuvių išnaudotojas, suvežtiems komjaunuoliams prime
na, kad ilgus metus jie turės okupantui dirbti.

kaimynas pasileido čiuožti! Až 
nė su vienu ii suminėtų telkinių 
bendros putros nesrebiu, tad ko 
jie turėtų už mano knygos už
kliūti? Kiekviena organizaci
ja pirmiausia turi savo nariais 
rūpintis, o ne už tvorų dairytis. 
Taigi šis mano kaimyno iškil
mingas šūktelėjimas nubirbia 
pavėjui, į anos litanijos vardus 
nepataikęs. Tiktai pačiam sau 
tuo botagu per kaklą užsikerta: 
jo minėtai “Ką laumės lėmė” 
knygai išėjus, jisai pats kaip 
tik kurį laiką sėdėjo bendruome
nės apylinkės pirmininko soste, 
galėjo garbingai pasiraivyti. Bet 
matome, kitus rykšte paplakti 
visada daug lengviau, negu pa
čiam arklą tįstelti.

Mano kaimynas mėgina pa
čiupti tikresnį kąsnį — spaudžia 
durų rankeną ir žengia į kamba
rį. Bet jo vaizdtuotė ima mai
vytis, sparnais plakti —. ir ga
na nelengvą žmogų nuo aslos ki
limo nukildina ligi palubių... Jis 
sako: “užėjau į rašytojos Pet
ronėlės Orintaitės namus”. De
ja, aš pati sau viena jokių namų 
neturiu. (Bet jo fantazijai, mat, 
gražiau išeina: atslinko pas ma
ne vieną, ir privačiai dviese pa- 
sibuvome...).

Toliau kaimynas dar Įman
triau suplasnoja sparneliais. Jis 
gudriai sudėlioja savo kortas, ne
va nieko aiškiau nepabrėždamas, 
bet — skaitytojui pateikia visai 
apgaulingą vaisių. Pvz. gavęs 
knygą ir vos lapą pravertęs, Įsis
kaitęs vien ten, kur jo pavardė 
Įrašyta, patetiškai nudejuoja, 
girdi, knyga ilgokai jau guli ant 
stalo, o apie ją spaudai rašyti 
vis nesiryžtu, vis prisibijau... 
Taip jis rengiasi “atverti bur
ną”, kol galop ir suklijuoja šią 
Įžangą. Ir čia iš jo gudrių užuo
minų skaitytojui gali dingtelė
ti : aha, tai autorė duodama kny
gą Įprašė spaudoj ją garsinti, o 
jis kratosi, nežinojo kaip iš
trūkti iš sunkios pareigos. Ir 
ima šnekėti pašalines smulkme
nas, kad laiką nuvilkintų.

Deja, man tenka iš to apgau
laus kepsnio ištraukti tik papras
tą burbulą, štai kaip buvo. Kaž
kada dar anksčiau L. B., nusipir
kęs mano knygą “Ką laumės lė
mė”, įsiprašė — būtinai norįs 
autografo. Valandėlę pasikalbė
jome. Aš patikėjau, kad jis tik
rai mano knygom domisi ir jas 
vertina ar bent mėgsta: ne tik 
perka, bet dar gaišuoja vien dėl 
mano parašo. Kaip tik tuomet 
buvo jau leidykloje “Liepalotų 
medynuose”, tai aš, tartum at
simokėdama už tokį dėmesį ma
no raštams, pažadėjau šią nau
ją knygą jam dovanų duoti, ži
noma, su autografu. Ir vos kny
ga iš Londono mane pasiekė, pa
žadą ištesėjau. Tokia ta isto
rija, kurią L. B. dabar mėgina 
lyg tą jaučio odą sieksniais iš

ti dizertaciją — tik nebus kur 
ja daktarato pelnytis, nes čia ne
turime to humanitarų fakulteto, 
kuriame jis sakosi kadaise trai
niojęsis... Jis čia per penkias 
pusskiltes dar tik įžangą išklos
to, pačios knygos vidurių nė ne- 
pačiupinėjęs, taigi, užmojis di
dingas. Bet ir ta įžanga įvairiais 
prieskoniais taip pritirštinta, 
kad negaliu praeiti neparagavu
si.

Pirmas riebiai paspirgintas 
kąsnis: ilga ir įspūdinga Losan- 
gelių veiklos, draugijų, sambū
rių, sąjungų, klubų — vardinė 
litanija sū kandžiom priekabėm. 
Tačiau tie Kine eleisonai toje 
tyrėje niekaip draugėn nesusi
plaka: juk visai nesusi groja su 
mano knygos pabėgiais, kuriais 

tempti ir nebūtais priedais ap
kaišyti.

Knygos dovanojimas visai ga
vėjo neįpareigoja ją recenzuo
ti. Nevienas bičiulis iš manęs 
yra tą ar kitą knygą gavęs, visai 
apie jokius rašymo įpareigoji
mus nė negalvojant. O recen
zijomis rūpinasi redaktoriai ir 
rimti, tikri recenzentai, bet ne 
autoriai ar jų kaimynai; pvz. 
Aidai pašalinių recenzentų vi
sai neįsileidžia.

L. B. nepelnytai sviedžia ak
menį ir į visą mūsų čionykštę 
raštiją: tartum taip nusigyven
ta, kad nebeliko jokių rimtų, ob
jektyvių recenzentų ir tik pats 
autorius su kaimynais ar bi
čiuliais rūpinasi knygą paminė
ti. Tai yra visą mūsų literatū
rą įžeidžianti L. B. aliuzija. Ačiū 
Dievui, dar knygos yra mūsų 
spaudoje nagrinėjamos tikrų, sa
vo srity nusimanančių žinovų 
— be autoriaus prašymo. Pvz. 
ir šios mano naujos knygos ryš
kesnieji recenzentai — St. Vy
kintas, Pr. Naujokaitis, J. Gliau
dą — nėra iš manęs tos knygos 
nei autografo gavę, asmeniškai 
nesusitikome, nesusirąšėme. Tad 
ši kreiva užuomina, esą, iš ma
nęs knygą gavus, tartum buvo 
L. Balvočiui prievartinė parei
ga apie ją rašyti — yra tik jo 
skystas įsivaizdavimas bei ža
lingas skaitytojų klaidinimas!

