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NICOSIA. — Kipro preziden
tas gavo dar vieną raštą iš Grai
kijos, kuri reikalauja, kad pre
zidentas Makarios sudarytų nau
ją vyriausybę, kurioje nebūtų 
prieš Graikiją nusistačiusių 
žmonių.

PASAULYJE VIS DIDĖJA DIDŽIŲJŲ 
BIZNIO KORPORACIJŲ VAIDMUO

tanklaiviais ir trim prekybos 
laivais. Tuos laivus atlydėjo 35 
ginkluoti greitlaiviai, helikopte
riai ir žvalgybos lėktuvai. Ko
munistams, nežiūrint tos gink
luotos apsaugos, pavyko vieną 
laivą sužaloti.

Bobby Fischer atmetė Bielgra- 
dą, kaip vieną iš dviejų miestų, 
kur jis turi susitikti su šachma
tų čempionu Spasskiu. Anksčiau 
jis pats tą miestą siūlė.

♦ O’Hare aerodromas gaus iš 
federalinės valdžios 3.2 mil. dol. 
naujam automobilių garažui ir 
požeminiams tuneliams statyti.

♦ Nuo rugsėjo mėnesio bus 
sujungtos dvi Čikagos katalikų 
mokyklos: Loretto Academy ir 
Mercy High School. Abi priims 
mokinius Mercy HS patalpose, 
8100 S. Prairie.

Lenkijos komunistų partijos 
politbiuro narys Josef Tejchma 
buvo atleistas iš partijos sekre
toriato, kur jis vadovavo ry
šiams su užsienio komunistų par
tijomis. Trumpame valdžios pra
nešime sakoma, kad Tejchma 
bus paskirtas į vyriausybės pa
reigas. Lenkijos premjeru liko 
tas pats Piotr Jaroszewicz.

WASHINGTONAS. — Kokią didelę galią turi milžiniška 
tarptautinė biznio korporacija, galima spręsti iš kolumnisto An
dersono paskelbtų dokumentų, kurie rodo, kad ITT bendrovė pla
navo, kaip neprileisti prie valdžios Čilėje išrinkto prezidento Allen
des. Biznio interesai dažnai turi didelę reikšmę užsienio politikoje. 
Nors minėta ITT bendrovė tėra 13-ta pasaulinio masto bendrovių 
tarpe, ji valdo 70 atskirų įmonių, kurios veikia 50-tyje pasaulio 
valstybių. ITT korporacijai priklauso Sheraton viešbučių grupė, 
Continental kepyklų grandinė ir Hartford Ugnies draudimo ben
drovė, šalia pagrindinių telefono ir telegrafo interesų.

Amerikietis kareivis Vietname rašo laišką namiškiams nepatogiose aplinkybėse, 
tanko žvalgybos žygio netoli Da Nango miesto metu.
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SALISBURY. — Rodezijos 
premjero Smith sūnus, 22 me
tu. buvo nubaustas 306 dol. bau
da ir 6 mėnesiais lygtinai už ma
rihuanos turėjimą.

JERUZALĖ. — šią savaitę 
Jeruzalės viešbučiai pilni įvairių 
tikėjimų turistų, kurie suvažia
vo j Jeruzalę švęsti Velykų'.

♦ Po 6 metų pertraukos Va
karų Berlyno gyventojai vėl pra
dėjo lankyti gimines, gyvenan
čius komunistinėje zonoje. Pir
mą kartą vakarų gyventojams 
leidžiama nuvažiuoti ir į kitus 
Rytų Vokietijos miestus. Per 
Velykų šventes sieną pereis pu- 
sė milijono žmonių.

ČIKAGA. — Antradienį Čika
gos lietuvių jaunimo grupė pra
dėjo organizuoti telegramų siun
timą Jungtinių Tautų gen. sek
retoriui Waldheimui, raginant 
jį atkreipti rimtą dėmesį Į Oku
puotos Lietuvos tikinčiųjų pe
ticiją. Išsiųsta apie 400 telegra
mų. Jos priimamos “Marguty
je”, 2422 West Marquette Rd., 
tel. GR 6-2242 ir GR 6-2271.

TOKIJO. — Japonų archeolo
gai rado gerai išsilaikiusius sie
nos papuošalus vienoje laidoji
mo kriptoje iš 7 ar 8 šimtmečio. 
Sienos išdažytos septynių spal
vų paveikslais.

WASHINGTONAS. — Iždo se
kretorius Connally sušaukė pas 
save 12-kos didžiausių maisto 
bendrovių vadovus pasikalbėti 
apie vis kylančias maisto kainas.

MILANAS. — Apie 5,000 rau
donas vėliavas iškėlusių komu
nistų dalyvavo žuvusio knygų 
leidėjo Feltrinelli laidotuvėse. 
Policijos būriai saugojo gatves 
ir smurto nebuvo. Policija ieško 
dviejų teroristų, kurie slapsto
si po Feltrinelli žuvimo. Mano
ma, kad jie buvo kartu su žu
vusiu, kai jis netyčia susisprog
dino, dėdamas bombą prie elek
tros stulpo.

COLUMBUS. — Georgijoje 
buvo organizuojamas masinis 
mitingas reikalauti, kad prezi
dentas dovanotų bausmę leite
nantui William Calley, nuteis
tam už civilių šaudymą P. Viet
name. Organizatoriai tikėjosi 
sutraukti 75,000 minią, tačiau 
atvyko tik 250.

Iš Belfasto pranešama, kad 
britų kareiviai, į kuriuos nese
niai katalikai šaudydavo, dabar 
saugo katalikus nuo protestan
tu puolimų. Įvyko jau kelios 
kautynės tarp kareivių ir pro
testantų. Katalikų moterys vai
šina britų kareivius, budinčius 
prie gatvių barikadų, arbata. 
Laukiama, kad protestantų veik
smai prieš katalikus dar sustip
rės.

Londone britų parlamentas 
483 balsais prieš 18 patvirtino 
vyriausybės nutarimą užbaigti 
šiaurinės Airijos autonomiją. 
Naujas ministeris Ulstcrio rei
kalams Whitelow ragino šiau
rės Airijos gyventojus nurimti, 
atsisakyti smurto veiksmų, kad 
bendromis jėgomis būtų galima 
užbaigti krizę.

Airijos katalikų kardinolas 
William Conway pareiškė spau
dai, kad š. Airijoje nevyksta re
liginės kovos, bet kovoja airių 
kilmės'* žmonės prieš anglų ir 
škotų palikuonis.' Protestantų- 
dauguma buvo atkelta į šiauri
nės Airijos apskritis prieš daug 
metų. Airiai buvo tremiami, kol 
protestantai ėmė sudaryti gy
ventojų daugumą.

Kardinolas pareiškė nepritari
mą bomboms ir smurtui, nes 
bombomis negalima priversti mi
lijoną, protestantų įsijungti į su
vienytą Airiją. Jis tačiau rami
no protestantus, kad katalikii 
bažnyčia lengvai sutiktų atsi
sakyti specialių teisių, kurias 
katalikams duoda laisvosios Ai
rijos konstitucija. Katalikai ne
sipriešintų ir skyrybų įstatymui 
bei kitiems protestantų reika
laujamiems pakeitimams, jei 
Šiaurinė Airija būtų sujungta 
su Airijos respublika pietuose.

Kardinolas pripažino, kad pro
testantai yra nusistatę prieš ka
talikų kanonus, kurie reikalau
ja, kad mišrių vedybų vaikai bū
tų auklėjami katalikiškoje dva
sioje. Kardinolo manymu, pro
testantai nesutinka su. tuo įsta
tymu ne tiek dėl teologinių, kiek 
dėl demografinių motyvų. Jie 
sako, kad suvienytoje Airijoje 
protestantai greit visai išnyktų, 
jei būtų laikomasi to katalikiš
ko kanono.

Senatorius Edward Kennedy kelis kart yra 
jis nėra kandidatas į preiidento vieta. Kitiems demokratę politi
kams nesugebant prasimuiti j aiškią kandidato poziciją, jo vardas 
vis iškyla, kaip kandidato, kuris galėtų suvienyti demokratų partiją.
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BELFASTAS. — Šiaurinės Airijos protestantų organizuotas 
generalinis streikas pasibaigė, tačiau smurto veiksmai nesuma
žėjo. Limavady miestelyje sprogos dvi bombos, užmušdamos du 
vyrus, kurie sprogimo momentu važiavo pro šalį automobiliu. 
Bomba buvo padėta prie policijos įstaigos, tačiau joje tebuvo su
žeista viena moteris tarnautoja. Belfaste jaunų protestantų gauja 
uždengė du katalikų namus ir mėtė akmenis į ugniagesius. Kol 
šie atvažiavo, namai sudegė. Kitos kelios katalikų šeimos buvo 
priverstos išsikraustyti iš protestantų dominuojamų gatvių, nes 
jų namų langai buvo išdaužyti ir jaunuoliai grasino juos sudeginti.

Lenkija išrinko 
naują prezidentą

VASŠUVA. — Lenkijos par
lamentas išrinko naują preziden
tą, komunistų partijos pasiūly
tą, Henryk Jablonskį, buvusi 
švietimo ministerį. Jablonskis 
yra 62 metų ir jo pareigos Len
kijoje bus daugiausia priimti 
svetimų valstybių ambasadorius. 
Jiš pakeičia Josef Cyrankiewicz, 
buvusį Gomulkos laikais prem
jerą, o Gierekui Gomulką pa
keitus, perkeltą į prezidento vie-

prezidentas Nixonas būdamas 
Maskvoje nemažai laiko žada 
skirti Kubos klausimo apžvalgai 
su sovietu vadais.

Amerikos komunistų vadas 
Gus Hali su žmona ir vienu pa
lydovu lankosi Kuboje. Jį pa
sitiko Kubos komunistu centro 
komiteto ir užsienio reikalų mi
nisterijos atstovai.

+ Kinijos delegacija Jungti
nėse Tautose persikraustė New 
Yorke iš Roosevelto viešbučio į 
savo nuosavus namus, kurie Ki
nijai kainavo 4.8 mil. dol.

< Šiaurės Vietnamas galvoja 
daugiau panaudoti prieš Pietų 
Vietnamo jėgas savo aviaciją, 
kaip praneša Amerikos žvalgy-

Didžiausia korporacija pasau
lyje yra General Motors. Ji vei
kia 24 valstybėse, kur turi 45 
fabrikus su 750,000 darbininkų. 
Tos korporacijos išmokamos al
gos sudaro sumą, du kart dides
nę už Airijos biudžetą.

Prancūzijos buvęs preziden
tas de Gaulle nekartą pasisakė 
prieš ekonominį kolonializmą. 
Prancūzas politikas Jacques Ser- 
van-Schreiber savo knygoje “The 
American Challenge” sako, kad 
trečia didžiausia pasaulio pra
monės galybė po Amerikos ir So
vietų Sąjungos bus ne Europa, 
bet Amerikos pramonė Europoje.

Fordo bendrovė jau dabar apie 
40% savo automobilių gamina 
ne Amerikoje, bet užsieniuose, 
Chrysleris užsieny gamina 30%, 
o General Motors — 25%. Vien 
tik Britanijoje veikia 1,600 ame
rikiečių kompanijų, kurios su
daro 10 nuošimčių visos Brita
nijos pramonės gamybos. Dar 
didesnę .Amerikos-biznio įtaką 
jaučia Kanada, kur vis dažniau" 
pasigirsta balsų prieš užsienio 
kapitalą,

Amerikos darbo unijų vadai 
ne kartą yra pasmerkę pramo
nės įstaigų kėlimą i užsienį, nes 
tuo biznio korporacijos “eks
portuoja darbus.”

Kongreso tyrinėjimai parodė, 
kad apie 300 didžiausių pasau
lio biznio korporacijų pagamina 
šeštą dalį viso pasaulio pramo
nės gaminių. Jei toks Įmonių 
plitimas pasaulyje tęsis toliau, 
tai už 20 metų didžiosios kor
poracijos pagamins pusę pasau
linės gamybos. Niekas nežino, 
kuria linkme tas bendrovių didė
jimas ir galios koncentravimas 
Į nedaugelį rankų toliau eis, ta
čiau jau šiandien matoma, kad 
ten, kur didelę Įtaką turi pasau
linės biznio bendrovės, daug kur 
yra kietos, reformų bijančios, 
karinės diktatūros, kurios pri
žiūri, kad bizniavimo sąlygos ne
sikeistų. “Biznio pasaulis” pa
mažu apima visą pasaulį ir ne
pripažįsta jokių sienų. Kartu 
su biznio interesais eina ir už
sienio politikos interesai. Vien 
1969 metais Amerikos biznio 
bendrovės išleido 12 bilijonų do
lerių statyti fabrikams užsie
nio šalyse. Tokia politika skriau
džia Amerikos darbininkus.

SALT derybose 
pradėjo skubėti

HELSINKIS. — Suomijoje 
prasidėjo jau septinta Amerikos 
-Sovietų Sąjungos derybų dėl 
strateginių ginklų apribojimo 
sesija. Pirmame susitikime 
Amerikos atstovas Gerrad Smith 
ir sovietų — Vladimir Semionov 
susitarė sudaryti kelias komi
sijas, kurios susitiktų kasdien 
ir pradėtų ruošti sutarties tek
sto straipsnius.

Atrodo, kad abi pusės bandys 
susitarti iki prezidento Nixono 
kelionės Į Maskvą, kad ten jis 
galėtų pasirašyti bent dalinę su
tartį. Sakoma, kad jau nebeto
li esąs susitarimas dėl gynybos 
raketų, kurios gintų abiejų ša
lių karinius centrus ar sostines. 
Kiek sunkiau susitarti dėl puola
mųjų ginklų. Sovietai atsisako 
įtraukti į_ susitarimą dėl atakos 
raketų povandeninių laivų rakė* 
tas. Jų užšaldymas paliktų Ame
riką stipresnėje padėtyje.

