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PRAMCUZA
KREMLIUS NEPRITARIA VENGRIJOS 
EKONOMINIU REFORMŲ PLANAMS

Budaoešte demonstravo studentai
VIENA. — Sovietų santykių su Rytų Europos satelitais spe

cialistai praneša apie naujus įtempimus tarp Maskvos ir Vengrijos 
vyriausybės. Kartu pačioje Vengrijoje pastebimas prieš Maskvą 
nukreiptų nuotaikų viešesnis iškilimas. Užsienio korespondentai 
grįžę iš Vengrijos praneša, kad Budapešte kovo 15 d., kuri lai
koma tautine švente, primenančia 1848 metų sukilimą, įvyko stu
dentų demonstracija. Pradžioje -studentai šūkavimais nutildė ko
munistų partijos kalbėtoją Herojų aikštėje, o po to mitingo visi 
nužygiavo prie poeto Aleksandra Petofi paminklo pačiame Buda
pešto miesto centre.

VIETNAME AMERIKIEČIU DALINYS 
ATSISAKĖ KLAUSYTI ĮSAKYMO 

C

Poetas Petofi kartu su Louis 
Kossuth įkvėpė 1848 metų su
kilimą. Prie paminklo vienas 
studentas paskaitė Petofi eilė
raštį, kur vienoje vietoje sako
ma: “Iki šiol mes buvome ver
gai”. Studentai po trumpų de
monstracijų išsiskirstė, tačiau 
milicija suėmė apie 60 studentų. 
Buvo panaudotos ir milicijos 
lazdos. Valdžios šaltiniai apie šį 
trumpą studentų žygi aiškina 
savaip — kad tai buvo maoistų 
darbas.

Vengrijos valdžia neslepia, 
kad tarp Vengrijos ir Sovietų Są
jungos yra didelių nuomonės 
skirtumų dėl vengrų ekonomi
nės politikos. Vengrų partijos 
vadas Janos Kadar šiais metais 
jau tris kart važinėjo i Maskvą. 
Kovo 29 d. iš Maskvos sugrįžęs 
vengrų premjeras Jeno Fock at
virai pasakė, kad'jo pasikalbė-

tų rezultatų. Sovietai nepažadė
jo žaliavų, kurių reikia Vengri
jos ekonominiams planams.

Ekonominės Vengrijos refor
mos, pradėtos prieš 4 metus, pa
kėlė vengrų gyvenimo lygi, dar
bininkai gavo daugiau asmeni
nės iniciatyvos, daugiau imta 
prekiauti su Vakarais. Vengrijos 
planuotojai daugiau pagrindė sa
vo planus pačios Vengrijos rei
kalavimais, atsisakydami derin
ti juos su kitomis komunistinė
mis valstybėmis.

Kremliaus vadams vengrai 
nurodė įvykius Lenkijoje, kur 
ekonominių reikalų netvarkymas 
privedė prie darbininkų maišto 
ir Gomulkos nuvertinimo. So
vietų vadai nepatenkinti, kad “li
beralizmas” ekonomikoje iššau
kiąs socialinę netvarką.

“Pravda”, vasario 3 d. rašy
dama apie padėtį Vengrijoje, nu
rodė, kad ten reikia griežčiau ko
voti su buržuaziniu nacionaliz
mu ir kitomis socializmui bei 
sovietams nepalankiomis mani
festacijomis. Straipsnis pasmer
kia ir “sionizmo intrigas, kurios 
gerai perisi ten, kur dar tebėra 
buržuazinis gyvenimo būdas’r.

Astronautai sveiki, 
pasiruošę skristi

CAPE KENNEDY. — Erdvės 
agentūros gydytojai patikrino 
trijų astronautų sveikatą ir pa
skelbė, kad visi astronautai yra 
sveiki ir pasiruošę skristi. Apo
llo 16 skridimui visi erdvėlaivio 
aparatai jau paruošti, skridimas 
prasidės šį sekmadienį.

Daktarai ypatingai stropiai 
ieškojo įvairių ligų virusų: ru
bella, slogos ir gripo. Dvylikos 
gydytojų grupė užregistravo as
tronautų fiziologinius davinius, 
kurie bus palyginti su daviniais 
po kelionės, kuri truks 12 dienų. 
Astronautai Ramiajame vande
nyne, netoli Kalėdų salų, nusi
leis balandžio 28 d.

IŠ VISO PASAULIO į

NEW YORKAS. — Respubli
konu partija New Yorke įrašė į 
savo konvencijos delegatų tarpą 
ir senatorių James Buckley, nors 
jis laimėjo rinkimus, kaip kon
servatorių partijos atstovas. Par
tijos vadai sako, kad sen. Buck- 
ley remia prezidentą Nixoųą ir 
senate visada balsuos ja kartu 
su respublikonais.

PRAGA. — Čekoslovakijoje 
viena moteris, sužinojusi, kad 
jos vyras jai neištikimas, nutarė 
nusižudyti ir iššoko iš aukšto 
pastato per langą. Tuo metu jos 
vyras ėjo pro šalį ir ji krisda
ma, jį užmušė, o pati tik nesun
kiai susižeidė.

NEW YORKAS. — Filipinų 
diplomatas Tailandijoje buvo 
NcW; JSSrifo teismo 
kaltu. Jis buvo sugautas atvežęs 
Į Ameriką 34 svarus heroino. 
Aerodrome jo lagaminų muiti
ninkai nekratė, nes jis keliavo 
su diplomatiniu pasu. Narkotikų 
biuro agentai ji sekė ir viešbu
tyje pas jį surado narkotikus.

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė Aviacijos agentūra žada 
nubausti dvi lėktuvų bendroves, 
kurių lėktuvai buvo bandyti pa
grobti praėjusią savaitę. Ben
drovės apkaltintos, kad jos ne- 
sigriebė reikalingų apsaugos 
priemonių.

NEWARK. — New Jersey at
stovas kongrese Cornelius Cal- 
lagher apkaltintas sąmokslu, ap
gavystėmis ir pajamų mokesčių 
nemokėjimu.

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyne buvęs nacių SS karininkas 
Boschammer iš Wuppertalio bu
vo nuteistas kalėti iki gyvos gal
vos už 3,300 Italijos žydų išve
žimą į mirties stovyklą. Teismas 
vyko penkis mėnesius, apklau
sinėta 200 liudininkų.

Aiškėja Yablonskio 
nužudymo motyvai
WASHINGTONAS. — Ponia 

Paul Gilly, 32 m. prisipažino teis
me kalta dėl Joseph Yablonskio, 
jo žmonos ir dukters nužudymo 
1969 m. Ji nenorinti mirti ir už 
sušvelnintą bausmę — kalėjimo 
iki gyvos galvos — sutiko ben
dradarbiauti su prokuroru.

Yablonskis buvo angliakasių 
unijos veikėjas, kandidatavęs į 
unijos prezidento Boyle vietą. 
Po rinkimų visa Yablonskio šei
ma buvo nužudyta. Trys vyrai, 
vienas jų Paul Gilly, jau buvo 
nuteisti. Jie prisipažino gavę 5,- 
200 dol. už Yablonskio nužudy
mą. Prokurorai sako, kad šioje 
byloje bus dar daugiau suim
tųjų ir pagaliau paaiškės, kas 
ir kodėl norėjo Yablonskį nužu
dyti. Motyvai iki šiol dar nebu
vo išaiškinti.

5. Young ond Duke 
enter Landing 
Module, separate 
from Command 
Module and begin 
descent to lunar 
surface.

6. Young and Duke 
touch down in the 
Descartes mountain
ous highland region 
Just south of the 
lunar equator.

7. In 73 hours on the surface, 
astronauts use Lunar Rover 
to explore Descartes vicinity for 
evidences of volcanic activity 
and moon's original crust.

8. Jettisoning 
ascent craft, 
astronauts refire 
Command Module 
engines to enter 
earth trajectory.

9. Splash
down in 
the Pacifii

Apollo 16 kelionės į mėnuli pagrindiniai etapai. Kelionė prasideda balandžio 16 d.

N. PODGORNO VIZITAS TURKIJOJE
LAIKINAI ATIDĖJO VALDŽIOS KRIZĘ

ANKARA. — Sovietų '‘Prezidentas” Podgorny atvyko į 
Turkiją vienos savaitės vizito Kartu atvažiavo:jo duktė Natalija 
ir visa eilė sovietų užsienio prekybos ir ekonomikos pareigūnų. 
Abi pusės kalba, kad kaimyniniai ryšiai po šio vizito bus išplėsti. 
Turkijos vyriausybės nariai, kaip pranešama iš Ankaros, šaltai 
sutikę sovietų pasiūlymą pasirašyti šia proga draugiškumo ir 
nepųęUino sutartį..Tokįn sutartis šiuo metH^tE^kų- nuomone, tik 
sustiprintų kairiųjų elementų veiklą, kuri sudaro turkams daug 
rūpesčių. Kaip žinoma, komunistiniai teroristai neseniai pagrobė 
ir nužudė tris svetimšalius: du britus ir kanadieti.