Panašiai L. B. drumsčia savo 
putros vandenėlį ir kitais prie
skoniais. Užmena, esą, aš gy
venu “be galo daug dirbdama”. 
Tai vien iš nučiulpto nykščio iš
sitraukta žinutė, nes nė lašo tie
sos nesugraibanti. Vien kaimy
no vaizduotė pina nebūtų spal
vų vaivorykštę apie mano as
menį: nei jis kada matė mane 
“be galo daug dirbant”, nei aš 
ką panašaus jam minėjau. Kam 
tokias pasakėles regzti?

Tokio pat neskanaus kąsnio 
atraja yra ir kitas L1 B. išradi
mas. Lyg tarp kitko jis meste
lia mįslingai įtartiną strėlę ma
no pusėn: girdi, aš “gyvenanti 
uždarai”. Irgi tai tik fantazijos 
kūryba. Ne, manęs dar niekas 
niekur neuždarė. O dėl šilto kli
mato iš tikrųjų ne tik langai, 
bet ir durys dažnai atdaros. Tad 
koks tikslas melagingas mišrai
nes virti ir viešumai tiekti? O 
jei aš, anot L. B., taip uždaryta, 
tai ar jis aną jo minimą dieną 
per stogą Įsibrazdino vidun ma
no knygos ir parašo gauti? Ar 
gal per grindų plyšį, pele pasi
vertęs, isikrebždeno kambarin? 
Na, kai humoristas, persisten
gęs, ima savo paties žodžius ap
juokti — irgi pramoga! Jam 
svarbu vis ką nors nebūto iš po 
rankogalio išsitraukti ir pasiske
ryčioti. O man iš to irgi naudin
gas sprigtas, lyg priminimas, kad 
tikrai pravartu kartais duris už
sikišti...

L B. yra godus "po spragas h- 
plyšius krebždinėtis. štai šiame 
savo straipsnyje jis, nė nepradė
jęs mano knygoje gerų dalykų 
čiupinėti, išsyk pirmiausia tuoj 
išsižioja minėti “klaidas ir klai
deles, atsiradusias knygoje”, tar
tum jų ten taip sklidinai gausiai 
per graižus pilasi... O tai tik 
klaidingo veidrodžio apgava, ki
šama skaitytojui, kad iš anksto 
atbulai nusiteiktų. Iš tiesų gi 
Nidos leidykla net labai prižiū
ri korektūrų švarumą, ir šioje 
mano knygoje tų klaidelių net 
labai nedaug, tad veltui mano 
kaimynas pirmiausia šokasi jo
mis pajodinėti.

O jei jis taip mėgsta krębž- 
dentis po klaidų smulkybes, tai 
juk ir pats šioje dizertacinėje 
įžangoje jų neišvengė. Pagau
tas tobulai kilnaus, kone narci
ziško jausmo savam vardui ir 
pavardei, jis, tarsi savim neat
sigėrėdamas, dar teksto vidury 
iškilmingai pasikartoja tą dailų 
dvižodį: Liudui Balvočiui (nors 
iš straipsnio visai aišku ir taip, 
kieno vardu ta dedikacija įrašy
ta, ir tas pavardės kartojimas 
ten nė kiek nereikalingas). Bet 
kaip tik čia L B. mūzos pega
sas kluptelia į balą — Įsvoja 
klaidų, lyg garsvyčių į marme
ladą... Mat, jis čia tariamai tiks
liai perrašo tą mano įrašą kny
goje, tik deja nevisai taip: ma
no rašte po žodžių — Liudui Bal
vočiui, irgi po mano parašo — 
nebuvo jokių taškų! O tie taš
kai pakeičia rašto vaizdą, tie
siog gadina įspūdį. Taigi, jei 
negali tiksliai perrašyti, tai nė 
nepradėk krevezoti.

Tegu pakaks. Jau skaitytojas 
mato, kaip aš esu didžiai dėkin
ga linksmajam kaimynui už jo 
didingą užmojį apkrapštinėti 
mano naują knygą, o ypač už 
jo. nesupančiotos vaizduotės kū
rybinius išsigalvojimus! Taip 
pat lenkiuosi kaktomuša už sa
vanorišką pasispyrimą būtinai 
recenzuoti knygą, nors mano to 
visai nepageidauta. Ir .bemaž 
alpstu iš pasigėrėjimo Liudo Bal- 
vočiaus talento gabumais, dar 
niekieno nepralenktu originalu
mu! Savo gyvenime įvairių kny
gų ir knygelių esu išleisdinusi ir 
nemaža jų bičiuliams ar kaimy
nams su autografu dovanojusi. 
Bet tai pirmas kartas, kad kny
gos gavėjas priekabėm knistų 
ir dejuodamas koneveiktų ma
no dedikacinį Įrašą! L. B. tą 
Įrašą tampo Įsikandęs ir po žo
dį kramsnoja, lyg tai mano Įvyk
dytas koks kriminalas... Taip, 
tiesa, kad tuos dedikacinius žo
džius aš paprastai sumetu pa
skubom, be ypatingo apgalvoji
mo. Vaje, kokia gėda — mea 
culpa! Petronėlė Orintaitė

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
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NORIMANTAS DAUJOTAS
:: LIETUVA MASKVOS

= VERGIJOJE

Man buvo pavesta viską, ką ru
sai iš žmonių atima, pasverti, į atitinkamas 
knygas įrašyti, — žodžiu, šis atsakomin- 
gas darbas turėjo būti atliktas mano ran
komis ir mano galva apmąstytas. Tas ver
tybes bevartydamas ir berūsiuodamas iš
siuntimui Maskvon i Gosbanką, aš buvau 
taip pat pasidaręs pilną ir tikrą jų sąrašą, 
kuris ateityje, ypač mūsų tautos istorijai, 
būtų buvęs Įdomus ir reikšmingas. Iš to 
sąrašo galėtume spręsti, kiek tų vertybių, 
pasaulio komunistų imperijos kūrėja Ru
sija išsigabeno Maskvon. Be šių sąrašų, 
turėjau pasidaręs ir daugiau svarbių doku
mentų nuorašų. Deja, kelionėje į laisvuo
sius vakarus tie užrašai dingo kartu su ma
no lagaminais ir mano šeimos turteliu.

Užsienio valiuta: auksas, platina, si
dabras ir įvairūs vertybių popieriai, juos 
man sutvarkius, tuojau buvo siunčiami 
Maskvos Gosbankui, gi Lietuvos paskolos 
lakštai ir bendrovių akcijos (kaip užsieny 
neturintieji vertės), atitinkamai komisi
jai su banko komisaru priešaky buvo pa
vesta sudeginti: rūsyje buvo įrengta se
niems banknotams deginti krosnis.