Prezidentas Nixonas neseniai 
pasakė, kad “mes dar esame la
bai toli savo pažiūrose keliais 
labai svarbiais klausimais”.

Indonezija mokina 
Kambodijos karius
JAKARTA. — Kariniai Indo- 

■ nezijos sluoksniai pripažino, kad 
apie 60 Kambodijos karių gau
na apmokymą Indonezijos spe
cialioje karo mokykloje, kur ruo
šiami džiunglių karo specialistai, 

j Toje pat mokykloje apmokomi 
ir Malazijos 150 karių.

Kambodijoje nuvertus princą 
Sihanouką, naujoji tautinė vy
riausybė prašė Indonezijos ka- 

| rinės paramos. Sakoma, kad 
' aukšti Indonezijos generolai jau 
! buvo pasirengę siųsti į Kam- 
bodiją karinius dalinius, tačiau 
tam sumanymui pasipriešino 
Indonezijos užsienio reikalų mi
nisteris Adam Malik, grasinda
mas pasitraukti iš pareigų. Ta
da buvo nutarta duoti paramą 
tik paruošiant Indonezijoje Kam
bodijos karius.

Okupuoti arabai 
gausiai balsavo

JERUZALĖ. — Antradienį 
apie 14,000 arabu dalyvavo mies
tų savivaldybių rinkimuose oku
puotose Jordano žemėse. Izrae
lio pareigūnai patenkinti, kad 
palestiniečių partizanų grasini
mai rinkimams menkai tepaken- 
kė. Nurodoma, kad šiuose bal
savimuose dalyvavo didesnis 
žmonių nuošimtis, negu 1963 me
tais. kai vakarinį Jordano kran
tą valdė Jordanas.

Palestiniečiai siuntinėjo ara
bams grasinančius lapelius, nu
rodydami, kad okupacijos sąly
gose dalyvauti rinkimuose yra 

bendradarbiavimas su oku-

Amerika iki 1965 metų yra 
davusi Pakistanui daug ginklų, 
tačiau vėliau tiekimą nutraukė 
ir pristatydavo Pakistanui tik 
atsargines įvairių ginklų dalis. 
Amerika nebeparduoda ginklų ir 
Libijai, kuri savo naujus gink
lus perka Prancūzijoje.

Kovo 19 d. Pakistano preziden
tas, kalbėdamas didelei miniai 
Lahore stadijone, pranešė, kad 
stadijonas nuo tos dienos bus 
Libijos premjero, pulkininko Mu
ammar el Quaddafi vardu pavai
dintas. Jis tuomet tik pridėjo, 
kad Libija parodė Pakistanui 
draugiškumą. Tik dabar pa
aiškėjo, kad tas draugiškumas 
buvo — lėktuvų paskola.

Balandžio mėnesį Libijos 
premjeras turi vizituoti Pakis
taną. Manoma, kad preziden
tas Bhutto suruoš jam iškilmin
gą ir šiltą priėmimą. Libija tu
ri daug žibalo turtų ir tą savo 
turtingumą išnaudoja politinei 
įtakai plėsti.

Pakistanas seniai palaiko su 
arabų šalimis draugiškus ryšius. 
Sakoma, kad arabų karo su Iz
raeliu metu, Pakistano lakūnai 
skraidydavo arabų aviacijose ir 
net dalyvaudavo kovose su izra
elitais. Jordanas yta gavęs Pa
kistano pagalbą, kai vyko civi
linės kovos su palestiniečiais 
partizanais.

Saudi Arabijoje neseniai Įvy
kusiame musulmonu šalių suva
žiavime Pakistanas pažadėjo 
arabams paramą kovoje prieš Iz
raelį. Iš savo pusės arabai pa
žadėjo neužmegzti diplomatinių 
ryšių su nauja Bengalijos vals
tybe.

Karas Kambodijoje
' PHNOMPENHAS. — Kam

bodijos vyriausybė, laukdama 
didesnio komunistų polimo pa
čioje sostinėje, įspėjo jos gyven
tojus apsiginkluoti “peiliais, kar
dais ar revolveriais”. Gyvento
jams patariama įsitaisyti po na
mais rūsius, slėptuves ir išsikas
ti savo daržuose apkasus.

Bombos sprogimas Phnom- 
penhe užmušė 6 asmenis. Žval
gyba skelbia, kad pulkas komu
nistų kareivių yra vos dienos žy
gio atstume nuo miesto.

Iš Pietų Vietnamo į Kambo- 
diją Mekongo upe atplaukė lai
vų konvojus su šešiais naftos

Britai vežioja 
imigrantu vaikus ~ 
LONDONAS. -— Britanija ir

gi turi savo vaikų vežiojimo į 
mokyklos problemą, čia į toli
mesnes mokyklas vežiojami sve
timšalių, daugiausia, spalvotų 
rasių vaikai, kad jokioje mo
kykloje nebūtų daugiau kaip 
40% imigrantų vaikų.

Imigrantų vaikų vežiojimas 
pradėtas prieš 9 metus, kai bu
vo pastebėta, kad susirinkę į 
savo kaimynystės mokyklas, 
vaikai labai sunkiai išmoksta 
anglų kalba. Todėl pakistanie
čiai. indai, bengalai ir kiti imi
grantai vežami į vien baltų mo
kyklas, kur Imigrantų vaikai 
dienas praleidžia tarp tikrų an
glų. Vaikų vežiojimas spalvo
tiesiems nepatinka, ypač iš Va
karų Indijos, kur visi seniai nau
doja anglų kalbą.

PLYMOUTH. — Žuvusio sen. 
Robert Kennedy našlė Ethel sli
dinėdama susilaužė koją.

PAKISTANAS KARO METU GAVĘS
IŠ LIBIJOS IR JORDANO LĖKTUVŲ

ISLAMABADAS. — Pakistano kariniai sluoksniai atidengė, 
kad karo su Indija metu kelios arabų valstybės padėjo Pakistanui, 
parodydamos musulmonišką solidarumą. Nendstatytą karo lėk
tuvų skaičių Pakistanas gavęs iš Libijos ir iš Jordano. Dalis tų 
lėktuvų, su perdažytais valstybiniais ženklaisjūar ir dabar te
bėra Pakistane. Kaimyninis Iranas leido Pakistano lakūnams 
atskristi į Irano aerodromus, kad Indijos lėktuvai nesunaikintų 
Pakistano transporto ir kitų kare nenaudotų lėktuvų. Iš Libijos 
Pakistanas gavęs Northrop F-5 modelio lėktuvus, o iš Jordano — 
F-Į04 naikintuvus.

r- w

pantu. Izraelis pagrasino, kad, 
arabams neišsirinkus savival
dybės, miestus valdyti bus pa
skirti Izraelio karininkai. Jorda
no vyriausybė pirma ragino rin
kimus boikotuoti, o vėliau ėmė 
raginti išrinkti kandidatus, ku
rie yra palankūs Jordanui.

įlinkimu pareigūnai skelbia, 
kad balsavo apie 84% visų tu
rinčių balsavimo teisę.



ALFONSAS NAKASDETROITO LIETUVIU BENUI
Kad gi Petras Vaičiūnas

Spektaklis, apie kurio artėji
mą pustrečio karto esu rašęs, 
jau praeity. Jis įvyko 1972 m. 
kovo 19 d., Detroito Lietuviu na
muose, Jo meninę dalį tvarkė 
režisierius — aktorius Justas 
Pusdešris. Dekoracijas piešė 
Vytautas Ogilvis. Apšvietimas 
buvo Algirdo Plečkaičio. Admi
nistravo, tad ir rizikavo visus 
gal’mus materialinius nuostolius, 
SLA 352-j i kuopa.

Trečiai valandai skelbtas, 
■sp-ktalis prasidėjo beveik be pa
vėlavimo. Ir kam gi vėluoti, kai 
salė — pilnutėlė, balkonas — 
pinutėlis jaunimo. J. Pusdeš
ris, nors sirgdamas, nes persišal
dęs ir užkimęs, prabilo apie Pet
ro Vaičiūno — dramaturgo kū
rybą. Per visą spektaklį prane
šėju ir aiškintoju buvo Kazys 
■Gricius.

Teoretiškai abi P. Vaičiūno ku
ry bos^ tai yra poezija ir drama
turgija, buvo žiūrovui parody
tos lygiomis: trys gerai žinomi 
jo eilėraščiai; ir trijų draminių 
■veikalų ištraukos. Bet kadangi 
'^eilėraščiai turi mažai žodžių ir 
kadangi tie žodžiai yra išsako
mi vienu ypu, be didesnių pau
zių tai laiko disproporcija išėjo 
-nepaprastai didelė; gavome maž- 
'daug 3 minutes poezijos ir maž
daug 95 minutes, arba beveik 32 
-kartus daugiau dramos.
■ “Velykų varpus” labai gra
žiai, bet truputi pertyliai pade- 
klavamo Rasa Žemaitytė, “šie
napjūtę” deklamavo irgi tyliai, 
bet truputį garsiau už pirmąją, 
-Birutė Januškaitė. Abi merge- 
Jės, kaip ir dera tokiai iškilmin-

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Nuo

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

INSURED

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Frank Zogas. President

UP TO 
320,000.

ON CERTIFICATES
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^SAFETY OF 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS ( (IMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J:

Chicago Savings
and Loan Association

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

(.HK.AGOS TAUPYMO IP. SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimu duoda paskolas nuo 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. iGgvkite nuosavus namus.

Scenovaizdis taupus ir saikin
gas visuose trijuose gabaluose. 
Pirmame tik ūkininko gyvena
mo namo galas, truputis tvoros 
ir žalias suolelis. Antrame — 
kukli fabriko kontora, su rašo
mu stalu, ant jo bylomis ir te
lefono aparatu, su pora kėdžių 
interesantams ir, rodos, foteliu 
už stalo pačiam savininkui. Tre
čiame — dalis aptrupėjusiu tin
ku sienos, su prasikalusiomis 
nuogomis plytomis; viena už
baigta, kita nebaigta skulptūra 
dar vienas nebaigtas darbas, da
žais ištepliota taburetė, taigi, 
labai natūrali dailininko ateljė 
aplinka. O kadangi nei viena
me veiksme uždanga nebuvo iki 
galo atskleista, tai dešinėje pu
sėje visą laiką matėme ir P. Vai
čiūno portretą.

Viską į krūvą sudėjus, rei
kia pasakyti, jog Petras Vaičiū
nas buvo Detroite labai pagerb
tas. Buvo spektaklis su gerais 
aktoriais ir gera režisūra. Bu
vo pilna salė publikos. Spektak
liui pasibaigus ir SLA 352-ros 
kuopos pirm. Petrui Januškai 
padėkos žodį tarus, publika il
gai, karštai plojo, o vėliau, ka
vą girkšnodama, tik ką praėju
siu kultūriniu įvykiu labai džiau
gėsi.

Paminėtina, kad publikos tar
pe buvo ir P. Vaičiūno pusbro
lis. teisininkas VTncas šarka bei

pJE^ai, dėvėjo tautinius
bus, R. Žemaitytė, kaip ir visa
da scenoje ir gyvenime, neturė
jo svetimo akcento. B. Januš
kaitė, deja, akcentą turėjo. Klau
sau ir netikiu: ne, sakau, čia ne 
amerikietiškus; ne, čia ir ne ka- 
nadiškas (ji, mat, iš už upės, 
iš Windsoro). Tik po spektak
lio mane ant kelio užvedė dekla- 
matorės motina, o paskui ir ma
no žmona pritvirtino: Birutės 
akcentas... žemaitiškas! Mato
te, kokių dar turime... Tik jau 
Algirdo Pesio deklamavime 
“Laisvės sūnūs” perkūnais nu
griaudėjo ir tuomi su P. Vaičiū
no poezija atsisveikinome. Šį 
skirsnį baigdamas dar kartą ta
riu : gaila, gaila — poezijos rei
kėjo nors bent tuziną eilėraščių 
pateikti, žinau, kad atmintinai 
tieką išmokti yra sunkoka. Bet 
būtume priėmę ir skaitymą iš 
rašto.

t

■ Pjesės “Tėviškės pastogėje” 
ištrauką suvaidino du aktoriai: 
Elena Zubrickienė buvo ūkinin
ko žmona Aliutė, o Karolis Ba
lys — jos brolis Mykolas. K. Ba
lys. jaunystę ir sveikatą Brazili
joje praganęs, vis dėlto iš dei
mantų kasyklos tris tūkstančius 
litų atvežęs, viską, atidavė sese
riai, kad ji būtų laiminga, kad 
jaustų savo svorį, kaip jauna
martė su pasoga. K. Balys su
vaidino pasigėrėtinai, o E. Zu
brickienė jam tai atlikti neblo
gai padėjo.