Podgorno atvykimas į Turki
ją prailgino dabartinės vyriau
sybės gyvenimą, nes premjeras 
Erim jau du kart paskelbė savo 
atsistatydinimą. Jis sutiko pasi
likti premjero vietoje tik kol tę
sis Podgorno vizitas. Po to lau
kiama ilgesnės politinės krizės 
ar net parlamentarinės demokra 
tijos galo Turkijoje, nes turkų 
generolai rodo vis didesni ne
kantrumą.

Turkijos krizė prasidėjo, ka
da keturios pagrindinės politinės 
partijos atmetė turkų preziden
to Sunay reikalavimą sustabdy
ti politinius vaidus ir propagan
dą, suteikiant vyriausybei dau
giau galių vykdyti numatytas 
ekonomines ir socialines refor- 
nąsrei sofiąjed soCpfjnj, 'sbiu 
šiuos reikalavimus atmetė, ne
leisdamos valdžiai valdyti de
kretais, bet siūlydamos įstaty
mų leidimo darbą toliau paves
ti parlamentui. Partijos tačiau 
sutiko tartis su vyriausybe dėl 
kai kurių konstitucijos pakeiti
mų ir parlamento procedūros re
formų.

Premjeras Erim pareiškė, kad 
dabartinėse sąlygose jis negali 
nieko nuveikti, nes parlamento 
nariai jam stato kliūtis, gaišina 
laiką ir manevruoja dėl stipres
nių pozicijų. Nežinia, kaip ka
riuomenės vadai pažiūrės į jo 
pasitraukimą. Sunku bus rasti 
kitą premjerą, kuris galėtų dirb
ti su nepalankiai nusistačiusiu 
parlamentu. Premjeras Erim 
turi pasitikėjimą ir kariuome
nės vadovybėje. Galimas daik
tas, kad turkai dar ieškos kom
promisų ir kariuomenės vadai 
dar pasiliks nuošaly.

Podgorno vizito metu, gali
mas daiktas, bus pasirašyta ko
kia nors sutartis, išreiškianti 
abiejų valstybių gerą valią, ta
čiau abejojama ar Turkija su
sirištų su sovietais stipresniais 
ryšiais. Turkija priklauso Nato

Prasidėjo 0. A. S. 
konferencija

WASHINGTONAS. — Ame
rikos Valstybių Organizacijos 
(OAS) gen. sekretorius, atida
rydamas 19 valstybių užsienio 
reikalų ministerių suvažiavimą, 
paragino JAV duoti naujos JAV 
politikos Pietų Amerikos vals
tybių atžvilgiu konkrečią defini
ciją. Pietų Amerikoje jaučiamas 
susirūpinimas, kad JAV neįvyk
dė savo ankstyvesnių pažadų sa
vo kaimynams.

Valstybės sekretorius Rogers 
savo užsienio politikos apžval
goje kovo 8 d. pripažino, kad san
tykiai su P. Amerikos šalimis 
pernai pablogėjo. Prekybos ir 
ekonominės paramos srityse 
Amerika nepadarė, ką galėjo pa
daryti.

JAV pareigūnai aiškina, kad 
kai kurie vyriausybės pasiūly
mai nebuvo priimti kongreso. 
Ekonominis atoslūgis ir bedar
bė neleido įgyvendinti kai kurių 
pažadų.

Amerikos Valstybių Organi
zacijos konferencija tęsis iki ba
landžio 26 d.

WASHINGTONAS. — Mokes
čių įstaiga paskelbė, kad šiais 
metais bus specialiai patikrina
mi tokie pajamų mokesčių ap
skaičiavimai, kuriuos atlieka ne 
pats mokėtojas, bet įvairūs eks
pertai. Manoma pričiupti apie 
milijoną amerikiečių, kurie ty
čia ar nenoromis įrašo nelega
lius išskaitymus.

ir Cento paktams. Jos vyriausy
bė su rūpesčiu žiūri į sovietų 
įtakos didėjimą Viduržemio jū
roje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
■ j ♦

♦ Valstybės departamentas 
griežtai atmetė Prancūzijos vie
našališką Įsikišimą ir jos ragini
mą sugrįžti į taikos derybas su 
Vietnamo komunistais.
♦ Apie 20 raketų nukrito Į 

amerikiečių bazę Da Nange. 
Priešas didina spaudimą ir' ba
zėse, kurios saugo Hue miesto 
apylinkes.

< Britanijoje lankosi Olandi
jos karalienė Juliana ir jos vy
ras princas Berhnards.

♦ Jūreivis John Powers iš Ni
les, I1L pabėgo nuo lėktuvnešio 
“Midway”, prieš jam išplau
kiant į Vietnamo vandenis. Jo 
sąžinė neleidžianti dalyvauti šio
je kelionėje. Dezertyras pasi
slėpė vienoje Berkeley bažnyčio
je.

+ Uraganas St. Louis apylin- 
kėse užmušė 17 metų merginą 
ir 22 asmenis sužeidė.

♦ Portland, Oregan tesimas 
įsakė patikrinti 56 m. amžiaus 
vyro protą. Jis bandė pagrobti 
lėktuvą, tačiau FBI agentai jį 
perkalbėjo ir jis pasidavė.

♦ Saigone lankosi kunigas 
Paul Lindstrom, kuris organi
zuoja veteranų ir užsienio karių 
grupę, kuri bandysianti išvaduo
ti amerikiečius kareivius š. Viet
namo nelaisvėje. Jis jau turįs 
118 vyrų, jų tarpe 13 britų, bel
gų ir prancūzų, kurie kovojo 
Konge, Alžire ar Malajuose. Ta 
grupė pulsianti nedideles komu
nistų belaisvių stovyklas.

Astronautas Charles M Duke Jr., ku
ris su kitais dviem astronautais balan
džio 16 dieną pradeda kelione į mė

nulį

SAIGONAS. — Vakar’amerikiečiai korespondentai iš Phu 
Bai, į pietus nuo Hue miešta, pranešė, kad apie 10O amerikiečių 
kareivių dalinys, kuris buvot lėktuvų atgabentas sustiprinti pozi
cijų iš Da Nango, atsisakėSrlausyti karininkų, ir vykti Į priekines 
pozicijas. Karininkams jsšiljus lipti į sunkvežimius, kareiviai at
sisakė. Tik bataliono vadui, pulkininkui Frederick Michell paaiš
kinus, kad priekinėse pozicijose esanti kuopa bus išstatyta i pa
vojų, jei nesulauks paramos, kareiviai pagaliau įsėdo į sunkveži
mius.

Nauja kultūrinių 
ryšių sutartis

MASKVA. — Amerikž ir So
vietų Sąjunga pasirašė dar vie
ną dviejų metų kultūrinio ben
dradarbiavimo susitarimą. Tas 
-- bendradarbiavimas buvo pra
dėtas 1958 m. šį kartą be moksli
ninkų, specialistų ir. meninių 
grupių vizitų, susitarta pasi
keisti universitetų ar kolegijų 
lektoriais, kurie išbus kitoje ša
lyje po metus laiko. Tokių lek
torių skaičius apribojamas as
tuoniais.

Bendradarbiavimo sutarti pa
sirašė sovietu užsienio. reikalu 
viceministeris Andrei Smirnov 
ir JAV ambasadorius J. Beam. 
Tą pačią dieną JAV žemės ūkio 
ministeris Earl Butz ilgai tarė
si su Brežnevu.

Nors sovietai priešinosi, dar 
dviem metams buvo pratęsti di
delių parodų apsimainymai. Nus 
matyta Sovietų Sąjungoje 1973 
m. parodyti Amerikos “pramo
gų lauke” parodą su laiveliais, 
meškeriojimo, vandens sporto, 
stovyklavimo, iškylavimo prie
monėmis. Atsilygindami sovie
tai atsiųs i Ameriką parodą apie 
“sovietinį jaunimą”.

Šiose derybose sovietų atsto
vai skundėsi dėl Amerikos žydų 
trukdymų ir Įvairių menininkų 
saugumo stokos. Praeityje jau 
du kart teko atšaukti Bolšoi ba
leto gastroles Amerikoje. Ame
rikiečiai skundėsi, kad Maskva 
visai negarsina JAV meno gru
pių pasirodymų. Kada lankėsi 
Duke Ellingtono orkestras, so
vietų valdžia Maskvoje davė 
1,200 vietų Estradny Teatrą. Tik 
amerikiečiams spaudžiant, kon
certai buvo perkelti į Lenino 
Sporto rūmus, kur telpa 10,000 
žmonių. Visi trys koncertai bu
vo pilni.

Per ateinančius dvejis metus 
nutarta pasikeisti šešiomis di
desnėmis grupėmis, jos dar nėra 
parinktos.

Kanados policija 
labai saugo svečius
OTTAWA. — Kanados polici

ja šiandien turi daug rūpesčių, 
nes atvažiuoja prezidentas Ni- 
xonas su valstybės sekretorium 
Rogers ir patarėju Kissingeriu. 
Kanados Išlaisvinimo Judėjimas 
— organizacija, kuri kovoja prieš 
Amerikos kapitalo įtaką Kana
doje, ruošia demonstracijas Otta- 
woje, Montrealyje ir Toronte. 
Kanados valdžia nieko neskel
bia apie Nixono vizito programą. 
Bijoma, kad gali pasikartoti ne
malonus valdžiai įvykis, kaip 
praėjusi spalio mėn., kada vienas 
jaunas vengras puolė sovietų 
premjerą Kosyginą. Kanadoje 
gyvena daug nuo karinės prievo
lės pabėgusių jaunų amerikie
čių dezertyrų.