Reikia pastebėti, kad daugiausia auk
so, platinos ir sidabro į L. Banką sunešė 
žydų tautybės žmonės. Vienas jų mano ge
ras pažįstamas Y„ su kelių vyru žydelių 

pagalba, atnešė net 2000 dolerių JAV — 
USA auksinių monetų. Antrasis du su pu
se svarų gryno, nemaišyto aukso, o kiti — 
mažiau. Dėl tam tikrų aplinkybių pavar
džių neminiu. Auksą atnešusius asmenis 
pažinoję geriau man tvirtino, jog žydeliai 
nešė daugiau aukso, nes jo ir turėjo dau
giau, negu lietuviai. Be to. jie mokėjo 
stambias sumas ir MOPR'ui, kad nebūtų 
Įtarimo, jog kur kas daugiau to aukso jie 
turi paslėpę namie. Mano manymu, žy
miai didesnę vertybę net už auksą sudarė 
numizmatikos vertybės — retų senų ir se
nų senovinių pinigų rinkiniai: daugis tas 
vertybes atgabeno beveik verkdami. To
kiu retu auksiniu monetų aš niekados ir 
niekur , net užsieny, nesu matęs...

Per savo rankas praleidau ir daugybę 
auksinių ir sidabrinių litų, Lietuvos val
stybės monetų. Tarp suneštų vertybių ga
na stambią vietą užėmė auksiniai bei si
dabriniai (platinos) dirbiniai: žiedai, 
brangūs kišeniniai laikrodžiai, kurie buvo 
išpuošti brangakmeniais, atrodo, savo lai
ku priklausę Rusijos kunigaikščiams. Mo
teriški žiedai, auskarai, kaklo papuošalai 
visi jie buvo išpuošti stambiais, karatų 
vertybėmis pažymėtais brangakmeniais. 
Aš lokio lobio niekada nesu matęs... šie 
visi brangūs dirbiniai sudarė stambų lobi 
ne tik dėl brangaus metalo, deimantų ar 
briliantų... Ne! Jie buvo kažkada gyve
nusių žymių menininkų rankų darbo kū
riniai. Pakilodavau, pakilodavau ir dėjau 
Į atitinkamas dėžes. Tik aš negalėjau atsis 
tebėti, kad šios vertybės nebuvo siunčia

mos Maskvos Gosbankui, bet buvo sukrau
tos stambaus masto seifų skyriuje, kuris 
tuo metu buvo uždarytas — neveikė. Tik
riau , buvo likviduotas. Kauno gyvento
jai , turėję Lietuvos Banke savo mažus 
seifus turėjo ateiti Į banką su savo raktu, 
juos atrakinti ir rusų komisarams parody
ti, kas juose buvo sudėta. O jei kas ne
drįso ateiti ir pasirodyti, jo seifas buvo at
plėštas ir ten rastas turtas nusavintas. Ta
čiau ir atėjusiems ir atrakinusiems seifus, 
vis tiek kas vertinga reikėjo atiduoti ru
sam.

Plėšiant seifus, pasitaikydavo ir pokš
tų: pro išlaužtas dureles, vietoj aukso ir 
brangenybių kyšojo ant didelio balto po
pieriaus nupaišyta juodu tušu didelė špy
ga ar kitoks pasityčiojimo ženklas išpieš
tas. Matyt, kad ne visi buvo kvailiai ir jau 
iš anksto nujautė kas gali atsitikti painios 
politikos labirintuose. Tie žmonės kur kas 
anksčiau, gal prieš metus laiko, patys išsi
tuštino tuos seifus ir savo vertybes išgabe
no Į Amerikos, Anglijos ar Šveicarijos 
bankus ir viską sudėjo jų saugiuose sei
fuose. Gal taip ir geriau buvo padaryta?

MASKVOS REVISORIAI RADO 120 
BRANGIŲ LAIKRODĖLIŲ TRŪKUMĄ

Lietuvos Banko seifų skyrių mėgo 
lankyti iš Maskvos .atvykę aukšti Maskvos 
pareigūnai. Tuo metu banko direktorium 
buvo maskvinis maskolius šapovalovas. 
Norėdamas pasigirti, jis atsivesdavo tuos 
raudonuosius dignitorius, kuriuos lydėjo 
Įvairių komisarų palyda, šapovalovas ne

buvo šykštus žmogus (ir kodėl, pagaliau, 
jis tą šykštumą turėtų rodyti tam sveti
mam turtui), tad dažnai svečiams lanky
tojams mėgdavo kokią dovanėlę įteikti... 
geram atsiminimui. O mes, lietuviai, argi 
galėjome priešintis mūsų direktoriaus dos
numui? Mūsų pareigūnai ir aš taip pat 
dabojome, kad vietoj paimto vertybės daik 
telio būtų paliktas gavėjo raštelis su šapo- 
valovo parašu. Viskas ėjo “tvarkingai” 
iki 1941 m., pavasario, kol atvyko maskvi- 
niai Gosbanko revizoriai. Tie žmonės bu
vo kitokie, — nesukalbami ir net su aukšto 
laipsnio pareigūnais nesiskaitė. Kiek atsi
menu, tie revizoriai rado seifų skyriuje 120 
su viršum brangių laikrodėlių trūkumą. 
Tuoj jie sustatė aktą ir mūsų direktorių 
šapovalovą uždarė Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime. Jis ten išbuvo iki vokiečių atė
jimo, nes, išlaisvinus kalinius iš banko 
tarnybos mano pažįstami matė jį žygiuo
jant laisvą Kauno Laisvės Alėja. Kur jis 
dingo po to — nežinau.

Iš mano aprašymo, pastebėjote, kad 
inaskvinės raudonosios okupacijos metu 
ant mano silpnų pečių buvo sukrauta gana 
daug painaus ir labai atsakomingo darbo, 
daug pareigu, tačiau Dievui dėkui už pa
galbą ir mano sąžiningumui bei Įgudimui 
piniginiuose reikaluose ir mokėjimui vesti 
atskaitomybės knygas, man pavyko be klai 
du atlikti ir laimingai išvengti kalėjimo 
nelaimės.