Antrosios pjesės “Aukso žais
mo" ištraukoje jau pasirodė 5 
aktoriai; K. Balys fabrikanto 
Vimbaro rolėje, Danutė Jankie-

PETRAS VAIČIŪNAS

nė — jo žmona Liza, Algirdas 
Augūnas — jo sekretorius 
žvaigždulis, Rita Garliauskaitė- 
Eu geni j a Dievanienė ir Algirdas 
Pesys — fabriko inžinierius Ma
rumas. Ir ši pjesė buvo Karolo 
Balio triumfas. Žilą peruką pa
keitęs į tankius, tamsius plau
kus, užsidėjęs “hitleriškus” ūse
lius, jis dabar ko ne tris ketvir
čius valandos scenoje siautėjo 
kaip despotas, nes jo rankos bu
vo pilnos aukso. D. Jankienė čia 
buvo labai tinkama, beširdė part
nerė. A. Pesio ironiška šypse
na, kuri K. Bali labai nervino, 
kaip ir reikėjo, nedingo nuo vei
do kad ir kažin kas. R. Garliaus- 
kaitė pradžioje jautėsi kiek ne
drąsiai, bet veiksmo gale išsi
lygino. A. Augūnas, jau nebe 
jaunuolis, scenoje kartą buvęs 
prieš keliolika metų, bet Ameri
kos tada neatradęs, dabar visus 
gerokai nustebino savo sugebė
jimu. Rolę, kurioje aktorius tu
rėjo žongleruoti tarp tragedijos 
ir visiško sukarikatūrinimo, tarp 
pavaldinio orumo, apvilto įsimy
lėjėlio kančių ir aukso godulio, 
jis atliko daugiau regu paken
čiamai.

“Prisikėlimo” ištrauka buvo 
paskutinis spektaklio kąsnis, 
šioje komedijoje pagrindinis 
(skulptoriaus Alnos) vaidmuo 
teko antrajam mūsų scenos tū
zui Vytautui Ogilviui. Savo ro
lę jis atliko labai gerai. Jo žmo
na Irma buvo D. Jankienė. Da
bar ji vykusiai pavaizdavo ko
ketišką, lengvą, naivią jauną 
moterį. Turtuolio Barvos rolėje 
J. Pusdešris nors neturėjo kur 
Įsibėgėti, bet geram aktoriui, 
kaip sakoma, jokia rolė nėra per- 
maža. R. Garliauskaitei suvai
dinti čigonėlę Marą buvo daug 
lengviau, negu anoje pjesėje 
rimtą moterį. Vietomis ji čia 
vaidino visiškai puikiai. Tik vi

sur R. Garliauskaitei truputį 
sunkina kalbos akcentas, kad ir 
nelabai jau ryškus. Ritai Skre- 
butėnaitei labai tiko balti vie
nuolės Angelijos rūbai. O ka
dangi Kleider machen Leut'e ir 
dar scenoje ji laikėsi labai san
tūriai, tai tegalime jai prikišti 
tik jau gana stiproką kalbos ak
centą. H. Dūda kaip reporteris 
buvo be priekaišto, nes visokių 
reporterių yra ir visaip jie el
giasi. Labai gaila, kad Prisikė
limo gabalas nebuvo pats geriau
sias, tad kažin ar jį į galą rei
kėjo nukelti. Nebuvo jame nė 
daug juoko, nors ir komedija 
tai iš vardo. “Aukso žaismą” 
bežaisdami aktoriai daug' dau
giau mus prijuokino. Be to, 
“Prisikėlimo” logika yra nei šis, 
nei tas, nes kas gi gali patikėti, 
kad dėl nepatinkamos modeliuo
tojos ne tik atsisakoma sutartą 
kūrini imti, bet dar ir pageidau
jama grąžinti duotus rankpini
gius.

JUSTAS PUSDEŠRIS

j’o duktė Izolda Černienė. Vėliau, 
vaišių metu, V. šarka viešai pa
dėkojo J. Pusdešriui ir visam Al
kos kolektyvui. O aš sau gal
vojau, kad ir pats Petras Vai
čiūnas būtų labai apsidžiaugęs, 
jeigu pats būtų čia dalyvavęs.

Detroito rinkimai i 
V

Kongresą — analizė
Kadangi į antraštę negalima 

sutalpinti visko, tai tuoj šoku 
paaiškinti, kas čia per rinkimai 
ir į kokį Kongresą, jeigu ji net 
iš didžiosios parašiau. Nagi, De
troito lietuvių jaunimo atstovi] 
rinkimai į Antrąjį Pasaulio lie
tuvių Jaunimo Kongresą. Da
bar jau aišku? Tai ir eisime prie 
reikalo.

Detroitas su rinkimais nesi
skubino, juoba, kad labai negra
žios paskalos čia ėmė plisti, jog 
kaimyniniuose miestuose tie rin
kimai buvę labai netvarkingi, ša
liški, kažkoks ateitininkų są
mokslas prieš kitas grupes.

Detroitui leista į Kongresą 
siųsti 5 (penkis) atstovus. Bu
vo devyni kandidatai; Rita Gar- 
liauskaitė, Linas Mikulionis, Jo
nas Nakas, Viktoras Nakas, An
tanas Paskųs, Robertas Selenis, 
Algirdas Skrebutėnas, Aida 
Smalinskaitė ir Irena Sventic- 
kaitė.. Vyriausias amžiumi, Jo- 
,nas Nakas, prieš Kongresui pra
sidedant bus universitetą tik ką 
baigęs ir bebaigiąs 22-ruosius 
metus. Jauniausias — Viktoras 
Nakas, 18-kos, prieš Kongresą 
bus tik baigęs vidurinę mokyklą. 
Visi kiti — pirmamečiai ir ant- 
ramečiai universitetų studentai, 
19-kos ir 20-ties metų amžiaus. 
Pagal “partijas’ — keturi skau
tai, penki ateitininkai.

Pareiškimai kandidatuoti bu
vo priimami iki kovo 12 d. Pa
reiškimus turėjo lydėti penkių 
rekomenduojančių jaunuolių pa
rašai. Paskutinę savaitę kandi
datų pavardės buvo skelbiamos 
per lietuviškas radijo progra
mas. Du skautai buvo pakvies
ti per Lietuviškų Melodijų trans

i

Retirement

The end of work, 
or the beginning 

of worry?

.Most people look: toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it. But if you 
don’t, it can be a time of worry 
and discontentment. A time when 
you can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well, there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
U.S. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
you work.

Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

(4% the first year). That extra 
Vz %> payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds 
issued since June 1,1970... with 
a comparable improvement for 
all older Bonds.

Buy U.S. Savings Bonds.
.They’ll.help make your 

retirement just what you want 
it to be.

.Bonds are tafe. If lost, ttolen, destroyed, 
replace them- When needed, they on be.

«<hed at yonr bank. Tax may be deferred 
nntit redemption. And alirxyi remeabet.
Booda aft a preod -ray to

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

Of 6*III i nt. trf tha Twa—ty —j The .
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liacijas pakalbėti. Man pasalto
jo, kad buvęs kviestas kalbėti 
ir dar vienas, bet jis atsisakęs 
todėl, kad nekviečiami visi de
vyni kandidatai iš karto. Kan-I 
didatų pavardės buvo paskelb
tos Draugo Detroito žinių sky
riuje. Jaunimas buvo kviečia
mas dalyvauti rinkimuose ir 
rinkti tinkamiausius atstovus.

LB Detroito apylinkės valdy
bai griežtai prižiūrint, balsavi
mai įvyko kovo 19 d. 12-3 valan
domis Lietuvių namuose. Buvau 
tų rinkimų pasižiūrėti ir LB De
troito apyl. v-bos p-kas Vladas 
Selenis man ne tik leido juos ste
bėti, bet ir davė eilę paaiškinimų. 
Balsuotojai turėjo pasisakyti 
vardą, pavardę ir amžių, ir vi
sa tai buvo užrašoma į balsavi
mų lapą (balsuoti turėjo teisę 
abiejų lyčių jaunuoliai, nuo 16- 
kos iki 30-ties metų amžiaus). 
Užsiregistravus balsuotojams 
buvo duota po balsavimų lapelį 
su 9 pavardėmis ir įspėjimu, jog 
negalima balsuoti daugiau kaip 
už-5. Pabalsavę ir lapelį su
lankstė kišo į ant registracijos 
stalo padėtos dėžės plyšį ir do
vanų kiekvienas gavo... Jauni
mo metų kalendorių (1966 me
tų!).

Balsuotojų buvo 54 (penkias
dešimt keturi). Pagal amžių bal
savo šitaip! 16-mečių — .13, 
17-kos — 11, 18-kos 8, 19-kos
— 11, 20-ties — 2, 21-rių — 3, 
22-jų — 1, 24-rių — 1, 26-rių
— 2, 28-rių — 1 ir 29-rių — 1. 
Iš jų tik vienas (vyras) buvo 
vedęs.

Štai išrinktųjų pavardės ir 
gautų balsų skaičius: Robertas 
Selenis — 42, Antanas Paškus
— 35, Algirdas Skrebutėnas — 
34, Irena Sventickaitė — 30; 
Jonas Nakas — 21, Oficialiu kan
didatu liko (jei kuris dėl ko
kios nelaimės dalyvauti negalė
tų) Linas Mikulionis — 20. Ne
išrinktieji pagal balsus lieka to
kia tvarka; Rita Garliauskaitė 
ir Aida Smaliaskaitė — po 15, 
Viktoras Nakas — 10. Visi iš
rinktieji, išskyrus mažiausiai

balsų gavusį J. Naką — skautai, 
o visi neišrinktieji — ateitinin
kai.

Šie rinkimai Detroite, tur būt, 
sukėlė daugiau vėjo, negu anks
čiau ant liežuvių nešioti “nerin- 
kimai” .pas kaimyfnus. Gavau 
keletą šaukimų telefonu ir ska
tinimų Naujienose apkaltinti 
skautus, kam anie siųs 80% at
stovų, nors ateitininkų kandida
tai buvę patys geriausi. Deja, 
kaip minėjau anksčiau, pats ma
čiau balsavimų eigą ir tvirtinu, 
kad balsavimai buvo labai tvar
kingi. Už tokius tvarkingus bal
savimus LB Detroito apylinkės 
valdybą galiu tik pagirti. Gal 
užkulisiuose ir buvo agituoja
ma balsuoti už skautus, bet aš 
to nežinau, tad ir nežinau, ar 
tie neišrinktieji tikrai buvo kaž
kokio sąmokslo ar greičiau bal
suoti neatėjusių pasyvumo au
komis. Balsuotojai, kurių pa
vardžių sąrašą LB vadovai turi, 
nusprendė, kurie kandidatai yra 
geriausi.

Tuos, kurie dėl balsavimų re
zultatų dabar taip jaudinasi, aš 
galiu tik paklausti, kur buvo vi
sas jaunuolynas tarp 20-ties ir 
30-ties metų, kai į Lietuvių na
mus atėję 43 tyneidžeriai viską 
nulėmė? Gal ponai studentai ir 
mokslus neseniai baigę tarnau
tojai pasiteisins, kad sekmadie
nio vidudienį, dargi gavėnios me
tu, kažkokie labai svarbūs rei
kalai juos sutrukdė? Pasyviųjų 
tarpe — visa armija ateitinin
kų. Jie manding, ir pražudė sa
vo geruosius kandidatus.

Penki čia paskelbti jaunuoliai 
mandatą gavo teisėtu būdu. Be
lieka jiems palinkėti, kad Ant
rajame Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongrese Detroitą jie ge
rai atstovautų, o po Kongreso, 
kad jie vykdytų jiems uždėtas 
pareigas. 0 kitos kolonijos, ku
rios savo atstovų dar neišsirin
ko, tegu balsuoti skatina visą 
jaunimą. Kuo daugiau balsų, 
tuo mažiau nesusipratimų po rin
kimų, tuo reikšmingesnis, sva
resnis išrinktųjų mandatas.



JONAS KAUNAS ----------BROLIENĖS PASIAUKOJIMAS
Prieš keturis metus Čikagos 

Jaunimo Centro Mažojoje salė
je Elenai Blandytei teko artistiš
ka; dainuojant interpretuoti me
lodijas, kurios nuskambėjo vie
niems kaip lotyniškos psalmės, 
kitiems kaip sanskritiškos man- 
tros, tretiems kaip iš giliausios 
lietuviu senovės šlamančios me
lodijos.

Tai buvo kompozitoriaus Ka
zimiero Viktoro Banaičio kūry
ba. Tai tas pat zanavyku sūnus, 
kurio didįjį kūrinį "Jūratę ir 
Kastytį” netrukus Čikagoje gir
dėti turėsime laimę.

Liet. Muzikologijos archyvas 
gavo pluoštą prisiminimų iš Ire
nos Banaitienės, kurios vyras 
inž. Bronius buvo kompozito
riaus Kazimiero Viktoro brolis. 
Prof. J. Žilevičius tvirtina, kad 
brolienės Irenos prisiminimai 
yra labai įdomūs ir vertingi, nes 
daug ką atskleidžia, kas nebu
vo mums žinoma.

iCimęs 1896 m. šakių aps., 
Sintautų vi., Vaitiekupių km,, 
šis kompozitorius Kauno konser
vatorijoje 1938 m. jau buvo di
rektorius profesoriaus titulu.

1945-49 m. Vokietijoje (Mūhl- 
dorf, Bavarija) jis kūrė kom
pozicijas, vedė stovyklos lietu
vių chorą ir laikė privačią mu

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS 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, ban
kai ir kt.

•Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
------------- ...

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

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

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

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

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

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

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., 54,00.

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

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

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

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., SI,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060!
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

zikos studiją. Kaip jis atsirado 
Amerikoje, brolienė Irena aiški
na:

“...Į Ameriką atkeliavau be sa
vo vyro, tik su savo dviem dar 
nepilnamečiais vaikais — dukra 
Gintare_14 metų, komp. B. krikš
to dukra, ir sūnumi Donatu 8 
metų. Mano vyras dėl silpnos 
sveikatos į Ameriką negalėjo 
emigruoti.

...Ksaveras Strumskis, entu
ziastingas muzikos mėgėjas, su
darė K. V. Banaičiui efidevitą 
ir 1919 m. kompozitorius atvy
ko i Brooklyna...”