Streikuojanti CBC televizijos 
technikų unija paskelbė, kad

Pulkininkas ta proga iškolio- 
jo susirinkusius spaudos atsto
vus, išvadindamas juos angliš
kai “pavainikiais”, nes jie esą 
kalti dėl šio kareivių nepaklus
numo. Karęįyiai buvo iš 196-tos 
brigados, 2-tro bataliono, “Char
lie” kuopos.

Pietų Vienamo 21-ji divizija 
buvo sustabdyta žygyje į apsup
tą An Loc 'miestą vakariniame 
fronte. Iš abiejų kelio pusių į žy
giuojančius dalinius pasipylė ar
tilerijos ir minosvaidžių ugnis. 
Užpuolimas pasitiko dalinius 15 
mylių nuo An Loc miesto. Vie
nas tankas buvo sudegintas. Pen
kiolika B-52 lėktuvų numetė Į 
komunistų pozicijas 400 tonų 
bombų. Komunistų minosvai
džiai apšaudė ir amerikiečių ba
zę Bien Hoa, 15 mylių nuo Saigo- 
no, du amerikiečiai buvo sužeis
ti.

Nuo komunistų ofenzyvos pra
džios Vietname žuvo 11 ameri
kiečių, sužeistų buvo 56 ir 24 
dingo su nukritusiais lėktuvais. 
tNųo A- priešą*: sunaiki
no 19 JAV lėktuvų ar helikopte
rių.

Washingtone paskelbta, kad 
prezidento patarėjas Kissingeris 
atideda iki gegužės pradžios sa
vo numatytą kelionę į Japoniją. 
Prancūzijos vyriausybė pareiškė 
Amerikai ir Pietų Vietnamui, 
kad reikėtų atgaivinti taikos de
rybas. Informacijos ministeris 
po prancūzų kabineto posėdžių 
pareiškė, kad Vietnamo klausi
mas yra politinis ir jį reikia 
išspręsti politiniais keliais.

Iš Floridos išplaukė lėktuv
nešis “Saratoga”, tačiau ne Į Vi
duržemio jūrą, kaip buvo pla
nuota, bet Į Ramųjį vandenyną 
prisijungti prie ten esančio Vil
tojo karo laivyno. Su lėktuvne
šiu kartu plauks naikintuvas 
“Sarsfield”. Iš Kalifornijos jau 
išplaukė lėktuvnešis “Midway”, 
lydymas septynių naikintuvų.

Pentagonas paskelbė, kad atei
tyje nebus kasdieninių praneši
mų apie lėktuvų puolimus šiau
rės Vietname. ^Pranešimai nu
traukiami rūpinantis lakūnų sau
gumu, nes priešas sprendžia iš 
lėktuvų skaičiaus ir puolimų in
tensyvumo apie Amerikos pa
stangų lygį, šiaurės Vietnamo 
oro gynyba esanti stipriausia vi
soje oro kovų istorijoje. Prane
šimai bus skelbiami neperiodiš
kai paties gen. Abrams štabo.

BELFASTAS. Nuo šian
dien automobiliams bus drau
džiama įvažiuoti i daugelį Bel
fasto gatvių, nes pastaruoju me
tu teroristai savo l>ombas ėmė 
slėpti gatvėje paliekamuose, 
daugiausia vogtuose, automobi
liuose.

prezidentui Xixonui kalbant Ka
nados parlamente, ji to įvykio 
nefilmuos. Organizuojami pike
tai, kurie neįleistų j parlamentą 
kitų stočių technikų. Spaudoje 
jau keliamas klausimas, ar iš 
viso galima piketuoti parlamen
tą. pačia federalinės- valdžios 
širdį.
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ALFONSAS NAKASDETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Linksminsimos, nes Lietuviu namai jau išmokėti...

Sėdu prie mašinėlės, kad skai
tytojas laiku sužinotų, kokios 
linksmybės Lietuvių namų “mor- 
gičių” deginimo proga yra ren
giamos ir kad būtinai pats tose 
linksmybėse dalyvautų. Kantry
bės, minutėlę, apie tai tuoj pa
sakysiu. Pirma noriu dar keliais 
žodžiais apie praeitį, kurią taip 
malonu prisiminti.

Atsiverčiau tik man težinomos 
didelės knygos 12 puslapį ir skai
tau akis badančią antraštę: “De
troito lietuviai ir vėl turi namus’.’ 
Kronika rašyta 1962-jų vasarai 
degant. Svarbioji data — 1962 
m. rugpjūčio 7-ji. Iš vienos pu
sės Detroit-Sokol, Ine. atstovai 
Walter A. Brumo, Charles Scha- 
manek ir jų advokatas M. Hert- 
zog. Iš kitos puses Detroito Lie
tuvių Namų Draugijos— DI.ND 
(angliškai: Detroit Lithuanian 
Home Association) atstovai Vin
cas Šarka. Algirdas Atkočaitis, 
Jonas Paskųs. Antanas Petraus
kas ir jų advokatas Norbert Pod- 
gorski. Jie pasirašė pardavimo- 
pirkimo aktą ir solidus dviejų 
aukštų mūrinis pastatas, kurio 
adresas yra 4099 Tillman Street,

Detroit, Michigan, iš čekų per
ėjo į lietuvių rankas.

Antroji svarbi data buvo 1962 
m. spalio 4 d. Kadangi čekai ne
galėjo viso savo turto iš parduo
tų namų greit iškraustyti, jiems 
buvo duota du mėnesiai laiko. 
Tad spalio 4 d. namus lietuviai 
galutinai ir perėmė. Be abejo, 
ateinantį rudenį Lietuvių namų 
dešimtmetis bus iškilmingai pa
minėtas. Tuomet bus galima 
glaustai priminti ir visą šių na
mų gyvavimo istoriją. Dafar 
be pasakyt i na, kad žmonės klojo 
šimtines (kiti ir didesnes su
mas) su didžiausiu entuziazmu. 
Namai gražėjo ir puošėsi iš vi
daus. Jų išvaizda viduje tiek 
pasikeitė, kad ankstesnieji šeimi
ninkai, po kelelių, metų pamatę, 
pažinti nebegalėjo. O iš lauko 
pusės, trys Butternut-Tillman 
gatvių sankryžos kampai Lietu
vių namų sąskaiton apsivalė nuo 
kelių medinių nameliūkščių ir 
tapo automobilių pastatymo 
aikštelėmis. Tiesa, buvo tokių 
tamsių valandų (dėl juodųjų 
siautėjimo), jog silpnesnių ner
vų tautiečiai ne kartą prisieki-
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Naujas General Motors automobilio prototipas, pagamintas pagal visus transporto departamčAio 
saugumo reikalavimus.
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Lietuviams reikalingą literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam , rūpi gimtinio krašto laisvė ir Iietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. *

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ, Atsiminimai ir 
intymus 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-k 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų'miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. . 158 psL, kaipa 3 dol.

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

Stefaniįa Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku4 stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

. ; - - i
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje^ 273 psl., kietais drobes viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL, Š4.00. . > . * ' ;

Č1KAG1ETĖS: ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJl 
Autorė buvo Vilniuje? Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose; 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 43 
psL, SI,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet, jis ir jo vadai yra ne mažiau ju>L 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl.. S1.00.

Się ir kiti leidiniai yra gaunami :
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu tr pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą. J?

vių
Čia

labai, labai reikalingi. Ir labai, 
labai reikalingi Lietuvių namams 
mes visi. Už tai Lietuvių namų 
vadovai ir prašė, kad šio šešta
dienio vakarui visus pakviesčiau.

nyčios apie 11:30 va!., o pro šv. 
Antano bažnyčią pravažiuojan
čius tautiečius prašo sustoti, ir 
pėsčiuosius paimti į demonstra
cijų vietą.

Nėra jokios aoejonės, jog Į šią 
demonstraciją atkreips dėmesį 
Detroito spauda, radijas, TV. 
Pasirodykime verti dėmesio ir 
kartu pasitarnaukime kryžiuoja
mai tautai. Laisvi patys būda
mi, kovokime ir už savo paverg
tų brolių laisvę. Banalūs mano 
paskutiniai žodžiai, nuvalkioti, 
nuzulinti milijonus kartų ir kaip 
juos betarsi, vis jau bus kitų pa
sakyti buvę. Tai gal šitaip juos 
išreikšti: šalis, kur kunigas, pa
mokęs vaikus katekizmo ar mal
dų bažnyčioje, yra suimamas, 
mušamas, teisiamas, įkalinamas, 
yra baisiausios prievartos šalis; 
šalis, Į kurią, neįsileidžiama jo
kia religinė knyga, yra baisios 
dvasinės, prievartos šalis; šalis,

namų finansuotojas

Bėjo čia nebesilankyti. Reikėjo 
langus apdangstyti plieniniais 
pinučiais, užsirakinti vienerias 
duris, kviestis ginklauotus sar
gybinius pobūvių metu. Bet ka
ringieji negrai nelaimėjo, mūsų 
nepalaužė. Lietuvių namai te
bėra taip gausiai, o gal ir gau
siau lankomi, kaip prieš devy
nerius, septynerius, penkerius 
ir dvejus metus. Čia vaidinama 
ir koncertuojama, posėdžiauja
ma ir repetuojama, rengiama pa
rodos.