Grįžtant prie savo atsiminimų aprašy
mo, prie tolimesnės Lietuvos Banke tvar

kos, reikia vis dėlto pasakyti, kad oku
pantas kažkokiais sumetimais lyg ir ne
drįso nepriklausomosios Lietuvos įvestąją 
valstybės santvarką vienu ypu pakeisti, 
Įvedant rusiškąjį komunizmą ir netvarką. 
Kalbant apie Lietuvos Banką jie pirmiau
sia ėmė keisti aukštuosius pareigūnus: vie
toj Paknio paskyrė eilinį tarnautoją Drob
nį. Kauno skyriaus direktorių Kaupą pa
keitė Kopustinsku, vyriausiu buhalteriu 
paskyrė Poeevičių, vyr., kasininko parei
gas perėmė pik. Gricius, o vyriausią ka
sininką paskyrė jo padėjėju. Banko cen- 1 
tro direktorius iš karto neišmetė į gatvę ir 
nepadėjo kalėjiman, bet pavedė jiem 
antraeiles .nežymias pareigas. Gi pilnais 
šio banko šeimininkais buvo naujieji mūsų 
krašto valdovai, iš Maskvos atsiųstieji Gos- 
banko komisarai Cipin ir Zurmachtašvili. 
Jie dar turėjo savo patarėjus rusus, kurių 
tikros pavardės mums buvo nežinomos. Iš 
viso jie buvo keisti, paslaptingi, paniurę 
žmonės. Niekad nesijuokė. Su nieku iš 
lietuvių nesikalbėjo. Patyrimo turį banko 
tarnautojai dirbo savo darbą kaip ir anks
čiau, tačiau to ansamblio dirigentais pa
sidarė už mūsų pečių stovėję rusai atėjū
nai,

fBus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

185$ W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-322$ 
Roiid. tolefu WAIbrook 5-5076

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

Rm. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Pulsai Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

T«|«f4 PRospoct 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talef. 6954)533

Pox Valley Medical Center 
160 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reside 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad./ penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rax.: G! 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. k MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: PirmacL, antra<L, ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus, ' x
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SElBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tolu 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

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

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

p. skeikis, o. p.
Iri ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba koĮorrv

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

Telef.: P Respect 6-5084

HEART fundic 
hęlp your HEART

čia

Gyvą buvo ištrėmę - o mirusi 
tikrai iškilmingai palaidojo 

(Nekrologo vietoje)

plunksnos darbininkas, reto 
dvasinio skaidrumo žmogus. 
Jo šviesius bruožus, kaip ir 
geriausius kūrybos puslapius,

rašau apie Augustiną 
(plačiau išgarsėjusį Pi- 

vošos slapyvardžiu)^ kuris 73 
metus eidamas mirė š. m. va
sario 28 d. Vilniuje.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryba sudarė A. Griciaus lai
dotuvėms organizuoti komisi
ją. Josios sudėtis tokia: A. 
Bieliauskas (pirmininkas), J. 
Bielinis, A. Brazaitis, V. Jake- mingąi reikštis kaip gabus Žul
iai tis, J. Kavaliauskas, K. Kor
sakas, A. Vileikis, Visos laido
tuvių išlaidos apmokamos iš 
valstybės iždo.

A. Griciaus palaikai pašar
voti Valstybinės konservatori
jos patalpose. Atsisveikinti su 
velioniu paskirtos dvi dienos

mojo pasaulinio karo pasirodė saugosime savo atmin- 
su savo feljetonais bei apybrai- vJe • . /. Ap.
žomis.

1921 m. Gricius atvyko į 
Kąuąą. Mokėsi tautos teatro 
studijoje, įvairiuose kursuose, 
yaidino salyrįniame “Vilkola
kio” (eatre, gilino žinias uni- 
yęrsitete .

Netrukus jis pradėjo sėk-

Žmonės srvaigindavc&i

Dr. T. R. Van Dellen rašo, 
kad alkoholi, marihuaną, opi-

tos” žmonės vartojo prieš tūks 
tančius metų, šiandien neiš
rado nieko naujo, išskiriant 
tai, kad jie tuos narkotikus 
piktnaudoja.

ir kovo 2 d. nuo 11 y. priešpiet 
iki 3 v. p. p.). Laidojimo vie
ta parinkta Antakalnio kapi
nėse.

Augustinas Gricius iš tik
rųjų nebuvo paprastas eilinis 
žmogus. Jis daug nusipelnęs 
savo kraštui kaip meno veikė
jas, rašytojas, dramaturgas ir 
žurnalistas.

Jo gyvenimo eiga (bendrais 
bruožais) tokia: gimęs 1899 
m. gruodžio 25 d. šiurpylių 
kaime, Šiaulių apskrityje. 
Anksti pradėjo bendradarbiau
ti ano meto spaudoje, rašyda
mas korespondencijas. Po pir-

iGRADINSKAS
PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

NUSTATOMA 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

PERKRAUSTYMA1

MOVING i
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ž E R t N A S

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Placa 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, ,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 41—12 
vai. ryto' — šeštadienį ir sek
madienį' nuo 8:30 iki 9:30 vai

TeL: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. , 

CHICAGO, ILL 60t29

nalistas. Skaitančioji visuome
nė labai pamėgo linksmus Gri
ciaus feljetonus ir satyrinius 
apsakymėlius, kuriuose kan-^ Apie 3500 metų pries Kristų 
džiai pajuokiami miesčioniški 
buržuazinio gyvenimo papro
čiai. Tuo metu išėjo keli hu
moristinės Griciaus kūrybos 
rinkiniai: “čįnčiberis” (1925), 
„Pamokslai idėjos brokams” 
(1928), “Vyrai nesijuokit” 
(1929), “žvilgsnis į gyvenimą”

šumerai vartojo opiumą gydy
mo tikslams. Pirmos žinios apie 
kanapių (marihuanos) varto
jimą randamos Kinų impera
toriaus Shen Nung knygose iš 
2737 prieš Kr. Senovės graikai 
svaigindavosi karštose pirtyse, 

___ berdami kanapių sėklas ant 
(1930). Kauno teatre buvo pa- karštų auglių.
statyta satyrinė jo komedija Normanų vikingai, vykda- 
(1932) “Palanga”. ‘ i plėšikavimo žygius ir pra-

.. V’.v" . dėdami kautynes užvalgydayo
• x bendradarbiavo haliucinacijas sukeliančių gry- 

u ' . Raštuo' bų. Žydų ir krikščionių religi- 
šl uoto j e , Kau jose alkoholis visuomet vaidi-

“D arbo Lietuvoj e”, 
se”, “Tiesoje”, "" 
no radiofone ir kt |no roi^ Meksikos indėnai tais