Iš jos tolimesnio pasakojimo 
matyti, kad Ks. Strumskis K. V. 
B-iui buvo sudaręs darbo ir buto 
garantiją, kas tuomet buvo da
roma visiems darbingiems “dy- 
pukams”. Tas geradaris K. V. 
B-iui surado ir kambarį ir mo
kėjo-nuomą už tą kamputį. Ki
ti geradarbiai buvo Pr. Narvy
das ir Juozas Ginkus, kurio už
eigoje K. V. B. maitinosi. Net 
šelpimo komitetas iš 5 asmenų 
buvo sudarytas K. V. B-čiui su
mesti po $10 kas mėnesį. Po ko
kių 2 mėn. komitetas ištirpo. 
Šalpos našta užgulė StrumskĮ ir 
G inkų. Lėšoms parūpinti buvo 
bandoma organizuoti pagerbimai 
K. V. Banaičiui. Reikia remti

melodijų meistrą, kol jo sveika
ta kurti dar leidžia.

Kompozitoriaus kaimynai ėmė 
skųstis dėl skambinimo nakti
mis. Brolienė Irena rašo, kaip 
jam sekėsi ten antrojoje pasto
gėje:

“...Visas butas per žiemą bū
davo šaltas, nes jo savininkas, 
našlys, mažai būdavo namuo
se, tad nebuvo kam rūpintis ku
ru. Ilgoką metų dalį K. V. B. 
šiame bute dieną ir naktį vilkė
davo paltu, skrybėle, pakakline, 
su pirštinėmis. Beje, pradžioj K. 
V. B. buvo pakviestas diriguoti 
vietiniam operetės chorui ir vy
rų oktetui “Aidai”. Be to, jis 
dar turėjo savo piano studiją... 
Po keletos mėnesių K. V. B. pa
sitraukė iš chorų dirigento parei
gų, nes visa širdimi buvo aukš
to muzikos supratimo ir neįver
tino šliagerinės muzikos triukų. 
Dar ir šiandien yra dažnai pa
sisakoma, kad vyrų choras “Ai
dai” niekad nėra taip kultūrin
gai dainavęs, kaip anais laikais, 
kai jiems vadovavo K. V. Ba
naitis”.

Mokinių K. V. B. turėdavo 
iki dešimties į savaitę. Už mu
zikos pamokas imdavo po 2, vė
liau po 3 dolerius. Tai buvo pa
grindinis uždarbis gintas nuo 
šalčio ir alkio.

Brolienė Irena rašo apie jo 
kūrybą:

“Nepaisant nepalankių gyve
nimo sąlygų. K. V. Banaitis 
Amerikoje buvo neįtikėtinai kū
rybingas. Suharmonizavo du 
liaudies dainų sąsiuvinius... Lie
tuvių kultūros rėmėjų dėka K. 
V. B-io harmonizuotos liaudies 
dainos buvo išleistos ir prieina
mos visiems. Kompozitorius vi
sada su pagarba paminėdavo 
prelato P. M. Juro ir dr. Biežio 
vardus”.

Čia minėti mecenatai dr. S. ir 
O. Biežių šeima 1950 m. išleido 
III sąsiuvinį — 12 liaudies dai
nų. PreL P. M. Juras 1951 m. 
išleido IV sąsiuvinį — 15 liau
dies dainų, taip pat “šimtą liau
dies dainų”. Pirmieji du liau
dies dainų sąsiuviniai išleisti 
Lietuvoje 1934 m. ir Vokietijoje 
1948 m.

Brolienė Irena teikia jo dva
sios paveikslą:

“Prisimenu dar 1951 m. pa
vasarį mūsų šeimos globėjas Pr. 
Narvydas suorganizavo išvyką 
į Prospect parką. Pasiėmėm kar
tu ir K. V. B-į. Buvo pats gė
lių žydėjimas. Bevaikštinėdami 
pasimetėm su K. V. B-niu. Tik 
vėliau atradome jį besvajojantį 
prie vandens lelijų, įsižiūrėjusį 
į nepaprasto grožio žiedus. Jis 

tada prasitarė; “Kadaise esu su
komponavęs dainą apie vandens 
lelijas, jų visai nematęs...” Visą 
laiką turėjome dabotis, kad vėl 
nepasimestume, nes kompozito
rius labai mėgo gamtą, ilgai sto- 
vinikavo prie žydinčių gėlių vai
nikų. Tikriausiai gėlių spalvos 
ir formos veikė jo muzikinius 
jausmus.

...Tiesa, gyveno jis labai kuk
liai. Neturėjo gražių baldų, nei 
nuosavo pianino, nei prašmatnių 
drabužių. Betgi jis niekad ne
siskųsdavo. Visada buvo opti
mistas, gyveno šia diena, turėjo 
sveiko sąmojaus ir džiaugėsi sa
vo laisve. Jaunimas sakydavo 
mano vaikams: “koks įdomus tas 
jūsų dėdė. Labai įdomu su juo 
pasikalbėti”. Ir tikrai, jis, kad 
ir vyresnio amžiaus, suprato 
jaunuosius, žinojo apie ką su 
jais kalbėtis, mokėjo su jais 
juoktis”.

Dievo valiai paliktas, K. V. B. 
nebūtų palikęs to dvasios tur
to, kuriuo dabar naudojamės. Be 
čia minėtų mecenatų ir gerada
rių, N. Gugienė, J. J. Bačiūnas, 
vėliau Čikagos vyrų choras per 
V. Radžiu, Al. Stephens ir dau
gelis kitų siuntė K. V. Banai
čiui pinigines perlaidas jo ma
terialinei būklei palengvinti.

“Daugelis siūlė savo paslaugą. 
Kennebunkporto lietuviai pran
ciškonai siūlė jam pastogę ir sa
vo globą, patogų kambarį su 
pianinu, kad jis galėtų ramiai 
kurti. Taipogi J. J. Bačiūnas... 
kvietė kompozitorių į savo Ta
bor ūkį. Tačiau K. V. Banaitis 
nemėgo keisti gyvenviečių iir 
nepasinaudojo gerų žmonių pa
slaugomis. Jis mėgo vienatvę, 
pilną laisvę. ...Džiaugėsi, kad 
gali neikieno įsakomas ar var
žomas kurti... Jautė didelį pa
sitenkinimą galįs laisvai kurti, 
todėl kūrė ir kūrė. 1953 m. jis 
įpusėjo savo operą “Jūratė ir 
Kastytis” (Bronės Buivydaitės 
libreto)”. (Brolienė Irena).

1953 m. jis persikėlė su sa
vo mažute manta Į namą, kur 
gyveno brolienė Irena. Tas pat 
šaltis, nes namas he centrinio 
šildymo, malkomis kūrenamas. 
Broliavaikis Donatas malkų “su
organizuodavo”.

“Pamenu, kartą K. V. B. atėjo 
į mano butą pasišildyti. Aš tik 
grįžusi iš darbo, dar buvau ne
suspėjusi pakurti savo plytos. 
Buvo taip šalta, kad net mūsų 
katinukas, ieškodamas šiltesnės 
vietos, susirangė ant mažo sta
linio radijo pasišildyti, šis vaiz
das visus mus prajuokino. Ap
gailestavome, kad nei vienas iš 
mūsų negalime įsitaisyti taip, 
kaip tas katinukas.

...Šitame naujame bute K, V. 
B. toliau tęsė savo piano studiją. 
Vienas jo geradarys parūpino 
pianiną, kuris buvo jau daug 
vartotas, tačiau turėjo gerą 
skambesį. Dabar jis pilnai atsi
davė “Jūratės ir Kastyčio” kū
rybai. Kūrė jis daugiausia nak
timis, kai aprimdavo gatvių 
triukšmai. Labai norėdavome, 
kad jis kada nors paskambintų 
ištraukas iš savo operos, tačiau 
jis to niekad nepadarė. Kartais, 
pasšlapčiomis, kai jis šią operą 
komponavo, susėsdavome korido
riuje ant laiptų ir tyliai klau
sydavomės. Nepaprastai melo

dinga ši opera...’ (Brolienė Ire
na).

Ši opera galutinai baigta 1955 
m. Pasipylė sveikinimai ir lin
kėjimai. Agronomas A. Nasvy- 
tis parašė operos autoriui:

"Kai gimė Sutemų Giesmės, 
aš galėjau tave Leipzige aplan
kyti ir išgirsti pačias Sutemų 
Giesmes, ir graudžiom džiaugs
mo ašarom apsiašaroti... Nie
kas daugiau gyvenime nepa- 

: skambino Sutemų Giesmių taip 
subtiliai ir su tokiu įsijautimu, 
kaip tu tą atmintiną vakarą 
Leipzige...”

Laiško autorius gailėjosi ne
galįs pats atvykti ir pasiklau
syti operos ištraukų.

Pianistė A. Kepalaitė perra
šė operos klavyrą. Autorius jos 
darbu buvo patenkintas, čika- 
giškiai norėjo operą, pastatyti 
1958 m. Čikagos daktarai net su
dėjo tūkstantinę operai išleisti. 
Suprantama, kad taip greitai 
toks milžiniškas darbas neatlie
kamas.

Autorius labai nenorėjo, kad 
jo operos ištraukos būtų dainuo
jamos ar skambinamos koncer
tuose, kol opera dar nepastatyta. 
Griežtai buvo atsisakyta duoti 
tokį leidimą vieno savaitraščio 
pobūviui. Liko didokas pluoš
tas laiškų, rašytų šios operos pa
statymo reikalu, Čikagos vyru 
choro per jo vald. pirmininką V. 
Radžiu. Laiškai nuoširdūs su 
rūpesčiu dėl operos, K. V. B-io 
materialinės, padėties ir sveika
tos.

Brolienė Irena rašo, kad K. V. 
B. nuo pat savo jaunų dienų ne
buvo stiprios sveikatos, sirginė- 
jo 1918 ir 1931 metais. Vieną 
naktį pūgai siaučiant, apie 1950 
m., su draugu jis važiavo į Mass, 
valstiją. Iš užpakalio trenkė ki
tas automobilis. Po to K. V. B. 
ilgai negalėjo laisvai pasukti 
sprando, šitas nuotykis galėjo 
pabloginti jo bendrąją sveikatą.

1955 m. K. V. B-io sveikata 
pradėjo aiškiai silpnėti. Tais 
tad metais jis baigė savo operą 
ir nieko nebekūrė ligi pat savo 
amžiaus galo. Dr. V. Paprockis 
jj gydydavo, neimdamas hono
raro. Dr. V. K'anauka jį daž
nai ir nekviestas atlankydavo.

Brolienė Irena, laukdama sa
vo sergančio vyro iš Europos, 
1958 m. persikėlė į kitą butą. 
K. V. B-io gyvenimas tada pa
sunkėjo, nors jo pastogė jau bu
vo šiltesnė. Apie tolimesnius rū
pesčius brolienė Irena rašo:

“...Atėjo laikas, kad K. V. B., 

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.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY
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UNIV
1800 So. Halsted St Chicago, III 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

i savo livų nit-JinLv nrl^vūlejo1 
įgyventi be nuolatinės glol*os.
Tada (1960 m.) pakviečiau jį 
apsigyventi pas save. Deja, čia 
nebuvo pakankamai vietos dviem 
ligoniam. Jam paskyriau nau
jame bute savo miegamąjį, ku
ris buvo patogus, saulėtas. Ki
tame kambaryje įsikūrė mano 
vyras ir trečiame kambaryje sū
nus Donatas. ...Man paėjai teko 
įsitaisyti mažoje virtuvėlėje, 
kur tilpo tik mano sudedama lo
velė.

...Visokios ligos kankino K. V. 
B-į. Pagrindinė liga buvo Par
kinson, angina pectoris, arteri- 
osklerozė, cukraus liga. Tačiau 
jis iki pat savo mirties išlijo su 
gera atmintimi, šviesiu protu... 
Donatas jį rytais aprengdavo, va
karais paguldydavo į lovą, vi
durnaktyje paduodavo ko atsi
gerti. Dažnai užtikdavau juodu 

HAPPY EASTER

SKIP’S Self Service
LIQUOR STORES

1) 5515 So. D AMEN AVENUE'
Phone WA 5-8202

2) 5996 So. ARCHER AVENUE
Phone — 735-2345

3) 8501 So. CORK ROAD (8800 W.) 
Justice, Ill. * Phone 594-8030

HAMM’S BEER 12 ož. cans 12-pack ...........   — $2.09

ITALIAN SWISS COLONY,
Cold Duck Champagne, fifth, 3 bottles ....... — $.4.00

CANFIELD’S, ginger, many flav. soda,
28 oz. 4 bottles .............................................. — $1.00

BUDWEISER BEER, 12 oz. cans, 6 pack ........... — $1.19

LEJON VERMOUTH quart, 1 bottle ................... — $1.09

nakties metu 1.e--įkalbančiu-? ir 
labai tyliai besikvatojančius”.

l igonis, kol galėdamas, sten
gėsi judėti, išeidamas pasivaikš
čioti. Mirtis atėjo 1963 Kalėdų 
rytą. Kompozitorius K. V. B. 
išgyveno savo amžių nevedusio 
vyru padėtyje.

Jis buvo nepaperkamas kriti
kas. Lietuvos dainininkai prieš 
operos spektaklius atvykdavo 
pas jį išdainuoti savo arijas, no
rėdami išgauti jo kritiką.