Nebrangiai, rodos, Čekams bu
vo sulygta užmokėti, tik apie 
$45,000. Bet kadangi daug dau
giau negu dvigubai kainavo re
montai, automobilių aikštės, mo
kesčiai bei išlaikymas, tai reikia 
tik stebėtis, kaip per nepilną de
šimtmetį Lietuvių namai buvo 
išmokėti. Be abejo, didžiausias 
Lietuvių
buvo, yra ir liks Dariaus-Girėno 
klubas, kuris šiuos namus anuo
met užmanė pirkti, kuris dabar 
viename aklinai izoliuotame kam
pe turi jaukiai įrengtą barą-sve- 
tainę ir kuris kasmet išlygina vi
sus Lietuvių namų finansinius 
nepriteklius. Bet nereikia už
miršti nė namams aukojusių šim
tininkų svarbos, nė daugelio pa
syviųjų rėmėjų, tai yra didesne 
sumą neprisidėjusių, bet Į pobū
vius dažnai atsilankančiu tautie
čių.

Šiandien Lietuvių namai hipo
tekos, arba morgičiaus, nusikra
tė. Tai tikrai didelis, džiaugs
mingas įvykis. Užtat ir ruo
šiamas linksmas baliukas. Ka
da? šį šeštadienį, balandžio 15 
d., 7 vai. vakare. Bus kokteiliai 
ir vakarienė, bus jaunosios Ši
lainės tautinių šokių programa, 
bus pirmaeilio dailininko pa
veikslo traukimas, bus šokiai 
prie Atžalyno muzikos iki pary
čių. Tik už septynius dolerius 
asmeniui, tad ne pelno siekiant, 
o Lietuvių n'amus populiarinant. 
Lietuviu namai mums visiems

fi % PER ANNUM Q PER ANNUM PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

Chicago Savings
and Loan Association

YOUI SAVINGS

INSURED
UP TO

Šeštąjį kartą pavasarį
“Kartą pavasarį” skamba la

bai sentimentaliai. Tik ištaria 
kas šiuos du žodžius, tuoj ir pri
simeni vaikystėje matytą ameri
kiečių filmą, kuriuo mėgavosi, 
jei ne visas pasaulis, tai bent vi-’ 
sa Europa, įskaitant ir Rokiškį... 
Detroito lietuviuose “Kartą pa
vasarį” reiškia debiutančių, o 
tiksliau tai vidurines mokyklas 
baigusių abiturienčių balių. Prieš 

■ šešerius metus su “Kartą pava
sari” prasidėta, o žiūrėk, jau 
be jo ne tik nebeajjsieinama, bet 
programa vis praplečiąma, pa
gerinama. Pirmaisiais kartais 
buvo tik mergaitės — debiutan- 
tės, o dabar jau Įtraukti ir vi
durines mokyklas-baigią berniu
kai — abiturientai.

šeštasis “Kai’tą pavasarį” ba
lius įvyksta Lietuvių namuose 
balandžio 29 d., .7 vai. vakare. 
Publikai bus pristatoma 8 mer
gaitės ir 6 berniukai, štai, jos 
ir jie: Jonytė Beržanskytė, Rūta 
čerškutė (iš Windsoro), Liuci
ja Garliauskaitė, Ramunė Miku
lio nytė, Loreta Pertersonaitė, Da
lė Petravičiūtė U.š Lansingo), 
Rita Simutytė, Vida Skiotytė, 
Robertas Arlauskas, Rimas Kas
putis, Viktoras Nakas, Jonas 
Naujokaitis, Robertas Palaikis 
ir Antanas šiurkus.

“Kartą pavasarį” balių ren
gia Gabijos ir Baltijos tuntų 
skautų tėvų komitetas, kuriam 
jau kelintą kartąjvądovaųją Le
onas Matvekas ir‘kurio kiti na
riai yra Mykolas Abarius, And
rius Butkūnas, Viktoras Rauckis, 
Jonas Vyšniauskas, Erna Žal- 
kauskienė ir Dana žebraitienė. 
Be to, mergaites Sadutės šokiui 
paruoš Galina Gobienė, o visus 
jaunuolius publikai pristatys Jo
nas Kriščiūnas. Šokiams gros 
Vyt. Petrausko Atžalynas.

“Kartą pavasarį” balius jau 
tiek Įsipilietino, kad greit bus 
galima jį laikyti tradiciniu. Dau
gelis nori žinoti, kur galima už
sisakyti stalus. Juos galima už
sisakyti pas betkurį anksčiau iš
vardytą komiteto narį, arba pa
šaukus A. Butkūną, kurio tel. 
nr. 477-8475.

nas John Dingell, bet jo atsaky
mas, šias eilutes rašant, dar ne- kurioje religiją praktikuojan- 
buvo gautas.

Demonstruotojai prašomi rink
tis Fisher Freeway greitkelio 
pietinėje pusėje, netoli Wood 
Ave. Fisher Freeway kitaip dar 
vadinasi 1-75. Vieta, kur rink
simės, randasi maždaug už 
mylios į rytus nuo Ambasado
riaus tilto, arba už maždaug tri
jų ketvirčių mylios nuo įėjimo 
į greitkelį prie Tigers stadijono. 
Ten susitvarkiusi eisena nukryps 
į Woodward ir bus žygiuojama 
prie Civic Centre esančio Kenne
dy skvero, kur būta senosios De
troito rotušės.

Nereikia nė kalbėti, jog orga
nizuojama demonstracija liečia 
ne tik katalikus ir ne tik pa
vergtus lietuvius. Ji liečia visus 
į Maskvos tironiją papuolusius. 
Užtat jai pritaria visi, kurie 
bolševikų vergiją pažįsta, kurie 
nenori, kad ir čia kada nors ver
gija įsigalėtų. Organizacijų Cen
tro ir Bendruomenės vadovybė 
prašo, kad ateitų seni ir jauni, 
kad nepabūgtų iš anksto nenu
matomų pavasario audrų. Prašo, 
kad atsineštų transparentus su 
gerais šūkiais, kryžius. Gyve
nančius šv. Antano parapijos ri
bose ir neturinčius mašinų, pra
šo susirinkti prie šv. Antano baž-

čiam individui atimama darbas 
ir duona, neverta vadinti civili
zuota šalimi; tai yra baisiausių 
barbarų tironija, prieš kurią rei
kia kovoti visokiomis Įmanomo
mis priemonėmis. Viena iš tokių 
priemonių ir yra ŠĮ šeštadienį 
organizuojama demonstracija.
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CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $5(K).00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. 0 gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.,

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

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

6245 So. WESTERN AVE TEL.: GR 6-7575

Detroite demonstracija 
šį šeštadienį

Balandžio 8 d. posėdyje LB ir 
Dlocas nutarė demonstraciją už 
tikėjimo laisvės grąžinimą pa
vergtoje Lietuvoje rengti bend
rai, prašant dalyvauti visus lie
tuvius. Demonstraija įvyks šį 
šeštadienį, galandžio 15 d. ir 
prasidės 12 vai. vidudienį. De
troito kuriją atstovauti pažadė
jo vyskupas Thomas Gumbleton. 
Yra mezgamas rysis su kandida
to į prezidentus Hubert Humph
rey štabu ir labai galimas daik
tas. kad jis sutiks'pasakyti kal
bą (tą dieną Detroite bus visi 
tf^s demokratų prezidentiniai 
kandidatai). Programą tvarkys 
Bita Gariiauskaitė. Iš lietuvių 
pusės kalbėti pakviestas kun. 
Walter Stanevičius, buvęs šv. 
Antano par. klebonas. Kalbėto
jų tarpe bus Pavergti! Tautų at
stovas ir Wayne State univer
siteto Slavonic league atstovas. 
Kalbėti pakviestas ir kongresma-

CLEVELAND. OHIO
Metinis Amerikos Lietuvių Ta

rybos Cleveland© Skyriaus or
ganizacijų atstovų susirinkimas 
įvyks sekmadienį, š. m. balan
džio mėn. 23 d. 12 vai. Šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėje.

Darbotvarkėje: valdybos veik 
los, iždo ir kontrolės komisijos 
pranešimai, diskusijos dėl pra
nešimų, naujos valdybos ir kon
trolės komisijos rinkimai, eina
mieji reikalai ir ateities veikla.

Visos. Cleveland© lietuvių or
ganizacijos yra prašomos užsi
mokėti nario mokestį ($2.0), 
įgalioti bei prisiųsti savo atsto
vus. Pagal seną tvarką, organi
zacijos turi teisę prisiųsti iki 
trijų atstovų. Bet kuris atsto
vas turės tik vieną sprendžia
mą balsą.

Atskiri kvietimai nebus siun
tinėjami.