Po karo A. Gricius dirbo me- pačiais tikslais valgė peyote 
no reikalų valdyboje. 1946 m. kaktusus. -Visų šių rūšių vais- 
jis buvo Lietuvos TSR Rašyto- tai visais laikais vaidino savo 
jų sąjungos valdybos sekreto- vaidmenį gydymo, religijos ir 
rius. Vėliau ėjo literatūrinės karo srityse.
dalies vedėjo pareigas Kauno Kai amerikiečiai 
ir Vilniaus teatruose. Buvo Ii- pasiekė tolimuosius 
teratūrinis konsultantas Rašy- čia rado kiniečius rūkančius 
tojų sąjungoje, ilgametis dra- opiumą, kurs buvo 
matųrgų sekcijos pirmininkas, kultūros dalis, -vartojant labai

Tuojau po karo A. Gricius su saiku. Naujieji kolonistai 
uoliai įsitraukė i draminę kū- greitu laikytą paprotį įsisavi- 
rybą. Kauno teatre pasirodė no, vartodami be saiko, ir pa- 
jo pjesė “Skeveldros” (1949), sidarė adeptais narkomanais, 
Vilniaus teatre “Liepto galas”, už tai kaltindami kiniečius ir 
1951 m. buvo pastatyta Kaune prieš juos keldami riaušes, 
socialinė jo drama “Išvakarės”, Daugumą tokių narkomanų ta 
kuri 1952 m. buvo vaidinama da sudarė italai, žydai ir Cen- 
Maskvoje lietuvių literatūros tro Europos ateiviai. Dabar 
ir meno dekadoje. Bent keliuo- panašiai narkomanija yra la
se Lietuvos teatruose pasi- bai apsikrėtę negrai ir ispaniš- 
rodė (1955) x Griciaus drama kai kalbantieji.

kolonistai
Vakarus,

jų senos

Žvėriška* nežmogus
Praeito antradienio naktį 

buvo pagrobta ir išprievartau
ta jauna rinkimų prižiūrėtoja, 
kuri rinkimams 4700 N. Ken
more Avenue apylinkėje pasi
baigus išėjo važiuoti namo.

Jai sėdant į automobilį užsi
maskavęs vyriškis peiliu gra
sinamas įsėdo greta, liepė va
žiuoti į užgatvį prie St Bonifa
ce kapinių, įsakė jai pasilipti 
ant automobilio ir nustūmė 
per tvorą į kapinių pusę, kur 
ją apkūlė surišo rankas, užkli
javo burną, išprievartavo ir 
dar surišęs per kelius kojas pa
liko. šiaip taip atsipalaidavu
si per kapinių sieną prisišaukė 
pagalbos.

PR. J. ŠLIUPAS AMERIKOJE
Amerikon atvykęs, Šliūpas ra

do jau lietuvių išeivių, kurie po 
1863 m. ir dviejų badmečių iš 
Lietuvos pakilę, o kiti vėliau 
bėgdami nuo kareiviavimo ar 
šiaip ieškodami geresnės duo
nos, atsirado Jungtinėse Valsty
bėse, slaptai per Maskolijos-Vo- 
kietijos sieną pereidami ir per 
“Amburką” Amerikon išvykda
mi (Amerikoje nebuvusio Bur- 
kaus “Pasvaliečio dainoje”: “.Už
augau Pasvaly, Lietuvos .mieste
ly, išėjau vąndrayot, sau laimės 
paieškot... Amburke susto
jau...”), jūroje ir baimės paty
rė, o Naujame Sviete gavo sun
kiai dirbti ir nemažai vargti, 
ypač Pensilvanijos kasyklose.

M. Biržiška, 
(iš “Lietuvių tautos kelio”)

BE SPARNU SKRAIDO 
•f > A*

.Senovėj e net galiūnai daug ko 
bijojo: ir dangaus ženklų, ir mo- 
nų, ir piktų žmonių akių; kiškio, 
kelią perbėgančio, ir to baidėsi. 
O dabar girdi, kaip kalba jauni: 
pasakyk, ko žmonės senovėje ne
drįso, aš padarysiu! Ir padarys. 
Ereliai kietanagiai jie, ne vyrai. 
Nors sparnų neturi, b.ęt aukštai 
jie skraido. V. Krėvė

PILKITE JAV TAUPYMO BONUS I

(PUTRAMENTAfi)
Linksmumo arba liūdesio valando*- 
gražiausioa gėlės ir yainifcai snca 

piu papuočunui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R PETRO (PUTRAMENT/1)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

G U Ž A U S K Ų 
G ELKS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 6-0833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Direktoriai

4^. 1- * ’ f r * = > --- ... *-* *

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
*-rPiiiminimiimuannnmrnunmtnwmniniiwutuirTUUtutuninnuiunmi«Lu>^amcnutur

LAJpOTUViy DIREKTORIAI:
“Karšta vasara”. Turėjo pasi
sekimo satyrinės jo komedijos 
“Sėja ir piūtis” (1960) ir “Bu-- 
vo buvo, kaip nebuvo” (1963).; 
A. Gricius dirbo ir kino dra-i 
maturgijoje. serve Districto prezidentas Ge-

1960 m. išėjo .stambus jo apy- orge Dunne skelbia, kad pava- 
sakų ir apsakymų rinkinys saris į . Ghicagos .užmiesčius 
“Žmonės”. Ankstyvesnieji Gri parėjo 2 savaitėms per anksti, 
ciaus beletristika išleista kny- “Nors pavasaris čia oficialiai 
gomis: “Vyrai, nesijuokit”, pareina kovo 20 dieną, tačiau^ 
“Kepurės nenukelsim”. gyvūnija mįškij saugonėsę jau;

Nemaža jis išvertė rusų dra- juda — kruta, paukščiai mi-i 
maturgijos — N. Gogolio, A. Os- grantai grįžla ir daigai dygsta; 
trovskio, M. Gorkio, B. Lavre- savaitinis anksčiau tos da-į 
niovo, K. Simonovo ir. kt. Pas- tos”.... Šiltos temperatūros ir 
butiniais metais prieš savo mir- lietus paskatino augmeniją iš, 
ii rašė atsiminmus, kuriu ištrau- išbudino gyvulių - žvėrelių bei 
kos jau buvo pasirodžiusios. (reptilijų snaudalius iš žiemos

A. Griciui mirus labai apgai- letargo, o šiltos oro srovės,’ 
lestauja rašytojų. žurnalistų, plaukdamos iš pietų šiaurės 
kultūręs darbuotojų kolekty- link drauge parnešė paukščius, 
vas, netekęs yįeno labiausiai kurie šiemet anksčiau baigė sa- 
mėgiamų ir mylimų savo na- y© atostogas pietuose.
rių. Viešajame pranešime apiej įvardijęs visą eilę paukščių,! 
jo mirtį taip pasisako: Pasi-,žvėrelių ir reptilų Mr. Dunne 

praneša, ka skunkio kopūstai 
jau išaugo daugiau kaip per 
tris colius!