K. V. Banaičio kūrybos pali
kimas gausus. Neminint jo ope
ros. jis mums paliko "Sutemų 
giesmes ir vizijas", “Sonata rap- 
sodica” h-moll, "Lietuvos idi
lijas" ir daug trumpesnių daly
kų. Be aukščiau minėtų mece
natų, smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas ir kiti dainos-muzikos 
menininkai iš sa\o viešų pasi-

(Nukelta i 5 psl.)

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
Čekj ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
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Lietuviai nesirengia bėgti
Didžioji Amerikos spauda vakar pirmuose puslapiuo

se pranešė žinią apie 17,000 Prienų ir Alytaus lietuvių pa
sirašytą ir Jungtinėms Tautoms pasiųstą skundą. Sek
madienį skundas Maskvoje buyo parodytas Amerikos 
korespondentams, o pirmadienį 127 puslapių skundą su 
tūkstančiais parašų savo rankose jau turėjo Jungtinių 
Tautų sekretorius Kurt Waldheim. Skundas sukėlė susi
domėjimo ne tiktai gyventojų sluogsniuose, bet ir kan
celiarijose. Sekretorius gautą skundą multiplikuoja ir 
siuntinėja Jungtinių Tautų atstovams, kad jie būtų in
formuoti apie padėtį rusų okupuotuose kraštuose.

žinios sukėlė gyvą susidomėjimą ir lietuvių tarpe. 
Kiekvienam lietuviui aišku, kad skundą padavusieji tau
tiečiai smarkiai rizikavo. Jie sulaužė patį griežčiausią 
sovietų politikos dėsnį. Komunistai gali būti nuolaidūs, 
jeigu jų nusikaltimas bus laikomas paslaptyje. Jie paro
do visą savo žiaurumą kiekvienam, kuris bando laisvam 
pasauliui pranešti apie komunistų daromus žiauriausius 
nusikaltimus. Pirmieji Lietuvon įsiveržę rusų šarvuočiai 
nuskubėjo prie Vokietijos sienos, kad nė vienas lietuvis 
nepaspruktų į užsienį ir nepasakytų, ką Lietuvon įsiver- 
žusios svietų karo jėgos daro kraštui ir gyventojams. 
Okupantas nebaudė lietuvių, parašiusių skundą Brežne
vui. Bet niekas nežino, ką sovietų policija darys su 
naujame skunde parašus padėjusiais žmonėmis. Ji gali 
visus Prienų ir Alytaus apskričių gyventojus išvežti į 
Vorkutą, kaip lietuvius vežė pirmos okupacijos ir poka
rio metais.

Bet jie negali nieko nedaryti, jeigu laisvasis pasau
lis pakankamai griežtai reaguos į tokią žiaurią valdymo 
prievartą. Niekam ne paslaptis, kad sovietų valdžios pa
reigūnai tarptautiniame forume turės aiškintis dėl pa
grindinių žmogaus teisių tremplenimo komunistų pa
vergtoje Lietuvoje. Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas Dr. Kazys Bobelis jau antradienį išskrido į Wa- 
shingtoną, kad galėtų pasitarti dėl tarptautinės akcijos 
prievartai sumažinti. Reikia imtis priemonių, kad oku
pantas nepritaikytų bausmių be teismo, nebaustų vaikų 
už tėvus arba tėvų už vaikų padarytus nusikaltimus. 
Svarbiausia, kad nebaustų už reikalavimą sąžinės laisvės. 
Didžiosios lietuvių organizacijos rengia demonstraci
jas ir mitingus, kuriuose bus reiškiamas protestas prieš 
pagrindinių žmogaus teisių paneigimą “tarybinėje” Lie

tuvoje. Chicagos vidurmiestyje Altas rengia lietuvių ir 
Lietuvos draugų protesto mitingą.

Angliškoji spauda, vakar pranešusi žinią apie lietu
vių skundą, šiandien komentuoja apie pasirašiusiųjų 
drąsą ir pavergtos Lietuvos padėtį. Chicago Sun-Times 
antradienį lietuvių skundą paskelbė pirmoje vietoje, o 
plačiai skaitomo dienraščio redaktorius Robert E. Ken
nedy, gerai susipažinęs su lietuvių tautos tragedija tre
čiadienį parašė įžanginį, pavadintą “17,000 drąsių lie
tuvių”. šia proga savo skaitytojams priminęs nelemtą 
Rusijoje gyvenančių žydų būklę ir jų pastangas išvažiuoti 
iš “komunistinio rojaus” apie lietuvius jis šitaip rašo:

“Tuo tarpu lietuviai visai nenori išvažiuoti. Sa
vo teritoriją jie dar ir dabar skaito savo kraštu, ne
žiūrint į ilgą sovietų okupaciją. Jungtinės Ame
rikos Valstybės niekad nepripažino (Lietuvos) pa
grobimo. Lietuvos atstovybė tebėra Washingtone, 
o konsulatas — čia. Lietuviai turi vilties atgauti lais
vę ir tuo pačiu metu išlaikyti savo kultūrą ir tikėjimą.

“17,000 parašų peticija yra prasiveržimas į už
sienį. Anksčiau paruoštos peticijos buvo siunčia
mos į Maskvą, bet paliktos be pasekmių. Gero lin- 
kintieji vargu gali laukti Jungtinių Tautų griežtų 
veiksmų, bet peticija gali sukelti pasaulio opiniją. 
Ir jeigu būtų represijos prieš pasirašiusius, tai jos tu
rėtų būti plačiai paskelbtos”. (Chicago Sun-Times, 
1972 m. kovo 29 d., 47 psl.).
Lietuviai tikrai nesirengia bėgti iš Lietuvos. Di

džiausio pavojaus laikotarpiu krašto gyventojų dauguma 
liko savo žemėje. Jie bėgo į miškus, lindo į balas, slaps
tėsi laukuose didžiausio pavojaus metu, bet iš savo kraš
to nesitraukė. Užsienin išvažiavo tiktai tie, kuriems grė
sė mirties pavojus arba ilgi pasityčiojimų, vargo ir prie
vartos metai.

Laisvame pasaulyje gyvenantieji lietuviai, taip pat 
nesirengia bėgti iš kovos lauko. Jie yra pasiryžę padėti 
už savo krašto laisvę ir už savo teises kovojantiems bro
liams ir seserims. Amerikos lietuviai vieningai padės 
skundą pasirašiusiems lietuviams kovoti už pagrindines 
žmogaus ir piliečio teises; jie balsą kels į padanges, jei
gu rusai bandys imtis represijų prieš skundą pasirašiu
sius Alytaus ir Prienų apylinkių gyventojus.

Amerikos lietuvių tarpe atsirandą vienas kitas vie
nybės ardytojas, bet jų yra labai mizerna mažuma. Jie 
pirštais skaitomi ir labai gerai žinomi. Didesnio pavo
jaus metu jie lengvai nustumiami’ į šalį. Amerikos lietu
viai neleis jiems sutrukdyti krašto laisvei reikalingos ben
dros akcijos.

IŠLAIKYKI? GYV| LAISVĖS RADIJĄ!
Komunistę pavergtu žmonių balsas iš Sovietų Rusijos 

Smirnovskio laiškas senatoriui Fulbright

Amerikos spauda paskelbė iš 
Maskvos persiųsta aptrumpintą 
autoriaus Ghermano Smirnovs
kio pasirašytą laišką Arkansas© 
senatoriui J. W. Fulbright, kurs 
kėsinasi uždaryti Laisvės Ra
diją (Radio Liberty) ir Laisvos 
Europos Radiją (Radio Free Eu
rope) nutraukiant jiems iki šiol 
skiriamą subsidiją. Smirnovskis 
esąs Maskvos intelektualas ir 
gydytojas, anksčiau nedalyvavęs 
sovietų opozicijonierių sąjūdyje.

Smirnovskis savo laiške ypa

i Maskvos apartmentuose, kaimą 
bakūžėse, Centrinės Azijos ste
pėse, Sibiro taigose pasigirsta 
rusiškai kalbantis balsas, kurs 
tiek labai skiriasi nuo oficialaus 
kliedėjimo sovietų kalboje.

“Kalba Laisvės Radijas"!
Pasiekia kiekvienų užkampį
Jis pasiekia visame Rusijos 

krašte kiekvienų užkampį ir ran
da atgarsį kiekvieno padoraus 
žmogaus širdyje. Didelės jėgos 
radijo trukdytuvai, už kuriuos 
mokesčių mokėtojai turi apmo
kėti po milijonų rublių per me
tus, nieko nepadaro. Piktliežu- 
viai kaimynai — KGB agentai, 
kurie išdavinė j a Vakarų radijo 
stočių klausytojus (Dievas te
žino, kiek mūšų žmonės turi su
mokėti tų įskundėjų gaujai iš
maitinti) — taip pat negali nie
ko padaryti, kaip kad negali 
Šmeižiantieji straipsniai valdžios 
spaudoje.

Komunizmas su savo nežmo
nišku veidu yra bejėgis prieš 
laisvą žodį...

Vakarai pasveikino Rusijos 
žmones pirmą kartą per radiją 
vokiečių invazijos dieną 1941 
m. Churchillio kalbą rusiškai per
transliavo BBC, o jau 1948 me
tais buvo reguliariai pradėtos 
transliuoti į SSSR Amerikos 
Balso ir BBC programos.

Liudininkai tebeatmena bai
sius Stalino eros laikus, ir Va
karų radijo programos buvo kaip 
atominės bombos sprogimas. Bu
vo setnsacija. Žmonės savo au
sims netikėjo. Pagaliau: per 
tiek daug metų komunistij tira- 
nijos, žmonės išgirdo žmogišką 
balsą, žmonės išgirdo kas vyks
ta pasaulyje ir jų pačių krašte...

Keletą dienų prieš diktatoriaus 
(Josifo Stalino) mirtį 1953 m. 
kovo 1 d. pradėjo veikti nauja 
radijo stotis “Liberation”. Ji 
tuojau pasidarė populiari mūs 
šalyje, nors transliacijų tonas 
režimo adresu atrodė gana ašt
rus...

Sovietų autokratija
Tačiau aštrus tonas buvo vi

siškai pateisinamas turint gal
voje baisiausią komunizmo mo
delį — Sovietų autokratija. Vė
liau, užėjus atodrėkiui, tas tonas 
sušvelnėjo. Radijo stoties už
duotis buvo kiek pakeista ir pats 
stoties vardas buvo pakeistas į 
Radio Liberty.

Vos tik šiai stočiai pradėjus 
veikti, tuč tuojau prasidėjo truk
dymai... kurie nusitęsė iki 1956 
metų ir per vasarą kelis mėne
sius buvo sustabdyti. Bet po 
Vengrijos revoliucijos nuslopini
mo, trukdymai vėl prasidėjo ir 
tęsėsi iki pat 1963 metų. Tais 
metais Chruščiovas nusprendė 
Vakarų valstybių radijo stotis 
palikti ramybėje. Tačiau ši N. 
Churščiovo “amnestija” nebu
vo suteikta Laisvės Radijui!

tingai užsistoja Laisvės Radiją, 
kadangi šis transliuoja visai So
vietų Sąjungai, o antrasis radi
jas tik Rytų Europai.

★ -
MASKVA----- Miestas miega.

Taip bent atrodo milicininkams, 
patruliuojantiems speiguotą sos
tinę. Jų uknoliais pakaustytų 
aulinių batų taukšėjimas neta
šytų akmenų grindinyje girdėti 
ir per audros pūgą.

Naktis atėjo, bet kas tai?

Vis vien tai buvo laimėjimas 
nors ir ne visiškas. laisva, ne
priklausoma, bešališka informa
cija paėmė viršų ant siauros ko
munistų ideologinės propagan
dos...

Nuo 1963 metų iki kol trukdy
mai buvo atnaujinti po Čekoslo
vakijos okupacijos 1968 m. rug
pjūčio 21 dienos — buvo nusi
stovėjęs glaudus dvasinis ryšys 
tarp Rusijos ir laisvųjų Vakarų 
žmonių. Tame procese Vaka
rų radijo stotys vaidino nepa
prastai svarbią rolę.

Žmonės sužinojo visa, ką 
Kremliaus valdovai nuo jų slė
pė: žiaurias teismų bausmes 
prieš Siniauskį ir Danielių, vė
liau prieš Ginzburgą ir Galans- 
koj.

Juos apjuodinti pasisekė
Nepaisant kaip partijos pro

pagandistai stengėsi tuos žmo
nes apjuodinti, jiems nepasise
kė.

Teisinga informacija apie re
žimo sauvalę buvo transliuoja
ma per radiją... ir darė įtakos 
samizdatui (pogrindžio leidžia
mai spaudai, kuri tuo metu žy
miai sustiprėjo).

Agitacija dėl civilinių teisių 
butų niekuomet negalėjusi tiek 
plačiai pasklisti, jei ta spauda 
(pogrindžio “samizdat”) būtų 
pasilikusi vien politinių opozicio
nierių uždarame ratelyje, bet su 
Vakarų radijo transliacijų pa
galba žmogaus teisių pažeidinė
jimai Sovietų Sąjungoje buvo 
pranešti visam kraštui ir visam 
pasauliui.

Didžiausią įtaką visam tam 
padarė Laisvės Radijas (Radio 
Liberty).

Tačiau mūsų kraštui yra rei
kalingi ne vien tik nuogi faktai. 
Bolševikams pasigrobus valdžią, 
krašte kultūra visiškai buvo su
naikinta. Rusija buvo atkirsta 
nuo greiausių savo rašytojų li
teratūros veikalų pačioje SSSR 
ir Vakaruose.

Režimui be paliovos persekio
jant, samizdato šaltiniai yra per 
maži krašto kultūriniams rei
kalams visiškai patenkinti.