,ĄLT Cleveland© skyriaus
Valdyba

-....—OlfTHUSOO------------
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prusai WTP(K)

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokiąknygų, kurios papuoš bet

gražiai įrišta, 592 push
Įrišta, 464 pusi, ,____ __

$6.00
$6.00,

Naujienose galima gauti Duikiu 
knygų spintą, ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI,
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

• įrištas, 431' pusi. 7 _ l_ ............
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

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

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusL _________ .\r7.______
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pust, . —------------------- ----- --------
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 jp.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — _ ____ _____
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

pusi., dabar tik $10.00

$750?

$2.00.
$2.00
$5.50

$1.00

1739 So. Halsted St., Chicago 8, Hl. — Telef. HA 1-6100
-JL.

Good intentions never saved a penny.

It takes a commitment to save money. To 
your family, to the future. And maybe to

sign up once, where you work. Then the 
amount you specify is automatically set 
aside from your check each payday and

utie saving power.

Oh, you’ll touch it someday. For that

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 516% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 16%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. IPs a small effort, but it’s a big 
commitment. For-you and your country.
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lake stock in America.

TK* U A. daea not for thia

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608

2 - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. - THURSDAY, APRIL 13. 1972



JONAS VAIČIŪNAS

Frank Zogas, President

JOS TEIKIA GERIAUSIAS
TEISINGIAUSIAS ŽINIA
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S3.00 
$2.00

■ ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Vietoje S2.00 dabar

Daug yra žodžių mūsų liežuvyje nuomotų, 
Pliks būtų, kad kaimynams visus atiduotų

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Tad tegul 
tarti kelis

sveikinti 
vadovybę

žinios 
faktais 
su tuo 
keliu s

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOS E”

Bet nebuvo jis tokiu laike užgimimo 
Ir kada viešpatavo žemaitis ant Rymo! 
Pirmiausia iš lotynos daug žodžių primišo, 
Paskui nemaž vokiečiai su lenkais prikišo. 
Atskirti juos, parodyt, kur ne mūsų yra, 
Iš kokios kalbos, kuriuo tiek laiku pribiro

eienoduiną 
vyrai gale 
tautinėmis

Galėčiau siūlyti ir daugiau, 
bet tikiu Jaunimo Kongreso 
atstovų susipratimu. Nenorė
čiau susilaukti priekaištų, kad 
vyresnieji per daug moko...

Pagaliau, vyresnieji niekad 
nenorėjo blogo jaunimui!

Parodyk savo lietuvišką ga
lią, Jaunimo Kongrese!

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
SKAITYK ’NAUJIENAS’ -

laisvame 
Broliai ir sesės už 

uždangos, prievar- 
persekiojami, lais- 
Bet ir jie, labai ir

V id. Vak. Sporto A py g
Rengėjai

Nuo
1914 metų

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

$20.000.

Jau kuris laikas, atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

iByčios, 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 čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

ne
pavergtame 
ir tautinės 

panaikin- 
laisva-

ispūdi. Jis pasijus tos didžio
sios ir garbingos tautos ainis, 
jis nenorės atsisakvti. Dėl to, 
peršu Jaunimo Kongresui dar 
viena mintį: kelti jaunimo tar 
pe garbingą tautos praeiti, Įro
dinėti senąją kalbą, su kurios 
senumu ir grožiu reta kita kal
ba gali susilyginti. įtaigoti jau 
nimą studijuoti lituanistiką 
universitetuose, kur tokios ka
tedros jau yra Įvestos, kad 
paskaitose lūžtų suolai nuo 
mūsų jaunimo. O tada ir ki
tuose universitetuose bus leng 
viau lituanistines katedras iš
reikalauti.

GEROS DOVANOS
iios knygoj parduodamos dabar "Naujienose“ tu 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J7 Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _
Minkštais viršeliais tik ____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą Įspūdžiai

Prieteliau šalies savo, Dievo ir artimo, 
Tėvų kalbos ir viso seno papratimo!
Tu, kursai jau skęstanti nuog prapulties krašto 
Nori gelbėt žemaičių liežuvi per raštą, 
Atkeliavęs pas mūsų, ką gero datirsi?
Ar tu tiki, jog tikrą čion kalbą išgirsi, 
Katra Ringauds, Utenis ir Vytauts bylavo, 
Kad vedė ant kryžiokų kariauninkus savo? 
Oi, ne taip, raštininkai, yra pusėj mūsų! 
Čion gadina liežuvi kaimynystė Prūsų: 
Tos kirmėlės vokiečiai, kur per metų šimtą 
Už Mindaugo, Jogėlos žemę mūsų krimto, 
Nepaliaun ik šio laiko pikta mums daryti, 
Mok kalbon mūsų žodžius savo Įkaišyti.

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

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

Ant to reikia atminti rašančiam žodini 
Jei vainiką apturėt nor ne paskutini...

Kai Poška lietuvišką žodyną rašė
Eiliuotas Silvestro Valiūno laiškas su patarimais

Silvestras Valiūnas, gimęs 1789 m. Aušbikavo kaime 
netoli Vainuto, Tauragės apskr., žemaitis valstietis, va
dinamas pirmuoju lietuviu poetu romantiku. Mirė 1831 
m. gegužės 31 d. Žemiau perspausdinamas jo eilėraštis 
“Rakančiam lietuvišką žodyną”, yra eiliuotas laiškas Dio
nizui Poškai.

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čekĮ *rbi 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILK

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
’eki ar Money orderi tokiu adresu-

Bet tu, kurs tikrą kalbą žemaičio pažįsti, 
Kurio prigimta kalba lūpas mok išbristi, 
Tu, kurs savo kaimynams ne kartą parodei 
Kur tikri, mūsų žemės, o kur vogti žodžiai, 
Rašydams plačios kalbos žodinį protingą, 
Nepamesk tikros žinios kelio išmintingo!

Raginkite^ savo apylinkę 
taupykite!

STALO TENISO 
VARŽYBOS

šių metu balandžio 15 — 16 
d. d. , šeštadienį ir sekmadie
nį yra ruošiamos stalo teniso 
varžybos, kurios įvyks Barque t- 
te Parko Field House rūsio pa
talpose. šeštadieni žaidynės 
prasidės 10 vai. ryto ir sekma
dienį 12 vai. p. p.

Šios varžybos yra atviro po
būdžio ir dalyvauti yra kvie
čiami visi Čikagos sporto klu
bai, bei pavieniai asmenys. 
Būtų gerai, kad visi pingpon- 
gistai treniravęsi visą žiemą 
skiepuose, ateitų išbandyti sa
vo jėgas.

Vyrų, moterų, jaunių A kl. ir 
mergaičių A kl. žaidimo pra
džia šeštadieni 10 vai. ryto.

Jaunių B, C, ir D kl. ir mer-

Mielas jaunime, siūlyk kur
ti tik lietuviškas šeimas. Lie
tuviška šeima yra išeivijoje 
tautos dalies viena iš pagrin
dinių išlikimo priemonių. 
“Tėviškės Žiburiai” buvo už
siminę ir apie tautybių šeimas. 
Nurodė, kad lietuvių parapijo
se Kanadoje lietuvių mišrių 
šeimų būta vos ne pusė, tuo 
tarpu latvių tik keliolika nuo
šimčių, gi estų, atrodo, nebū-

Taipogi.. kad lietuvi-: ir j.emaiiįs rsf.tų 
\ isus žodžius toj knygoj ir radęs suprasiu, 
Kad tie žodžiai nebūtų iš naujo praminti, 
Bet ant visos Žemaičių pasaulės aptrinti; 
Jei kur naujai sutverti, tegul nežnvb’ ausis,. 
Tokias knygas žemaičiai ir skaitvs ir kiaušis

6211 So. Western, PR 8-5875 
VedėĮas J. LIEPONIS

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

O kitaip, — jei pesargos tos neužlaikysi, 
Sau pats skaityti knygą storą parasvsi.
Veizd ant tavęs ne tiktai Viduklės pasaulis. 
Trakai, Telšiai, Vilkmergė, rudserniėgis šiauli 
Taipogi latviai, prūsai ir užneniuniškiai. 
Noris tie seniai mūsų nebprigul tėviškei. 
Vienok Jogėlos kalbos šaknis nesutrinta 
Tebėr pas juos, nprs didžiai kreipta ir gadinta. 
Ir dėl to rašte savo turi tu atskirti, 
Kur per tikrą žemaitį žodžiai yr pagirti. 
Kur iš svečių liežuvių pas mūsų priklydo. 
Jei nenori eit pėdoms kunigo Sirvydo.
Tegul rand skaitytojas ir žodį paprastą, 
Ir gryną kalbą mūsų, senatvėj apmestą. 
Taip rašant, seks iš visur palaiminta garbė 
Ir neklups pėdos sunkiam, be užmokos darbe

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

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

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4C40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60532

PHONE: 254-4470

Balsai, kviečią pasakyti s 
vo mintis apie Jaunimo Kon 
resą vis nesiliauja, 
būna leista ir man 
žodelyčius.