Cook apskrities miškų sau- 
žvėrelių,

. i
Ar ne per anksti 
gamta atsibudo?

Cook apskrities Forest Pre.-

— . miTW IA88CF---- -----

NAUJIENAS
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NAUJIEMS

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07

4330-34

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

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Ctųcągo* 
yetvyw 
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS .CIENA 

If? *AKTJ

JTURItyE 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

lazdynui išskleisti mažutį, įeimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas gonių — miškelių, 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų Ir garsų ste- • lflnkn ir krūmu Poama
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja,; 1<UIKU 11 KI uinų esama
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. ■ * •* ' * "* *

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

mato, 126 psl. Kaina $1—•
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 pšL $2.00. ‘
Bytlęv Juzė, E(LĖRAŠCIAI 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 eiles, 105 psl. S2.00
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
-Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, .95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psl., S3.00.

' 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 Tųmienė, KARALIAI JR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $250.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

55 psl. $1.00. ‘ - -1 m
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.

Savo naminę vaUty spintelę reikia 
nepaprastai svariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip Štame vaizdelyje parody
tą: išimti visas bo nkute s ir nuplauti 
lentynas; patikrint* visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidy, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy yaisty trūksta ir juos pa
pildytą kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

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

BUTKUS - VĄSAITIS
1446 So. 50th Ave7 Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

apie 63,000 akių. PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS

1739 So. Halsted SU, Chicago, I1L 60608

A* ♦ A*
DAILININKAS

ZENONAS KOLBA
Gyy. 6449 So. California Ave.

Mirė 1972 m. kovo jnėn. 26 dieną, 5:30 vąL ryto, sulaukęs 62 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Sirvintuose, Ukmergės apsk.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Amelija, mergautinė pavardė Gučiūtė, 

duktė Dalia, dukterėčia Elena, gy\\ Kanadoje, trys seserys Lietuvo
je ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Trečiadienį, kovo 29 dieną 9:00 vai. xyto J>us lydimas iš koply
čios i Gimimo Sv. Panelės parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Zenono Kolbos giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse įr suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. r ;

Nuliūdę lieka:
Žmona ir duktė.

Laidotuvių JMrektoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: Y.Aros 7-113B-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
<LACKAWICZ)

2424 \VE^>T ,69th STREET REpublic 7-4213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Ulinou |
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Nepritaria vaikų komunistinimui

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

Policininkas Joseph Wambaugh parašė knygą "The New Centu
rions^ kuri turėjo didelį pasisekimą ir dabar iš jos gaminamas fil
mas, Autorius sako, kad jis norėtu suderinti abu darbus ir likti 

policijoje, tačiau rašymas duodąs daugiau pajamų ir prestižą.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

*kų tėvai, 
-vaikams

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

‘ ' kitokį blankai.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, ILL Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Cicero suktų politikų tarpe 
liilo mintis šią vasarą nuvežti 
Tūri vaikų j “tarybinę” Lietu
vą ir palikti juos komunisti
nei indoktrinacijai. Atrodo, 
4cad sovietų valdžia pritarė le
idai idėjai. Prie suaugusių ko
munistai nepajėgia prieiti. Ne 
-visi Lietuvą aplankę komunis- 
Itai pritaria ten einančiai “so
cialistinei statybai”. Jie neno- 
fėtų parduoti savo namelio ir 
"nuolat apsigyventi Vilniuje. 
’Amerikoje jiems geriau. Jie 
^iet ir savo vaikų nenori ten

* Cicero lituanistinėje mokyk- 
-loje šiuo kiaušiniu eina dau- 
-giausia kalbų. Iš Cicero ban
doma pasiekti ir pačioje Chi- 
cagoje gyvenančių lietuvių vai 

kad šią vasarą leistų 
atostogas praleisti 
Bandoma sudaryti 

kad lietuviai kunigaiįspūdis, kad lietuviai kunigai 
pritaria tokiai ekskursijai. Pa
sirodo, jog tai neteisybė, čia 
dedame T<un. A. Juškos, Čice 
ro abiejų lituanistinių mokyk
lų kapeliono ir ateitininkų bei 
skautų dvasios vado laišką, iš
siuntinėtą (Cicero vaikų tė
vams, kuris parodo, kad tele
fonais bandoma vaikų tėvatms 
pameluoti. Cicero lietuviai 
kunigai nepritaria suplanuo
tai- ir organizuojamai vaikų 
ekskursijai, štai kun. A. Juš
kos vaikų tėvams išsiuntinėto 
laiško tekstas:

švento Antano parapijos ku
nigai mane Įgaliojo padaryti to
kį pareiškimą: Iš principo tėvų 
žemę būtų naudinga jaunimui 
aplankyti, joje jie pramoktų 
geriau lietuvių kalbos, bet labai 
abejojame, ar šiose sąlygose 
jam susidarytų tokia patriotinė 
mokykla? Ir jei paaiškėtų (sto
vyklavimo smulkesnių informa
cijų neturime), kad mūsų jau
nuoliai būtų patalpinti bendroje 
komjaunuolių stovykloje, kur 
bus dėstoma ir antireliginė pro
grama, susidarytų rimtas pavo
jus.

Būtų neprotinga galvoti, kad 
mūsų 15 metų jaunuolis būtų 
pajėgus kovoti su išlavintu ir 
prityrusiu politruku.

Žiūrint iš tokio taško, joks 
kunigas tokiai jaunimo ekskur
sijai negali pritarti. Į tai atkrei
piu tėvų rimtą dėmesį, palikda
mas galutinį sprendimą jų nuo
žiūrai. Jei iš to susidarys jau
nuoliui religinė žala, patys tė
vai teneša pilną atsakomybę.

Visiems linkime linksmu Ve
lykų švenčių.

Švento Antano parapijos ku
nigų vardu

Kun. A. Juška

Bi

HELP WANTED — FEMALE
Darblninkig R.ikit 

------- ------ -------- r~r-r------rr——
LIVE IN HOUSE KEEPER

Own room. Near North Apt.
One adult. Good salary. Must 

have good references &, .
speak Some English.