Laisvės Radijas reguliariai 
transliuoja Solženicino, Paster
nako, Grosmano, Maksimoj ir 
kitų rašytojų veikalus.

Pilka sovietu kultūra 4^
Masinės sovietų kultūros pil

kumas, oficialaus “marksizmo- 
leninizmo-brežnevizmo” idi j etiš
kumas, nepriklausomos minties 
nebuvimas — ir tačiau Rusija 
pilnu garu gyvena. Tatai galima 
suprasti pasiklausius Laisvės 
Radijo.

Ir štai tenka su nusistebėjimu 
išgirsti, kad Amerikoje atsira
do pranašas vardu Senatorius 
Fulbright. Jo planai yra tokie 
pat kaip ir bet kurio totalitari
nio valdovo. Jie paprastai eks- 

terminuoja žmones fiziškai, kai 
tuo tarpu šis senatorius vaidina 
dvasinio žudiko rolę. Tokios ais
tringos neapykantos Rusijos ir 
Rytų Europos žmonėms prie
žastį yra sunku suprasti...

Ilgais programas rusų kalba 
taip pat transliuoja Sovietų ko
munistų “partijos broliai” — 
Pekine ir Tiranoje (Albanijoj)... 
Bet- tos transliacijos paprastai 
neįdomios.

Tačiau, kuomet pasiseka pa
gauti Laisvės Radijo transliaci
ją, absoliučiai kiekvienas klau
sosi. Turimomis žiniomis, ši 
stotis transliuoja programas ru
sų kalba ir šešiolika kitų kalbų, 
kuriomis kalba Sovietų Sąjun
gos žmonės. Negana to, kad 
Laisvės Radijas perduoda savo 
klausytojams teisingas informa
cijas ir apsaugo kultūros ver
tybes, jis taip pat bando auklė
ti klausytojus kaip padorius 
žmones, atitiesti per 50 metų 
komunizmo tiranijos moraliai 
suluošintuosius ir kovoti su žmo
nių galvosenoje susidariusiu su- 
rumbėjimu.

Sunku ir išreikšti Laisvės Ra
dijo svarbą Rusijai. Iš šios sto
ties transliacijų yra galima pa
tirti ką partijos bosai stengėsi 
nuo žmonių nuslėpti savo val
dymo laikotarpyje. Tiesa apie 
1930 metų politinius teismus, 
apie Lenino ir jo rėmėjų tikrą
jį veidą ir apie didelį literatūros, 
filosofijos ir socialinių mokslų 
paveldėjimą, kuris yra paslėptas 
bibliotekų. užrakintuose kamba
riuose. Rusijai netekti Laisvės 
Radijo reiškia netekti to truputė
lio mums dar likusios laisvės... 
laisvės gauti teisingą informa
ciją apie mūsų kraštą.'

Jokia paskira radijo stotis ne
suteikia taip plačiai, taip su
prantamai Rusijos reikalų su
pratimo, kaip Laisvės Radijas.

Laisvė jaustis esant žmonėmis 
ir kovoti dėl savo- elementarinių 
žmogaus teisių — kiekvienas 
žmogus to nori, ir tas laisves 
jiems atimti yra lygu žmogžu- 
dybei.

Fulbright ir jo rėmėjai sako, 
kad Laisvės Radijas yra šaltojo 
karo liekana. Perskaitykite šį 
sakinį atsidėję — kaip absurdiš
kai jis skamba. Ne, Laisvės Ra
dijas nėra šalto karo liekana, bet 
yra žmonių būtinybė baigti 250 
mil. žmonių moralinį žudymą. 
O kas liečia šaltąjį karą — jis 
tebevyksta...

Jei tamsta norite kovoti prieš 
šaltąjį karą, Mr. Fulbright, pra
šom — kovokite! Drauge su 
Laisvės Radiju, drauge su vi
sais mūsų žmonėmis.

XXXXXZXXXTXXXXXllXXXXXXXXX
SKAITYK ’’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS
TEISINGIAUSIAS 21 N MS

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS 
VERGIJOJE

.ii
- O kiek man teko nervuotis ir kiek nak
tų nemiegoti dėl tų nelemtų klaidų ne del 
jnano kaltės gimusių.

Dar blogiau, kad abiejų valiutų — litų 
ir rublių atskaitomybė, užkrauta ant vie
no žmogaus pečių, kartais pasidarydavo 
nepakeliamai sunki. Pagaliau viršininkai 
nutarė tą naštą padalyti tarp dviejų asme
nų: Griciui pavesta rublių, o man palikta 
litų atskaitomybė. Bet ir taip pertvarkius, 
vistiek neišvengdavome klaidų. Vieną 
kartą, suvedant dienos operacijų balansą, 
pas Gricių sandėlyje pritrūko didokos su
mos rublių, bet tuo tarpu pas mane kaž-- 
kaip atsirado sandėlyje net 230.000 litų per 
daug, daugiau negu buhalterijos knygose 
buvo išrašyta. Po kurio laiko Įbėga pas ma
ne susijaudinęs, įraudęs direktorius Cipin 
ir sako:

“Draugas X., ką darysi — ką dabar da
rysi, kad turi toki didelį perteklių savo 
knygose?”

Įsitikinęs, kad mano žinioje esamame 
sandėlyje tokios stambios klaidos negali 
būti, bandžiau pajuokauti iš jo susirūpi
nimo. Pagaliau sakau jam visai rimtai:

“Maža bėda, drauge Cipinai. kuomet 
pinigų yra per daug: nueisime visi i Met
ropolio restoraną, gerokai paūšime. Ru

siškai sakiau: “Na širokoju nogu pokutim” 
— ir perteklius išnyks...

“Drauge prašau nejuokauti, žinokite, 
kad pagal sovietinius įstatymus už pertek
lių kasoje vienodai baudžiama, kaip ir už 
nepriteklius...

“Tuomet eikite ir ieškokite tos klaidos 
buhalterijoje, pas mane jos nerasite, ir 
tai ne mano klaida”, — jau rimčiau pra
dėjau aiškintis.

210.000 LITŲ “PERTEKLIUS’’
Pagaliau Cipinas, mano pasiaiškinimu 

patikėjo. Bet dar kartą man įsakė nuo
dugniai patikrinti kasos pinigus sandėlyje 
ir po valandos pranešti rezultatus.

Kadangi pas mane sandėliuose buvo 
prisilaikoma pavyzdingos tvarkos: aš pri
silaikiau savo išgalvotos sistemos, tad pa
tikrinti savo sudėtas vertvbes man buvo 
tik vieni niekai. Beveik po pusvalandžio 
aš savo direktoriui Cipinui galėjau užtik
rintai pranešti, jog nei mano sandėlio 
apyskaitoje, nei akivaizdoje, jokių pasi
keitimų nesurasta, tačiau po to buhalteri
ja. su visais sąskaitininkais, atskaitomy
bės knygose ieškojo klaidos gal tris dienas. 
Ir vis jiems išeidavo nauja suma, kuri 
skyrėsi nuo sandėlio apyskaitos duomenų.

Ilgainiui nuo 240,(KM) litų pertekliaus 
buhalterija nusileido iki 130.000 litų, o 
trečią dieną iki 90,000 litų, ir tik po trijų 
dienų rūpesčių ir nemažo galvosūkio suti
ko su mano pateiktomis skaitlinėmis.

Atvejais, kada piniginio sandėlio apys

kaita nesutikdavo su buhalterijos pateik
tais duomenimis, t. y. skaičiais, aš neži
nau ką tuomet sakydavo direktorius Cipi
nas savo vargšams buhalteriams, tik atė
jęs pas mane nuolatos gąsdindavo ir gra
sindavo:

“Jūs, drauge, visą amželį neišeisite iš 
kalėjimo (vy ves vek, moj dorogoj, neras- 
proščaete s tiurmoj)”.

Banko komisarams nesisekė nei manęs, 
nei Griciaus prigriebti. Tada jie ėmėsi ki
tokios gąsdinimų taktikos... matyt, norė
dami mus pražudyti. Bet kodėl? — aš ne
galėjau sugalvoti.

Vieną kartą apie pusiau dvyliktą valan
dą nakties, vakarinėms kasoms užbaigus 
savo darbą, direktoriai — komisarai parei
kalavo. kad šia nakti mes su visomis verty
bėmis (pinigais ir Įvairiais vertybių popie
riais) persikeltume į kitą tuščią sandėlį, 
nes dabartinis mūsų naudojamas sandė
lis esąs reikalingas labai svarbiems daly
kams sudėti. Ką darysi? ... Įsakymas yra 
Įsakymas. Sukviečiame visus banko sar
gus, kurjerius, kad jie mūsų sandėlį per
kraustytų. Ištisą naktį jie sušilę atitinka
mais karukais ir vežimėliais vežė pinigus 
iš mūsų sandėlio į naujai paskirtą, tačiau 
iki paryčių vos pusę mūsų verhbių įsten
gė pervežti.

Pamatę, kad visi dirbo sušilę, patikė
jo. kad per trumpas laikas. Tarpusavy pa
sitarę davė dar 18 valandas laiko perkėli
mui, — taigi, dvi paras. Kai jau viską iš- 
kraustėme, nubraukėme ne vieną kartą 

prakaituotą veidą ir ruošėmės eiti, i naują 
sandėlį Įvesti tvarką, kaip buvo Įprasta; 
viską sudėlioti, sunumeruoti, nes ten bu
vo viskas netvarkingai į krūvas sumesta. 
Man pradėjus ta kryptimi eiti, banko ko
misaras mus sustabdė. Neikit! — sako Ci
pinas. Nereikia... Jie patys pirmiau pa
tikrinsią visų vertybių stovį: žodžiu, pa
darysią reviziją ir tik po to mum leisią sa
vaip tvarkytis.

Man labai keista ir neįtikėtina atrodė: 
kaip jie toki mišinį, nieko nežinodami ir, 
kaip atrodė, tame darbe prityrimo netu
rėdami tokį, sakyčiau, jovalą galės pa
tikrinti? Taigi ir jų kontrolės duomenys 
turėtų būti labai toli nuo tikrovės. Po pa
tikrinimo (ne mūsų akivaizdoje) vyr. ko
misaras grasinančiu balsu, beveik šaukda
mas, davė pusvalandi “patikrinti pervež
tąsias vertybes”. Esą, yra didelių trūku
mų. .. O tų klaidų ir trūkumų neturi būti. 
Vėl komisaras parėkavo ir pakartojo: “Vy 
dolžny naiti svoji ošibki” (turit savo klai
das atrasti), o jeigu mum nepavyksią, tuo 
atveju mes būsim suimti ir padėti į kalėji
mą. O iš ten vargu ar mes išsiprašysime.

PANDĖLYJE YRA 4,500,000 LITŲ 
PER DAUG

Prisipažinsiu, jog iš baimės mane ir 
prakaitas išpylė. To laiko taip mažai, tad 
skubiai ėmėmės tikrinimo, nes supratome, 
kad tie velnio išperos mum pina pražūties 
pinkles. Tikrindami ir lygindami mūsų 
sandėlio duomenis su jų revizijos akto pa
teiktomis skaitlinėmis, greit suradome, 

jog ne mes, bet jie patys yra pridarę klai
dų. Tačiau viską juodu ant balto pateikus 
jiem to nebuvo gana. Kiek dienų palaukę, 
tie komisarai — revizariai vėl įsakė sku
biai iš to sandėlio viską iškraustyti i tre
čią sandėlį ir vėl lipo mum ant kulnų, vi
saip vėl pradėjo gąsdinti mus. Tai darė 
sąmoningai, kad skubėdami ką nors pa
mestame ir kad negalėtume tvarkingai su
dėti visų daiktų, kad neįstengtume visko 
surūšiuoti. Čia vėl tie sadistai užantspau
davo duris, o vėliau darė savo reviziją, o 
po to vėl davė mum tik pusvalandį laiko, 
kad surastume “savo klaidas”, nes mūsų 
duomenų skaičiai ir sumos nesutinka su 
revizijos pateiktais duomenimis. Bet ir ši 
sykį mes jiem įrodėme, mūsų skaičiai yra 
tikri, o ne išgalvoti. Pagaliau po tiek krau
jo ir nervų gadinimo ir šįkart pavyko 
mum išsisukti. Gerai žinojau, kad tai bu
vo bolševikų “specų” mum paspęstos pink
lės, kad iš jų neišsisuktume ir patektu
me kalėj iman.

<Bus dauaiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A IT J T E N A ST

Jos visad rašo
TEISYBE
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DR. ANNA BALIONAS 
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PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
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Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 
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6449 So. Pulaxj Rd. (Crawford 
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DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
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Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

*ox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrai, penktadieni nuo 1—5. treč 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. ’ 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta- 

. dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto1 tik 
susitarus/■ ~ ' r:T*
Trečiadieniais uždaryta. *

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

"contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tendre praktike, spec. MOTERŲ ligas 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. teleA. 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-PROTEZISTA5

Ve Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalbi kojomi 

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

Telef.: PRospect 6-5084.

help your
HEART RUNOFF 
help your HEART

BROLIENĖS
PASIAUKOJIMAS

, (Atkelta ii 3 psl.) 
rodymų uždarbio gausiai aukojo 
K. V. B-čio kūriniams išleisti. 
Tad jo populiarumas neabejoti
nas.

žymi dalis jo kompozicijų 
rankraščių liko Lietuvoje. Už
sienin vykstant, kiek įmanoma, 
tų rankraščių pasiimta su sa
vimi. žymesnė dalis solo dainų 
ir harmonizuotų liaudies dainų, 
pasak brolienės Irenos, tebėra 
rankraščiuose.