Pinniansia tenka 
Jaunimo Kongreso 
už tai, kad neiškeitė vartoja
mo PLB ženklo į taikos balan
dį. čia jaunimas parodė savo 
tautinį susipratimą, nes jauni
mui šiandien nevertėtų nė pa
galvoti apie kokią nors taiką 
su okupantu. Jaunimas pilnas 
kovos dvasios, ir tik toks jau
nimas sugebės parodyti pasau
liui ir raudonojam pavergėjui, 
kas jis yra ir ko jis siekia.

Be jokios abejonės, jauni
mas, ypač jo rinktiniai atsto
vai kada atstovauja tautai, 
privalo būti lietuviškas. Ne
manyčiau, kad kas dėl to galė
tų ginčytis. Jaunimas neturė
tų atrodyti angliškas, prancū
ziškas, amerikoniškas ar koks 
nors kitoks. Kada iš viso lais
vojo pasaulio jaunimas suva
žiuos, jis nebus panašus Į gy
venamojo krašto jaunimą. Jei 
gu jis būtų panašus i vieno ar 
kito gyvenamojo krašto jauni
mą, jis būtų atstovas tik tų 
kraštų, kuriuose gyvena. Ta
da vargu ar tikslas būtų pasiek 
tas. Kada lietuvis atstovauja, 
reprezentuoja savo tautai vie
šai, jis turi būti tikras savo 
tautos atstovas.

s'č'' 'i?.., v

gaičių B, C, ir I) klasės ž; 
mo pradžia šeštadieni 1 :3O 
P- P-

Neužbaigus žaidynių iL 
vai. vakaro šeštadieni 
bus tęsiami sekmadieni prade 
dant 12 vai. p. p. visose klasė

Du draugai padeda

Mintys ryšium su Jaunimo Kongresu
Leiskite pasiūlyti tą vienodu 

mą, lietuvišką 
kad visi jaunuoliai 
tų būti pasipuošę 
juostelėmis, išmetant kasdie
ninius visokių spalvų ir visaip 
margus (pagal dabartinę ma
dą, kaklaraiščius. O jeigu jau 
pavyktų atsisakyti spalvotų ir 
margų švarkų ar kelnių, tik
rai tektų pasidžiaugti. Mergai 
tės savo kuklų apsirengimą ga
lėtų papuošti lietuviškais dir
biniais: gintariniais karoliais, 
sagėmis ir kita.

Noroins nenoroms norėčiau 
prisiminti latvių Jaunimo Kon
gresą Čikagoje, tik niekaip ne
pajėgiu prisiminti metų, ka
da jis įvyko. Teko du vakarus 
nuvažiuoti ir pasižvalgy ti, 
si — mergaitės ir vyrai — 
vo su tautiniais drabužiais 
tautinės vėliavos buvo pagrin 
dinis kongreso ženklas 
nuostabu: kada 
krašte valstybinės 
vėliavos okupanto 
tos, jos keliamos čia, 
me pasaulyje.

Savaime suprantama 
ba buvo tik latviu.

“Tėviškės Žiburiai”, kana- 
diškis savaitraštis, jau ne vie
ną kartą savo vedamuosiuose’ 
kėlė klausimą apie lietuvių at-| 
silikimą nuo kitų tautybių. Ra-: 
šė, kad mums toli gražu iki 
latvių, estų, ukrainiečių. Jų

patikrintos, jie kalba 
. Bet negi mes ir turime 

sutikti, neieškodami 
u jais susilyginti, ar net 

bu-lpralenl<6? Tenka pasispausti, 
Jų!o Jaunimo Kongresas, gražiai 

lietuviškai pasirodęs, būtų mū 
sų pranašumo Įrodymu.

Kokie pagrindiniai Kongre
so klausimai? Aišku, kovos 
skelbimas už nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą, ieškoji
mas būdų išsilaikyti savo tau
toje, išlaikyti išeivijos kraštuo 
se savo gyvą tautą. Organiza
ciniai reikalai neturėtų nustelb 
ti pagrindinių. Politine pras

ime, kovos už Lietuvos nepri- 
! klausomybės atstatymo pras
me, turėtų būti griežtas pasi
sakymas prieš okupanto siūlo
mus “kultūrinius mainus”. 
Tie mainai yra ne kas kita, tik 
pasidavimas laisvės kovoje. Ir 
kokie gali būti mainai, kada 
priešas visą propagandą mums 
siūlo, tuo tarpu iš mūsų nieko 
neįsileidžia? Kokie gali būti 
mainai tarp galingos pasaulio 
valstybės, okupavusios mūsų 
tėvynę, išžudžiusios ir išblaš
kiusios didelę tautos dalį, su 
iš krašto ištremtaisiais pabė
gusiais, ir jų atžalomis? Tiesa, 
tie mainai vykdomi prisipla
kėlių prie okupanto lietuvių 
rankomis, bet tai visai nepa
keičia esmės, nes vis tiek vyk
doma ^okupanto valia.

Mes esame kovojanti tautos 
dalis, * nes gyvename 
pasaulyje.
geležinės 
taujami ir 
vės neturi.
labai rizikuodami neretai mė
gina parodvti laisvajam pa
sauliui didžiulę priespaudą, 
žmogaus teisių visišką panie
kinimą.

Mes senstame, mes miršta
me. mūsų eilės diena iš dienos 
retėja. Mes tikime savo jauni
mu. Jis bus tas, kuris skelbs 
pasauliui apie išniekintą vals
tybę apie naikinamą tautą. 
Mes tikime, kad Jaunimo Kon 
greso metu jaunimas nuties 
gaires ateičiai, aukštai iškėlęs 
lietuvybės švyturį.

Po kongreso jo atstovai eis į 
nuo lietuvybės atšalusiu lietu
vių jaunuolių tarpą ir gaivins 
juose lietuviškąjį pradą, pa
rodydami jiems, kas mes esa
me, kodėl turime tokiais iš
likti.

Su vienu tai tikrai negaliu 
sutikti. Iš vienur ar kitur pa
sigirsta balsų, kad jaunimui 
nuobodu klausytis apie Lietu
vos istoriją, apie Lietuvos ga
lybę: ne. sako, jiems to ne
reikia. jie tuo nesidomi. O 
kaip tik tautos istorija, garbin
gos ir senos, jaunimui paliks

Registruotis prašoma skam
binant: 739 - 7648, arba šiuo 
adresu Vv Umbrasas Rt. 2, Le
mont, Ill., 60439 Paskutinio 
momento registracija bus pri
imama taip pat 30 minučių 
prieš tos klasės žaidynių pra
džią.

Kviečiami visi gausiai daly
vauti.Kas tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponi!LIETUVIŲ.- PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

INSURED
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Nepajėgia išaiškinti rusiško komunizmo
Geriausios Rusijos komunistų galvos jau ištisas pus

šimtis metų aiškina krašto gyventojams gerus “komu
nistinės” santvarkos privalumus ne vien proletarams, 
bet ir darbo žmonėms, tik iki šio meto tie aiškinimai nei
na į rusų galvas. Toms pačioms problemoms serga ir lie
tuviški komunistai, nes ir jiems mažai ką geriau sekasi, 
negu rusiškiems komunistams, t

Nepriklausomoje Lietuvoje komunistų nebuvo. Le
nino idėjomis lietuviai nesidomėjo. Jeigu neskaityti kelių 
Suvalkijos šimtamargių vaikų, nesupratusių savo kraš
to reikalų, o miesteliuose gyvenusių kelių kitataučių, 
tai Lietuvoje komunisto rei^ęjo ieškoti su žvake. Rusams 
okupavus kraštą, komunistų taip pat nesimatė. Okupan
to tarnybon perbėgo kitų partijų nerimti karjeristai, bet 
partijos narių nebuvo. Okupantas ėmėsi visų priemonių 
komunistams verbuoti, bet netrukus įsitikino, kad ant 
greitųjų užverbuoti nariai mažai naudos jiems neša. Jie 
bandė steigti mokyklas, bet mokytojų nebuvo. Vieni ne
suprato rusiško marksizmo,, o kitiems buvo svetimas 
sovietinis partijos linijos interpretavimas. Okupantas 
net neturėjo lietuvio komunisto savo ideologiniam žur
nalui redaguoti.

Okupantas pradėjo organizuoti įvairiausius kursus 
“marksizmui — leninizmui studijuoti”, kad galėtų pa
ruošti-partijai pasiryžusių dirbti inteligentų, o plates- 
niems sluoksniams šviesti rusai Įsakė suorganizuoti “ži
nijos” draugiją. Šios “mokslo” draugijos priešakiu oku
pantas .pastatė Vladą Niunką, savo laiku Šiaulių pra
džios ' mokyklojemokyto j avusį, Varnių ir Dimitravbs 
stovyklose buvusį partijos narį.