SU 7-0520 , ,

1972 m. kovo mėn. 21 d.
MIELI TĖVELIAI,

Kai kas yra kreipęsis žodžiu 
ir raštu Į mūsų parapijos kle
boną kun. J. Stankevičių, vika
rus kun. J. Vyšniauską, kun. A. 
Jušką ir dar specialiai mane, 
kaip Cicero abiejų mokyklų ir 
vietos ateitininkų ir skautų ka
pelioną, klausdami, ką galvoja
me apie jaunimo ruošiamą eks
kursiją į okupuotą Lietuvą, jai 
pritariame, ar ne?

• Jaučių kautynių esama 
Įvairių, vienok, pačios trumpiau
sios vyksta Costarikoje. šiose 
kautynėse nereikia arenos, nei 
pikadoro, nei... raguoto jaučio. 
Kautynės vyksta kaimo aikštė
je. Neginkluotas torero: priva
lo palydėti Įniršusi jauti ranka. 
Kadangi torero be ginklo, tai ir 
jautis turi būti be ragų, todėl 
juos nupjauna.

— Kodėl jūs sugalvojote pirk
ti papūgą?

— Skaičiau, kad jos 200 metų 
gyvena, norėjau Įsitikinti ar jie 
tiesą rašo.

SKAITYK ’NAUJIENAS’ - 
TOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Ilgamečio BALFO pirminiiikb, prelato J. B. Končiaus knyga

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

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui; ypač tremtiniui. Geriau 
šia 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. Dlinoii SOROS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
‘ 2608 West 69th SL, Chicago, HI. 60629. • Tek WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {vairiq prski'v.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

f

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tal. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motodklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai CarHflkatal

V.

Dvyliktos atostogos Texas valstijoje
Texas valstijoje, Brownsvil

le. praleidau jau dvyliktas 
atostogas. Kodėl aš pasirinkau 
tą vietą, apie tai aš čia ir no
riu pakalbėti.

Brownsville miestas yra prie 
pat Meksikos sienos. Rio Gran 
de upė ir sudaro rubežių tarp 
Amerikos ir Meksikos. Vieno
je upės pusėje yra Brownsville, 
o kitoje — Meksikos miestas 
Matamoros. Tuos miestus jun
gia tiltas. Vykstant i Meksikos 
pusę, jokių formalumų, jokių 
apklausinėjimų nėra. Vadina
si,. niekas nieko neklausia. 
Grįžtant atgal Į Amerikos pu
sę, pakanka tik pasakyti, jog 
esi Amerikos pilietis, tai ir vis
kas. Galimas daiktas, kad nu 
žiūrimi asmenys yra sulaiko
mi ir jie turi Įrodyti, jog tik
rai yra Amerikos piliečiai arba 
bent turi vizą Amerikoje gy
venti.

Brownsville gyventojai dau
gumoje yra meksikiečių kil
mės. Net didesnė dalis ameri
kiečių, kurie čia gyvena, kal
ba ispaniškai. Geriausiais vieš
bučiais čia laikomi Fort Brown 
ir El Jardin. Kiek toliau nuo 
miesto yra Holidav Inn. Pir
mauja Holiday Inn ir Metamo
ros mieste.

labai palan- 
nei sniego 

nemažai iš 
apsigyventi

Brownsville neturi nei puoš
niu užeigu, nei ištaigingu res- 
toranų. Tai gal dėl to, kad 
juose galima gauti tik alaus. 
Degtinė pardavinėjama tik 
bonkomis. Kadangi Meksika 
ten pat, tai daugelis pereina 
per tiltą ir nusiperka Canadian 
Club ar V. O. (kvorta kainuo
ja tik keturis dolerius). Nie
kas tai daryti nedraudžia.
Bendrai imant Metamoros 

miestas yra labai “gyvas” ir 
ten visko galima gauti. Pasi
žymi jis naktiniais klubais, 
kuriuose atliekami vadinamie 
ji “floor shows”. Įėjimas Į 
klubus laisvas, — nieko ekstrą 
nereikia mokėti. Ir, palyginti, 
viskas gana pigu: sakysime, 
alaus bonka tik 25 centai. Dau
giausia vartojami Amerikos 
pinigai. Netrūksta ten ir' Kene
džio pusdolerių.

Iš Houstono ir Brownsville

skrenda kartą per dieną Braniff 
International lėktuvas. Kelio
nė iš Chicagos į Brownsville 
(ir atgal) kainuoja $182.00. 
Tai gana pigu. Kadangi Brows- 
ville klimatas yra 
kus (nei žiemos, 
nėra), tai čia yra 
visur suvažiavusių
žmonių ( pensininkų).

Brownsville kaimynystėje 
yra San Benito, Herlingen, 
Mercedes, Weslaco ir McAllen 
miestai. Iš jų labiausiai išsis
kiria McAllen, kuris yra prie 
pat Meksikos sienos ir pasižy
mi dideliu judrumu. Už 25 
centus iš ten galima nuvažiuo
ti autobusu Į Meksikos Rey- 
nosa miestą, kuris taip pat yra 
labai judrus ir turi daug krau
tuvių. Tokių šaunių ir patrauk 
lių užeigų, kaip ten, man nie
kur kitur neteko matyti.

Kai kurie draugai juokauda
mi klausia, kodėl aš taip daž
nai važiuoju atostogų Į Browns 
ville? Tur būti, sako jie, tu
ri ten kokią paną ir ją kasmet 
lankai.

Mano atsakymas: “Aš turiu 
tą pačią paną Chicagoje jau 
beveik penkiasdešimt metų, ir 
esu patenkintas... Tačiau tu
riu ten gerą draugą profeso
rių H. B. Simpsoną, kuris daug 
metų profesoriavo Houstone. 
Dabar jis yra išėjęs Į pensiją ir 
gyvena Brownsville. Su juo 
draugauju jau daug metų. Jis 
mane pasitinkaaerodrome, 
nuveža automobiliu Į viešbuti. 
Kartu su juo važinėjame ir ap
lankome daug vietų. Gyvena 
jis vienas (yra nevedęs). Ne
rūko ir negeria, bet nieko prieš 
neturi, jeigu aš išlenkiu stik
liuką arba išgeriu alaus bon- 
ka'.’ W. D. Sebastian

plano punktai yra sekantieji: 
1) Apsaugoti senesnio amžiaus 
žmonių pajamas. 2) Pagerin
ti slaugymo namų kokybę.
3) Išvystyti ir reformuoti pa
tarnavimų (service ) progra
mas taip, kad senesnieji žmo
nės galėtų vertingai gyventi 
nepriklausomą amžių savuose 
namuose ar rezidencijose.
4) Išplėsti galimybes senes
niems žmonėms tęsti dalyvavi
mą šio. krašto gyvenime.
5) Reorganizuoti federalinę 
valdžią taip, kad. būtų geriau 
patenkinami senųjų ameri
kiečių reikalai.