K. V. B-io operos, kurią mes 
Čikagoje tuojau pamatysime, 
klavyras išleistas solidžiai ir 
gražiai. Jame prof. VI. Jakubė- 
nas rašo:

“Jūratės ir Kastyčio” muzi
koje yra pilnai išlikusi jo ryški 
melodijos dovana, turinti aiškių 
lietuviškų bruožų. Yra išlikusi 
ekspresija, pakylanti iki nuošir
daus ir šviesaus lyrizmo, vieto
mis gilaus liūdesio bei melan
cholijos, o kitur, ypač paskuti
niame operos veiksme, teikianti 
stiprių dramatinių t momentų. 
Kiek suprastinta išliko dalinai 
ir K. V. Banaičiui būdinga egzo
tinė harmonija, dažnai paremta 
senovinėmis tonacijomis (daž
niausiai dorine, ir ypačiai Įdo
miai pavartota fry gine)' arba 
tonikos ir dominantės ar subdo
minantės mišiniu”.

Jei šis vertinimas mums ne
visai įkandamas, pasiklausyki
me pastatymo ir susidarykime 
savo nuomonę.

GRAMAS
N

PATI NAUJOJI i 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

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

4 —r — ~ ■ ■■ -----------------V

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidime! — Pilna apdreuda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkra ustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: FRonfJer 6-1882

~  ------------------------ - —■x

Isophie barcus!
RADIJU ŠEIMOS VALANDOS

■ Visos programos iš W0PA,
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma ( 
dienio iki penktadienio 11—121 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-i 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL! 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413 
i

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
I CHICAGO. ILL 60629
* . - - -- „ -■ •- - -■

«■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!■■■£BHE■■■■V
POEZIJOS VEIKALAI Lietuvių jėzuitų provinciolo 

~ i įTėvo Kijausko pranešimu, šiPoezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia Į v v e 1 c
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas šeštadienį 12 vai' ryto Chica- 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste-'fl()S rjvįc Centre ivvksta lietu- 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, J 1 -
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, giesmes, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. ' S2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169

psl. Kama $3.00. *
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijui Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
■'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lynka, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

J5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem* 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St-, Chicago, Ilk 60608 

tiliilBHiiiiiiiiiiiaiiiiiiaiiBiiiimišfi

Gero medžio gerai sėklai rei
kia geros dirvos. Brolienė Ire
na klausia, iš kur ateina talen
tai (žinoma, didieji J. K.). Ji ir 
atsako, kad talentai paveldimi 
iš protėvių. Prie paveldėjimo čia 
galėtume pridėti ir šeimos tradi
ciją. Tai komp. K. V. Banaičio 
senolė, Jieva Lėverytė, buvo 
kantarka — kaimo giesmininkė. 
Jo tėvo dėdė kun. Banevičius bu
vo nepaprastas tenoras, o septy- ■ 
nios tetos buvo puikios kantar- 
kos. Jo paties mama turėjo pui-1 
kų balsą, o dėdė P. Pranaitis bu
vo vienas pirmųjų kompozitorių 
šalia dr. V. Kudirkos ir kitų pa- ! 
našių talentų, dabartinės mūsų 
muzikos pionierių.

Jeigu komp. K V. B. nebūtų ’ 
Amerikoje turėjęs savo angelo j 
— brolienės Irenos, mes dabar 
jo operos nematytume. Užtektų 
čia mums jo kantatų, sonatų ir 
liaudies dainų. Kitas jo ange
las ar angeliukas buvo sesers 
duktė solistė Salomėja Nasvyty- 
tė-Valiukienė, kuri jam pasekre- 
toriaudavo. Ji dabar uoliai dar
buojasi jo rankraščiams išspaus- ■ 
dinti. Dar paminėti reikia mu- - 
zikę Giedrę ir ir solo šokėją Da
nutę Nasvytytės, kurias talen
tų giminystė riša su komp. K. 
V. Banaičiu.

LABDARA ILLINOJUI

Prade-

KAŠTUOJA BILIJONĄ
Kiekvienas ketvirtas vaikas 

Chicagoje yra išlaikomas iš 
šalpos. Tokių išlaikomų nuo 
gimimo iki 18 metų amžiaus 
Chicagoje yra 338,000. Prieš 
porą metų iš 1,150.000 Chica- 
gos vaikų iki 18 metų amžiaus 
iš šalpos gyveno 20 nuošim
čių, šiemet jau 20 nuošim
čiai. Apie milijonas žmonių 
Illinojuj gauna tokią ar kito
kią šalpą, kuri mokesčių mo
kėtojams kaštuoja gerokai virš 
bilijono dolerių.

Nuo 1965 iki 1969 metų iš 
viešosios šalpos išlaikomųjų 
sąrašai padaugėjo 25 nuošim
čiais, o nuo 1970 iki 1971 me
ti] jau 60 nuošimčių.
dant 1969 metais Chicagos sri
tyje apie 87,000 darbų sumažė
jo. daugiausiai dirbtuvėse, 
plieno liejyklose ir statj’boje.

1967 metais tik 37 nuošim
čiai iš galinčių gauti tegavo 
šalpą, o 1971 metais jau gavo 
62 nuošimčiai. Ko mažiausiai 
šalpos tegavo seni, akli ir ne
darbingieji. šeimos su išlaiko 
mais vaikais beveik visos gavo 
šalpą.

Illinojuj ir kitose šiaurinėse 
valstijose darbo neturintieji 
tėvai gauna šalpą iš ADC (iš 
išlaikomų vaikų šalpos fondų), 
o dirbantiesiems iš šalpos, jei 
jų uždarbis yra mažesnis kaip 
šalpa, primokama tiek, kad 
per metus išeitų nemažiau kaip 
$3.200. Tačiau nepaisant visų 
pastangų tokias šeimas išlai
kyti krūvoje, 83 nuošimčiai 
šelpiamų šeimų tėvai negyve
na su savo šeimomis; iš tų tė
vų apie 45 nuošimčiai nėra ve
dę savo vaikų motinų. ..

Buvęs viceprezidentas, sen. Herbert Humphrey tikisi vėl gauti de
mokratų partijos nominaciją ir svajoja sumušti prezidentą Nixona 

lapkričio mėn. rinkimuose.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Linksmumo arba liūdesio valandom* 
gražiausios gėlės ir vainikai sureo 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHT/
5525 So. Harhm Ava. — 5*6-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA Į 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai; PR 34)833 Ir PR 8-0834 
----- ' —*

PETKUS|
TĖVAS IR SŪNUS j

MAEQUETTE FUNERAL HOME I
2533 W. 71st Street į

k . Telef.: GRovehill 6-2345-S j
A 1410 So. 50th Avė., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-S į
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Nuslėptas pigus planas 
Chicagai apvalyti

Ralph Nader, pagarsėjęs 
valdžios ir korporacijų ydų 
aikštėn kėlėjas, vadinamas 
vartotojų advokatu, paskelbė 
kad Armijos inžinierių korpu
sas yra paruošęs planą, kaip 
už $2 bilijonus galima apvaly-
ti Chicagos metropoliją nuo tar
šos, nuleidžiant visas srutas ka 
nalizacijos vamzdžiais į toli
mus ūkių laukus ir ganyklas ir 
t. p., kur švirkštais išlaistyti po 
laukus tie skysčiai būtų gera 
trąša ir pakeltų pasėlių der
lius ir gyvulių pašarą.

Kol toks laukuose išlaistytas 
nešvarus vanduo per podirvį 
vėl pasiektų vandens sroves, jis 
būtų per žemę, smėlį ir žvyrą 
tiek išsifiltravęs, jog pasidary
tų geriamos kokybės. Panaši 
operacija jau yra praktikuo
jama Muskegone, Mich., ir duo 
danti labai patenkinamus vai 
sius. Tačiau valdžios adminis
tracija tą planą nuslėpusi ir 
Nader reikalauja tą planą vie
šai paskelbti.

Konfiskavo narkotikų 
už 250,000 dolerių

Chicagos policija su detekty
vais pirmadienio naktį apart- 
mente 1836 S. (Millard Avė. už
klupo ir suėmė 5 asmenis, be
pilsiančius Į vokelius pustre
čio šimto tūkstančiu vertės nar
kotikus — heroiną ir kokainą. 
Vienas kontrabandininkas bu
vo sučiuptas bebandant dido
ką gryno heroino maišiuką iš
pilti į virtuvės baseiną. Kon
trabandininkai buvo tiek užsi
barikadavę, kad policija turė
jo duris išmušti kūjais, o gele
žines lango • štangas nupjauti 
specialiu piūklu.

Lietuvių protesto 
demonstracija

vių maldos demonstracija.

ONA VAŠKEVIČIUS - OLIŠAUSKAITĖ
Gyv. Brighton Parko apylinkėj

Mirė 1972 m. kovo mėn. 27 dieną, sulaukusi 58 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Utenos mieste.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Jonas, Lietuvoje liko sesuo ir 3 broliai bei 

kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Trečiadieni, 4:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply

čioje, 4330 So. California Avenue.
Penktadienį kovo 31 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Onos Vaškevičius giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sesuo, broliai, giminės.

I^aidotuvlu Direktoriai Dovydas F. Gaidas ir Geraldas F Daimid. 
Tel. LA 3-0440.

GEORGE F. RLDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-l!3d-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 VV EST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE V irginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

GĖLININKĄ
(PUTR AMENT A8>

protestuojant prieš tikėjimo 
persekiojimą rusų komunistų 
okupuotoj Lietuvoj. Demons
tracijoje prašomi dalyvauti 
katalikai, evangelikai ir kt. ti- 
kvbų lietuviai, •r V

Jono Lipskio įpėdiniams
Prieš Antrąjį Pasaulinį Karą 

Amerikoje mirusio Jono Lips- 
kio palikimas atiteko Lietuvo
je gyvenančiai seseriai Joanai 
Jankauskienei - Domeikienė. 
Po karo dalis palikimo, keli 
tūkstančiai dolerių, yra užsi
likę Amerikoje, į kuriuos turi 
teisių pati Joana Domeikienė 
arba jos vaikai: Karolis Jan
kauskas, Kristina Jankaus
kaitė ir Ričardas — Albinas 
Domeika. Spėjama, kad pas
tarieji gyvena JAV-bėse ar Ka
nadoje.

Paminėtieji, arba apie juos 
žinantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam Konsu
lui New Yorke:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10024

Dėl Alvudo namo
Alvudas Chicagoje nusipir

ko naina, esanti 6517 S. Cali
fornia Ave. Visais šio namo 
reikalais atsakominga yra Al
vudo valdyba: 1. Pirmininkė 
Z. Girdvainytė, gyv. 2457 W. 
46th St., 2. Vicepirin. Dr. Jo
nas Adomavičius, gyv. 2319 
W. Garfield Blvd, ir 3. Sekre
torė Ona Algminienė, gyv. 
4.549 S. Talman, Chicagoje. 
Visais AlVudo namo reikalais 
prašome kreiptis į minėtus as
menis. (Pr.)

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

i

LAIDCTUVIU DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID ’
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: Y Ard a 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Tplefonas- l.Afavettp ,?.O440

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED MH’I.Y<'IO>

NARIAI!
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAV- 
MAS CIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

——«vm iasnex--
lNAUJIENAS
I—■ tom tara—-—

Liehrnai taipgi perka r perAxo 
ir props wžmo tirtai po

NAUJiiW

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTEI) STREET Phone: YArds 7-1911 •

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNŪS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
-iouth Holland, Dlinoia
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A. VILAIN1S ŠIDLAUSKAS

: GINTARĄ DAUGIAU VERTINA 
r NET UŽ DEIMANTUS...

Mes, kalbėdami apie ginta- čio A. Lietuvininko, bet jis 
Zrę, neretai pavadiname jį lie- kaip dosnus lietuviškam rei- 
Ituviškuoju auksu. T aip, tur kalui, taip pasirodė šykštus sa 
Zbūt, galvojama nuo neatmena-.vo paaiškinimuose. Supratau 
*inu laiku. Gintarinių papuo-ltik, jog 
'Salų menamai I 
*ir milžinkapiuose.
*j°f> A. Lietuvininkas gintarą 
labiau vertina ir už deimantus. 

•Jis ir savo puošnią užeigą ir 
-salę yra pavadinęs Gintaro 
.vardu. Kaip jau žinome, 
Įdosnus labdarai ir visada 
Įšaltas kultūros reikalams. 
Itomai Viktoro K. Banaičio 
’rai Jūratei ir Kastyčiui paau
kojo net penkis šimtus dolerių, 
^vai tai sužinojau, man taip ir 
^dingtelėjo mintis, jog tokią 
^stambią sumą jis skyrė ir dėl
tos savo meilės gintarui. Juk 
ir jūrų deivė Jūratė gyveno 

-gintariniuose rūmuose 
Lietuvos žemės, Palangos kran

Vėliau jau iš kitų patyriau, žmogaus 
jog tokių sentimentų pagundai 
galėjo būti daugiau priežasčių. 
A. Lietuvininkas, kaip ir komp. 
V. Banaitis, būdamas Suvalki
jos lygumų sūnus, brangina 
ne tik gintarą, bet myli ir jū
rą. Tiesa, Suvalkijos krantų 
neskalauja marių vilnys, bet 

.jos lygumos, kai išplaukia ru
giai, kviečiai ir vešlūs vasaro
jai, taip žalia vilnim siūbuoja 
ir banguoja bei žavi mūsų akis 
4r širdis. Bandžiau tos stambios 
aukos prasmę sužinoti ir iš pa-

buvo rasta net kokią pareigą.
Man rodos,Įtytis gimusi iš mūsų giliosios! 

praeities padavimo legen
dos ir kaip opera sukurta ta
lentingo kompozitoriaus V. K. 
Banaičio yra ne tik svarbus 
įvykis mūsų dienų gyvenime, 

ne- bet ir stambus įnašas i mūsų 
tautos lobyną, tad ir dėl stam
besnės aukos jis ne tik nesi-

S ta
ope

bent penketą gintarinių plytų 
tiems Jūratės ir Kastyčio sta
tomiems rūmams paaukoti.