Okupantas bandė sutraukti į “žiniją” didesnę Lie
tuvos inteligentijos dalį, kad galėtų padėti partijos cent
ro komitetui “šviesti liaudį”. Komunistai nori “liaudį 
šviesti” svetimomis rankomis. Jie nori suvaryti visą Lie
tuvos inteligentiją į “Žiniją”, kad inteligentai važinėtų 
po kraštą ir ruoštų populiarias paskaitas apie “komu
nizmo” nešamą “gerbūvį”. “Žinija” turi partijai suda
ryti tą mokslininkų jėgą, kuri paruoštų žmones į partijos 
narius ir padėtų vykdyti “komunizmą”. Bet šis darbas 
partijos vadovybei nesiseka. Visame okupuotame- krašte ■ 
yra 6,500 ekonomistų, bet savo noru į “Žiniją” įstojo ■ 
tiktai 900. Okupuotame krašte yra 70,000 .diplomuotų 
inžinierių ir technikų, bet į “Žiniją” įstojo tiktai 3,500.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJAS LIETUVIO BALSAS IŠ PRAGARO
Liudviko Simučio pareiškimas SSSR 
Aukščiausiojo Sovieto prezidentui
(Tęsinys)

Todėl aš įstojau į taikaus, ra
maus, darbinio gyvenimo kelią. 
Pradėjau kelti savo išsilavinimo 
lygį- Įsigijau porą darbo specia
lybių. . Pradėjau dirbti, nors dėl 
sveikatos padėties buvau nuo 
darbo atleistas. Įtempiau visas 
jėgas, kad išvengčiau pažeisti 
suimtiesiems nustatytą režimą, 
nors ir negalėjau pripažinti jo 
visiškai te:s:.ngu.

Paskutinių aštuonerių metų 
būvyje (iki 1970) aš tolydžiai 
buvau alkanas. Buvo labai sun
ku. Bet aš tylėjau, nors tokio

Ne visi moka paskaitas skaityti. Daugelis nepajėgia pra
sižioti. “Žinijos” Vadovybė siuntinėja inžinierius ir tech
nikus į kolchozus ir dirbtuvėles, bet retas pajėgia sukelti 
klausytojų susidomėjimą. Tai pasakė bal 5 ir 6 d. Vlniuje 
į suvažiavimą sukviestiems “Žinijos” nariams Vladas 
Niunka, šios draugijos pirmininkas. Jis apgailestavo, 
kad tokios svarbios mokslininkų draugijos narių tarpe 
nebūtų paskaitas skaityti sugebančių žmonių. Suvažia
vo geri inžinieriai ir architektai, bet blogi paskaitinin
kai . Suvažiavusiems mokslininkams kelias įdomias 
pastabas padarė suvažiaviman pakviestas J. Raikus, 
Šiaulių pieno kombinato šaltkalvis, “socialistinio” dar
bo didvyris. Suvažiavime kilus minčiai, kad darbinin
kams paskaitos nereikalingos, šaltkalvis Raikus atsis
tojo ir tarė:

“Ne, mums labai reikalinga ir visuomet lau
kiama gera paskaita. Gyvas lektorius, su kuriuo be
tarpiškai bendrauji, žodis — didelė jėga. Mūsų dar
bininkiška auditorija nemėgsta “laikraštinių” pa
skaitų. Mes laukiame lektoriaus gyvo žodžio. Mes 
nemėgstame paskaitų, kuriose apeinamos negero
vės ir trūkumai, kuriose atvirai ir nuoširdžiai ne
išaiškinama tai, kas mus jaudina. Tai visuomet tu
ri atsiminti lektorius, ateidamas į gamybinį kolek
tyvą”. (Tiesa, 1972 m. bal. 8 d., 2psl.).
Partija darbininkus varo lenktyniauti, įsakinėja 

rusų primestą paskutinį penkerių metų planą atlikti į 
ketveris metus, atvažiavusieji lektoriai aiškina, kaip tą 
planą darbininkai turėtų dar labiau pagreitinti, bet 
atsistojo Raikus ir pasakė tiems mokslininkams teisybę. 
Jis nori, kad atvažiavusieji kalbėtų apie negeroves ir trū
kumus, bet kaip jie gali apie tai kalbėti, jeigu partijos 
vadovybė įsakė jiems paskaitas ruošti kitomis temo
mis? Tai užburtas ratas, kuriame plakasi komunistų 
partija ir kuriame varginamas kiekvienas 'krašto gy
ventojas.

Vladas Niunka, interpretuodamas paskutinį iš Mas
kvos atėjusį Įsakymą, suvažiavimui pareiškė,v “kad ko
munizmas neįmanomas be visapusiškai išsivysčiusio są
moningo žmogaus, ■ lygiai taip, kaip jis neįmanomas ir 
be atitinkamos materialinės bažės’k (Ten pat). Socialis
tai demokratai Leninui jau 1903 tą patį pasakojo. Tą 
mintį jie kartojo ir 1919 metais. Niunka, 50 metų kovo- 
įjęs prieš demokratinio socializmo idėjas ir lietuvių tau
tai daug žalos padaręs, pripažįsta, kad socialistų de
mokratų pažiūros yra teisingos.

valdžios nusistatyjno kalinamų
jų atžvilgiu, ypatingai politinių 
kalinių atžvilgiu, negaliu pripa
žinti teisingu. Beveik tolydžiai 
Čia mums duoda tokią žemos ko
kybės duoną, kad netgi peralkę 
žmonės neįstengia savo davinio 
suvalgyti. Tokia pat duona tie
kiama ir netoliese apgyventų 
vietovių gyventojams. Bet jei 
tyli pilnateisiai piliečiai, tyliu ir 
aš, kalinys, nors tokio tylėjimo 
negaliu laikyti normaliu. Tai ne
atitinka “komunizmo statybos 
moralinio kodekso dvasios”, juo 
labiau, kad dabar šalyje jau ne

pokariniai badmečio laikai. Spren 
džiant iš laikraščių, dabar yra 
iš ko gaminti normalią duoną.

Sovietų valdžios atstovai daž
nai mane apšaukia nusikaltėliu, 
banditu. Aš tyliu, nors tokį nu
sistatymą mano atžvilgiu lai
kau neteisingą. Neteisingas jis 
ne tik todėl, kad aš ne banditas, 
bet ir todėl, kad sovietų vals
tybės oficialioji politika dekla
ruoja pakantą, kitaip manan
tiems.

Sąlygos prievartos 
darbo stovykloje

Liki šiol nei sovietų valdžiai, 
nei komunizmo idėjai aš nepersi- 
ėmiau pasitikėjimu bei pagarba. 
Tikriausiai tai del to, kad mano 
buvimas kalėjime tam ne padė
jo, o, atvirkščiai, kliudė. Čia so
vietų valdžios atstovai, kovoto
jai už komunizmą (bent pagal 
savo užimamą postą) dažnai man 
pataria: “Keisk pažiūras. Kito 
kelio į laisvę nėra”. Tuo pačiu 
jie atima iš manęs galimybę pa
garbiai nusiteikti jų ir jų atsto
vaujamos valdžios bei partijos 
atžvilgiu. Kam jau kam, jei ne 
jiems privalu žinoti ir suprasti i 
Markso mokymą, kad žmogaus 
pažiūrų formavimasis priklauso 
nuo daugelio, daugelio veiksnių 
bet tik jau ne nuo savo noro vie
nokias ar kitokias pažiūras tu
rėti.

Auklėjamojo užsiėmimo darbi
nė pusė čia, ypatingo režimo pa
taisos darbų kolonijoje, kurioje 
esu laikomas, taip pat yra tokia, 
kad be pasibiaurėjimo darbu ir 
to darbo administratoriais dau
giau nieko man negali duoti. Aš 
mėgstu darbuotis iš širdies, vei
do prakaite, kūrybingai. Tai liu
dija mano asmens byloje padė
kos už gerą darbą ir pavyzdingą 
elgesį. Bet kai čia iš manęs rei
kalauja darbo, kuriam atlikti 
man neduoda nei žaliavos, nei 
reikalingų įrankių, tai esu pri
verstas blogai dirbti; be to, kai 
pirmąją mėnesio pusę apskritai 
darbo nėra, o antrąją pusę tenka 
dirbti už du, kai bet kurį mėgi
nimą pasigaminti trūkstamą ar 
pritaikyti turimą darbui įrankį 
lydi prižiūrėtojų įtariami žvilgs
niai arba net ir tikri tardymai, 

j o dažnai tatai kvalifikuojama ir 
tvarkos pažeidimu, — tai toks 
darbas manęs netaurina.
Nuotaikos po 15 m. katorgos

Kalėjime praėjo 15 mano gy
venimo metų. Suprantu, kad 
tiek laiko yra labai mažai, kad 
nuo mano rankos kritusio Osi- 
povo artimųjų širdyse aprim
tų skausmas. Betgi ir mano šir
dyje lig šiol skausmas neatlyžo 
dėl čekistų žvėriškai nukankin
to mano tėvo, kuris buvo suim
tas tik kaip įtariamas ir kurio 
kaltė (dargi sovietinės valdžios 
mastu) nebuvo įrodyta. Netgi

teismą, tikriau — be jokio teis
mo. O visi jį pažinojusieji man 
kalbėjo, kąd jis buvo geras žmo
gus.