Prezidentas pareiškė, kad 
nepakenčiama yra, kad visą 
savo amžių tarnavę savo ben
druomenei ir kraštui kai kurie 
seni amerikiečiai turi kęsti ba
dą ar nedavalgymą. Adminis
tracija pasiėmusi senesnius pi
liečius Įmanomai daugiau ir 
aktingiau Įtrauktų Į krašto gy
venimą suteikant jiems progą 
savanoriškai dalyvauti tarny
boje arba turėti reguliarias tar- 
nvbas.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

A. & U INSURANCE A REALTY

INCOME TAX 
4645 Sc. ASHLAND AVE. 

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

distriktas patenkintai

Bonkas . jau rankioja; 
kada pradės skardines
Cook apskrities miškų sau

gomų
praneša, kad jau Įsteigti šeši 
centrai kur skautai ir kiti ge
ravaliai savanoriai surenka ne 
bereikalingas stiklines bonkas.

Per tuos šešis centrus nūo 
praeito birželio mėnesio, tai
gi per 9 mėnesius jau surinko 
332,000 svarų stiklų ir borikų ir 
pristatė stiklo. fabrikams, kur 
jie perdirbami: Į naujus stiklus 
ir bonkas. Rinkėjai už stiklų 
svarą gauna po 1 centą.

Pirmasis toks stiklų surinki
mo centras Įsteigtas jau prieš 
2 metus ir 9 mėnesius River 
Trail Nature Center, North-; 
brook, kur iki šiol surinkta ir 
persiųsta r fabrikus 350,000 
svarų stiklų. Per visą Ameri- 
<ą 1971 metais' buvę* surinkta 
apie 691 milijonas bonkų irį 
įvairiu stiklu.

Distrikto prezidentas nieku 
neužsimena. apie alaus ir Įvai
riausių gėrimų skardines, kurių 
yra primėtiti krūmai ir pa* 
rrūmės paties distrikto miške- 
iuose ir parkuose.

/■

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tai.: REpubllc 7-1941

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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
Anicetas Garbačiauskas, sav

Planas pagerinti 
pensininkų būklę

Prezidentas Nixonas šiomis 
dienomis paruošė planą seno 
amžiaus amerikiečiams page
rinti gyvenimą tokiu būdu, kad 
jie nebūtų našta visuomenei, 
o būtų nauda.

Prezidento 24 puslapių pra
nešime Kongresui svarbesnieji

stu-

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

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

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

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan 
gal 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- 
iawn. Teiraukitės.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321atpalaiduoja apygardos valdy
bą nuo lėšų telkimo Jaunimo 
Kongreso reikalams ir apygar
dos valdybos sudarytas komi
tetas, kuris tą pačią dieną tu
rėjo rinktis antram posėdžiui 
ir jau rinkėjai buvo pradėję 
aukų rinkimą turi darbą nu
traukti, nes komitetą numato 
sudaryti tiesioginiai centro val
dyba. Jo pirmininku pakvies
tas Bronius Nainys. Apygardos 
pakviesti komitetan buvo su
tikę Įeiti: Dr. P. Kisielius, Dr. 
F. Kaunas, Dr. V. Sruogienė, 
A. Rūgytė, V. Baleišytė, kun. P. 
Patlaba, S. Ingaunis, K. Kasa- 
kaitis ir , apygardos valdybos 
nariai Ant. Būga, K. Rožanskas 
ir J. Vaičiūnas.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų 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

Karate pagalba 
nugalėjo užpuoliką

23 metų amžiaus slaugė 
dentė Miss Georgia Honza, ku
ri dvejus metus mokėsi apsi
gynimo metodo vad. karate, 
praeitą ketvirtadienio vakarą 
turėjo netikėtą progą savo 
mokslą išbandyti.

Išeidama iš savo buto 630 W. 
Waveland važiuoti pamokų 
Frnak Cuneo ligoninėn ji prie 
savo durų sutiko apie 6 pėdų 
jauną 8 colių ilgumo peiliu ne
šiną banditą, kurs ją bandė 
Įstumti atgal i jos butą, bet ši 
karate metodu užlaužusi jo 
ranką su jo paties peiliu ji su
žeidė. Banditas rėkdamas lei
dosi bėgti Į gatvę. Policija ieš
ko, bet banditas jokioje ligo
ninėje dar nepasirodė.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Plgui ir sąžiningu patarnavimo. Naujausi kraustymo

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gere ptnigus, tuojau knygą pariųrime.

Negrę* aktorius William Marshall nugrimuotas pirmam, vien negrę* 
baisenybių filmui. Filmas vadinsis "Blecula".
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Net vienax žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos Ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijoa. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimu Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji 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 J "Naujienas”, tai prašomas persiųsti 31.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«L WA 5-9209

ANTANAS SMETONA IR JO
154 pust knysra. Kaina 51.50

— Juozas Gaila, JAV LB 
Centro valdybos vicepirminin
kas jaunimo reikalams, lan
kydamasis Chicagoje turėjo 
pasitarimus su apygardos val
dybos nariais Jonu Jasaičiu if 
Jonu Vaičiūnu. Pasitarimuo
se paaiškėjo, iš J. Gailos pra
nešimo, kad Centro valdyba

— JAV Lietuvių Bendruo
menės Vidurio Vakarų apygar
dos valdyba ir šiais metais 
stengsis finansiniai padėti lie
tuviškoms mokykloms. Nors 
yra kelios rinkliavos, bet lie
tuviškasis švietimas irgi negali 
būti užmirštas. Todėl visi kas 
gali prašomi auka prisidėti 
prie mokyklų išlaikymo, nes 
be mokyklų ateityje neturėsi
me nei šokių švenčių, nei jau
nimo kongresų. Aukos siunčia
mos apygardos valdybos iždi
ninko adresu: Antanas Būga, 
842 W. 33rd Place, Chicago, 
Illinois, 60608.
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HOME INSURANCE

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

GA 4-8654

Hre arw CasuMTv Comoa^v

Federalinię* Ir vafsti|os pa|amę* 
mokesčiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilno|amo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Paraię* paliudt|lmas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

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

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

CHICAGO, ILL. TEU VI 7-9327