Ii' mane domina Jūratės ir 
Kastyčio operos kilmės pirma
sis šaltinis toji legenda. l)o-

arti Įmina, kadangi išsiskiria iš 
daugelio mūsų pasakų, pada
vimų, legendų. Ji paliečia 

santykius su senai
siais dievais iki žmogiškai su
prastos aistringos meilės. Ta
me padavime esama panašių 
elementų, kaip ir pas senovės 
graikų romėnų klasikinės epo
chos rašytojus. Jų sukurtose 
dramose ir kitose literatūros 
formose aptinkame epizodų, 
kaip dievai ir deivės pamylė
davo žemės dukras ir sūnus. 
Senoje jų religinėje mitologi
joje net kalbama apie tos mei
lės pasėkas, gimusius vaikus, 
kurie patapdavo valdovais ir

Kas tik turi, gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

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

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

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai ?4,00, minkšti — S3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago. Ulinoii 50608

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

Didelis pasirinkimas {vairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Hilsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«l. WA 5-32OT

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina SI.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pi 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

| NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— THURSDAY, MARCH 30, 1972

iai garbinami, kaip 
Daugiausia tuose ju 

kūriniuose jaučiama dramatiš
ka įtampa ir tragiška atomaz
ga. Mat, tie dievai, sukurda
mi žmogų, į jo jširdį ir smege-| 
uis įliejo ir daug nuodų: pui
kybės, pavydo, keršto, neapv-! 
kautos ir kitų ydų. Gal kitaip 

j ir negalėjo būti. Ir pačių die vų 
[tarpe apstu netobulų ženklų. 
Ir jie pavyduliauja, savo pui-i 
kybe lenktyniauja vienas su’ 
kitu, jie pikti ir kerštingi. Ką, 
čia gali menkas žmogus ir be-i 
suprasti. Gal taip ir reikia 
pilnai jų tobulybei. Pačiame! 
graikų dievų Olimpe būta ii* i 
blogio dievų, kurie savo galiui

ir dievai.

niškoje galybėje. Panašiai tai; 
atsispindi ir Jūratės ir Kasty-’ 
čio legendoje padavime. Čia! 
jūrų deivė Jūratė pamyli aist
ringai Lietuvos žemės sūnų 
žveją, įsivesdama jį į savo gin
tarinius rūmus. Rūstusis Per
kūnas dėl įžeistos dievų puiky
bės, gal pavydo ir keršto ap
imtas įtūžimo siautulyje su
daužė į šipulius tuos gintari
nius rūmus, sumalė į trupinius, 
kuriuos ir dabar išskalauja jū
rų gelmių bangos į Baltijos 
pakrantes.

Mes nežinome kokiais laikais 
atsirado ši graikiško dievų 
meilės ir pykčio elementų tu
rinti legenda. Ji, rodos, skęs
ta ar atsiremia į tuos laikus, 
kada žemaičiuose dar tebevieš 
patavo dievas Perkūnas, o jie 
patys garbino dar ir jūrų dei
vę Jūratę. Nors tematikoje ji 
turi panašumą į graikų sukur
tas panašaus pobūdžio dra
mas, bet ji rodos, bus savo 
prigimtimi ir lietuviška, nes 
visas jos veiksmas vyksta se
novės lietuvių gvvenimo aphn-

Rodos, apie šį padavimą iš 
spaudos puslapių tebuvo suži
nota tik 1842 metais, kai Liud 
vikas Adomas Jucevičius jį 
paskelbė savo įkeistuose atsi
minimuose. Reikia manyti, 
jog šis padavimas buvo giliai 
paskendęs liaudies pasakų lo
biuose ir gal mažai težinomas 
bajorijos tarpe. Poetas Ado
mas Mickevičius 1821 metais 
vasarojo Palangoje, bet gyven 
damas bajorijos aplinkoje, apie 
jį nieko nebus girdėjęs, nes 
kitaip jis tokį vertingą padavi
mą tikriausiai būtų panaudo
jęs savo kūryboje. Aušros 
laikais jau plačiai jis praskam 
ba. Poetas Andrius Višteliaus
kas savo laiške šliupui pasigi
ria, jog pagal ji esąs užsimojęs 
parašyti eiles. Aleksandras 
Fromas Gužutis to padavimo 
paveiktas parašė 5-kių veiks
mų drama. Kiek vėliau šis pa
davimas — legenda pasidarė 
labai vertinga medžiaga mūsų 
literatūros kūryboje ir dailės 
mene. Jos būta gal ir ne vieno 
varianto, nes L. A. Jucevičius 
sako savo užrašuose, jog Per
kūnas sudaužė Jūratės ginta
rinius rūmus, o Kastytį prika
li prie uolos jūrų dugne, ir 
dabar todėl girdisi, marioms 
siaučiant, jo vaitojimas. Tuo 
tarpu poetas Maironis gal dėl 
skirtingo varianto ar kitokios 
interpretacijos baladėje mini, 
jog Kastytį jūros bangos išbu
čiavusios išmetė į smėlėtą 
krantą.

Kompozitoriaus Viktoro K. 
Banaičio opera, sukurta pagal 
Bronės Buivy dailės parašytą 
libretą. Nors jos gimimo met
rika datuota 1951 metais, bet 
neabejojama, jog ta idėja bus 
buvusi gimusi ir jo širdyje iš
nešiota ilgus metus. Girdėjau, 
kad ir muzikos garsuose irgi 
jaučiama ta dramatiška įtam
pa ir tiagiška veikalo atomaz
ga. Ji visa perpinta ir atausta 
liaudies melodijų atgarsiais, 
kaip tai pasireiškia ir visoje jo
niuzikinėje kūryboje. Ši jo 
opera, kaip girdėjau iš muzi
kų tarpo, esanti ne lik pati vir
šūnė vainikas jo muzikinėje 
kūryboje, bet ją esą galima 
{rikiuoti į kitų lietuvių autorių 
parašytų operų pačią pirmau
jančią vietą. Nors, žinoma, ji

Japonijos vyriausybė padovanojo savo imperatoriui naują pajūrio 
vilą. Nuotraukoje imperatorius Hirohito ir jo žmona Nagako vaikš
tinėja jūros pakraščiu. Vila yra 90 myliy nuo Tokijo ir jos var

das "Susako".

ir neverčia nuo piedestalo pa
saulinių muzikų, operų kūrė
jų, genijų, bet esanti parašyta 
taip talentingai, jog pastaty
mas ir kitų tautų scenose ne
būtų suniekintas ir gal prašok
tų ne vieną šiandieninių operų 
pastatymą. Tad ir šios ope
ros išvedimas i rampos šviesą 
yra didelės reikšmės dalykas 
gal net prasiveriančios durys 
toliau, nei siekia mūsų lietu
viškas akiratis.

trumpa ši ruti
lų su gintari- 
bet iki išba- 

dar toli. Sto-

Savaime suprantama, jog 
šios lietuviškos operos pasta
tymas scenoje yra nepaprastai 
išlaidus. Simboliškai lyginant 
tai, kaip ir gintarinių rūmų 
statyba. Ir optimistiškai tikint, 
jog bilietų pritruks Į visus ke
turi us spektaklius, vis tiek 
balanso išlaidų ir pajamų gra
fose bus didelių skirtumų. Iš
balansavimas teimanomas tik 
aukomis, ir tai gana stambia O
suma. Jau turima nemažai nie 
cenatų, netaip 
ninku grandinė, 
nėmis plytomis, 
lansavimo ribos
vi me jau pačios operos Jūra
tės ir Kastyčio pastatymo, ga
lima sakyti, išvakarėse. Lietu
vių operos vadovybė dirba iki 
prakaito. Jos vadovybę kaiti
na ne tik pats darbas, bet tą 
karšti padidina ir baimės jaus
mas, kaip sėkmingiau užbaig
ti balanso grafose tų gintari
niu rūmu statvba. Bet reikia 
manyti, jog ji gali pasiguosti 
ir šviesenėmis viltimis, kad 
daug kas dar jiems atskubės Į 
šią didžiąją talką taip svar
biame ir reikšmingame mūsų 
lietuviškos kultūros darbe. Ti
kėkime, jog jiems ir neteks ap- 
sivilti. Didelius užmojus, tu
rinčius didelės svarbos mūsų 
kultūrai, mes, rodos, visada 
pajėgiame suprasti, Įvertinti 
ir deramai paremti.

— MALDOS DEMONSTRA
CIJA Įvyks šeštadienį, balan
džio 1 d. 12:00 vai. Civic center 
ryšium su okupanto religinė
mis ir politinėmis represijomis 
Lietuvoje. Chicagos Lietuvių 
Taryba kviečia lietuvius gau
siai dalyvauti.

— Ini. Antano Rudžio veda
moje Lietuvių Radijo Forumo 
programoje ši šeštadieni daly
vaus aktoriai Elena Blandvtė 
ir Juozas Valentinas, jie skai
tys rašyt. Nelės Mazalaitės kū
rybą ir Sofijos Oželienės Vely
kų vaizdelį. Bus perduota iš-
trauka iš prof. Vlado Jakubė- 
no kantatos “Pranaše didis” ir 
dalis “Velykų legendos pasau
lio giesmėse, kurias atliks so
listės Izabelės Motekaitienės 
dainavimo studija. Be to, kai 
bės kun. dr. Jonas Kubilius, S. 
J., ir kun. Ansas Trakis. “Tė-

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

LIVE IN HOUSE KEEPER 
Own room. Near North Apt. 
One adult. Good salary. Must 

have good references & 
speak Some English.

SU 7-0520

viškės” lietuvių evangelikų — 
liuteronų parapijos klebonas. 
Taip pat bus perduoti Velykų 
papročių pasakojimai.

— Vasario 16 Gimnazijos 
direktorius Natkevičius lanko
si Chicagoje. Dabarties di
džiausiu rūpesčiu yra sukelti 
lėšas mokinių bendrabučio 
statybai. Du trečdalius tų lėšų 
duoda Vokietijos valdžia. Jis 
lankysis ir kitose Amerikos lie
tuvių apylinkėse.

— Anna Norvainis, Naujienų 
skaitytoja iš Marquette Parko 
apylinkės, grižo i namus iš 
ilgesnių atostogų Floridoje.

♦ IV-ios Tautiniu šokiu šven
tės Vajaus lėšų telkimo komite
tas ruošia banketą balandžio 
22 d. — šeštadieni, Beverly 
Country Club, 8700 Western 
Avenue. Bilietų bei informaci
jos reikalu skambinti: 865-1456 
L. Dargienei arba John Evans: 
RE 7-8600. (Pr).

♦ Sharko’s restorano savinin
kas Gregg Sharko (2), dr. A. 
Shimkus (2), dr. N. Kriaučeliū- 
naitė (1), N. Burstein (1), ir 
Juozas Grybinas jau Įsigijo bi
lietus dalyvauti IV Tautinių šo
kių Šventės Vajaus lėšų telki
mo bankete, Beverly Country 
Club, Chicagoje. (Pr).

-*■ Kaip jau žinoma, šiais me
tais liepos 2 d. Įvyksta Laisvo
jo Pasaulio Lietuvių IV-toji 
Tautinių šokių šventė. Į šią 
šventę Chicagon suvažiuos ne 
tik iš Amerikos Įvairių miestų, 
bet ir iš kitų pasaulio kraštų 
jaunimas.
Atvykstančiam jaunimui 

kalingos nakvynėms vietų 
transporto priemonių, k. a. 
imti juos iš aerodromų arba 
kitokių stočių ir atvežti Į jų ap
sistojimų vietas. Taip pat juos 
reikės nuvežti Į generalinę re
peticiją ir į pačią šokių šventę. 
Tam reikalinga Chicagos lietu
vių visuomenės talka.

Šokių šventės komitetas krei
piasi Į Jus, mieli chieagiečiai, 
ateiti talkon. Kas gali priimti 
globon j savo namus atvykstan
čius šokėjus, prašome neatidė
liojant pranešti: Kasperas Rad
vila, tel. RE 7-5436 arba Kostas

rei- 
bei 
pa-

Januška, tel. 434-0582. Galima 
skambinti visa diena.

Be to, labai reikalinga bus 
automobilių transportacijai. 
Taip pat prašome, kas sutiktų 
su savo automobiliu ateiti tal
kon, pranešti virš minėtais tele
fonais. (Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA J

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

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 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

A. & L..INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

LAIKRODŽ1AI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-194]

Brangenybė*, -'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

— Pelkių Žiburėlio radijo 
literatūros valandėle ši ket
virtadieni skiriama jaunimui 
Ninos Butkienės pasaką “Pas
kutinis Kiškelio Margutis” 
skaitvs Karilė Baltrušaitytė — 
Valaitienė.

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

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

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

Organizacinis Komitetas 
(Pr).

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. Puikus 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

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

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

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

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

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

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

6 K A MR MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai,, karštu vandeniu 
šfld. gazu. Marquette Parke. S21.500

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

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr.. alum, lan 
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
lawn. Teiraukitės.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai. * 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

/ 1 11 111 .........i
Federating Ir valstijos pajamų 

mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnoįamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos

I N S U RA. NC E 
NAUJAS ADRESAS 

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

l el. 436-7878

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

tvne-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