Aš prieš, kategoriškai — prieš 
kerštą. Mano buvimas kalėjime 
liudija, kad aš sugebu gyventi 
darbingą, taikų gyvenimą, suge
bu būti lojalus sovietų valdžiai, 
jei ji rimtai imasi savų klaidas 
taisytu

Suprantu, kad šioks liudijimas 
nebūtinai turi būti priimtas įro
dymu. Argi mažai žmonių, ku
rie ne 15 metų, t et visą gyve
nimą veidmainiauja. Vis dėlto 
man dabar ne 15-19 metų, kai 
aš bandžiau kakta sieną laužti. 
Dabar aš linkęs atskaitomybei ir 
žinau, kad valstybės saugumo 
organai, padedami sovietų armi
jos, LLKS seniai likvidavo. So
vietinės Lietuvos laikraščiai ir 
žurnalai, kuriuos turiu galimy
bę kalėjime skaityti, tvirtina: 
lietuvių tauta suprato, kad ko
munizmas ne tik neišvengiamas, 
bet ir puikus, kad Lietuvos są
junga su Rusija ne tik tvirta, 
bet ir naudinga, todėl antjsovie- 
tinei veiklai Lietuvoje dabar ne
bėra dirvos. Nuosekliai nebėra 
pagrindo prielaidai, kad aš at
naujinčiau antisovietinę veiklą, 
jeigu mane paleistų.

Tikiu teisingumo triumfu
Būdamas antisovietiniu, iki 

savo suėmimo aš sugebėjau ir 
komjaunuoliu būti, dargi kom
jaunimo aktyvistu. Sugebėčiau 
aš dabar taip pat suvaidinti at
gailaujantį nusikaltėlį, kokiu ma
ne čia norėjo padaryti. Mokėčiau 
prirašytu visą drobulę pagyrų 
ir būrio viršininkui, ir visai so- 
vietinės..valstybės pataisos dar
bų sistemai ir apskritai sovie
tų valdžiai. Mokėčiau prikalbė
ti krūvą malonių pažadų. Tuo 
užsitarnaučiau kolonijos admi
nistracijos tarpininkavimą ma
lonei gauti. Bet aš to nedarau 
ir nedarysiu, nes tai nebūtų iš 
širdies. Jei nėra reikalo kalbė
ti, jei neprivalu,, ąš moku ir ga
liu dėl daug ko patylėti. Bet me
luoti, juoba savo asmens naudai 
meluoti — labai jau nesinori.

Aš tikiu teisingumo triumfu. 
Tai nereiškią, kad aš nieko, gera 
nematyčiau sovietinėje santvar
koje. Ne apie tai čia kalba, čia 
aš tik pąbrėžiu, kad., negalėjau 
prieš sovietinę valdžią nekovoti, 
kad nebuvau ir netapau nusi
kaltėliu, kad mano gyvenimas 
kalėjime nepadėjo išspręsti ma
no priešiškumo sovietinės vals
tybės valdžiai. Ir nėra pagrin
do laukti, kad greitu laiku pa
dėtis pasikeistų, nes plyšys tarp 
sovietų valstybės oficialiosios li- 
inijos ir3 dalykų čionykštės kon
krečios padėties yra labai gilus. 
Ogi už tvoros vykstančius pasi-

jo reabilitavimo negaliu tikėtis, keitimus 
nes jis buvo nukankintas prieš

negaliu pakankamai 
stebėti, nes nuo jų esu patikimai 
izoliuotas. (Ar kas pasaulyje ga
li patikėti, kad lig šiol nesu ma
tęs nei televizoriaus, nei tranzis
toriaus. Bet tai tiesa).

Kalėjimo bausmė blogiau 
už sušaudymą

Suprantu, kad manęst su gink- 
uj rankose išėjusio prieš sovie
tų vąjd'ią. čekistai negalėjo ne
suimti ir nelaikyti nustatytą lai
ką ka'ėjime, bet nesuprantu, 
kam kalėjime mane badu mari
no ir visaip manimi tyčiojosi. Be 
to šiuo metu, kai kova jau baig
ta, kai mes nugalėti, mano buvi
mas kalėjime darosi nenaudin
gas. Juo labiau, kai mano svei
katos stovis paskutiniu- metu 
ėmė pastebimai blogėti. Jei da
bar aš dar darbui tinkamas ir 
savo gyvenimui užsidirbu, tai 
kalėjimo sąlygomis artimiausiu 
laiku galiu tapti nedarbingu. 
Tada išlaisvinimas man būtų 
kartesnis nei mirtis kalėjime.

Iš to, kas aukščiau pasakyta, 
eina išvada, kad tolimesnis ma
no buvimas kalėjime negali ug
dyti manyje pagarbos sovietų 
valstybės valdžiai, o, atvirkš
čiai, man- nurodinės, kad, nepai
sant garsių pažadų, vis tiek kar
tojasi tai, kas “neturi kartotis”, 
ir patvirtins jau kilusią, mano 
mintį, kad tąsyk, 1956 m., So
vietų Sąjungos Aukščiausiojo 
So v i et o T r ez id i urnas pakeitė Pa
baltijo Karinio Tribunolo spren
dimą mane sušaudyti tik dėl to, 
kad, užuot mane paprastai su- 

! šaudę, kalėjime užkankintų ne
pakeliamomis gyvenimo sąlygo
mis.

Prašau mane paleisti”.
. (Parašas) L. Simutis 
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“Savo pareiškimą Sovietų Są
jungos Aukščiausiojo Sovieto 
Prezidiumui siunčiu neoficialiu 
keliu, t. y., ne per kolonijos spec- 
dalį, kaip man, kaliniui, priva

loma. o man nelegaliu keliu, ap
lenkdamas kolonijos cenzūrą. 
Tuo būdu sąmoningai pažeidžiu 
kolonijos režimą, bet man kitos 
išeities „nėra, šio pobūdžio pa- 
rei^clMuš koloi^jbs”a&hirifstra-'. 
cija laiko piktybine antisovieti- 
ka ir už tai baudžia, juoba, kad 
savo pareiškime kliudžiau ir ad
ministracijos interesus.

L. Simutis”
“Paskutinių įvykiu kronikos” 

;Nr. 18 1971 m. kovo 5 d. laidoje, 
: kur aprašomas Simučio nutei
simas, pažymėta: “Vyriausia 
SSSR prokuratūra pranešusi Si
mučiui, kad nesą pagrindo jo by
lai peržįūrėti’'. (E)

<Pa baigai
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NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS
! VERGIJOJE

23
Noriu priminti Praveniškių. Rainių ir 

daugybę kitų vietovių, kur bolševikiniai 
budeliai žudė lietuvius. Praveniškiuose 
nužudyta apie 500 lietuvių, o Rainiiiose. 
rusams pasitraukus, rasta 73 užkastų as
menų, kurie būva įvairiais kankinimo bū
dais nužudyti (Lietuviu Enciklopedija 
XXIV t. 444 — 445 p. Rainių žudynės) ir 
4-riose duobėse užkasti. Iš 73 nukankintų 
tik 27 buvo atpažinti iš drabužių ar kitokių 
žymių. Iš vėliau surašyto protokolo žudy
nės Įvyko 1941 m. birželio 24 d.. Kaliniams 
buvo lupama oda; atitinkamais Įrankiais 
traiškomi lyties organai, kitiems lyties or
ganai sukišti Į burną; geležinėm štangom 
laužomi blauzdikauliai ir kiti kaulai; 
triuškinami galvos kaušai; išlupamos gy
viems akys; badomi padai, geležinės štan
gos pagalba ištaškomi smegenys, nuplau
namos ausys, išplėšiamas liežuvis; ištrau
kiami viduriai — žarnos, plaučiai; durtu
vu išdraskoma gerklė ir burna. Daugelis 
nukankintų tebeturėjo stipriai virvėmis 
i temptas, pažabotas burnas. Šie bestiališ- 
ki žiaurumai komunizmo šalyse skatinami 
ir revoliucionieriai išeina tos srities 
“mokslus”, šių kankinimų lavonus tyri
nėjo lietuviai ir svetimtaučiai gjdytojai. 
Komisijos protokolas yra Amerikoje. Be 

to. Katyno miške panašiai išžudyta apie 
10 — 12.000 lenkų*karininkų, puskarinin
kių, kunigų — karo kapelionų.

Baigdamas atsiminimus, turiu pami
nėti didelį tautos džianugsmą. kai raudo
nasis okupantas buvo priverstas trauktis. 
Kaip vėliau paaiškėjo, tauta neturėjo nie
ko bendra su maskviniais okupantais. Vie
nas milijonas raudonosios armijos, tan
kais. karo aviacija sustiprintas, negalėjo 
palaužti Pabaltijo valstybių — Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos pasipriešinimo... Betgi 
tikroji tautos valia tepasireiškė 1941 metų 
birželio 22 —■ 26 d. laikotarpiu, kai visa 
tauta sukilo prieš raudonąją bestia rapar.

žiauriausius lietuvių tautos budelius. 
Tuo metu buvo sudaryta nauja Lietuvos 
vyriausybė, kuri paskelbė visam pasauliui 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atkū
rimą ir bolševikiškojo režimo panaiki
nimą.

ft

Deja. I-mąją Kremliaus Lietu vos oku- 
apciją pasekė hitlerinė III-jo Reicho oku
pacija. Vokiečiai tuojau panaikino atsi- 
kurusiąją Lietuvos vyriausybę ir įvedė oku
pacinę “General - Bezirk Litauen" admi
nistraciją. Ir vėl prasidėjo lietuvių tau
tos Golgota. Pažino lietuviai nacių kalė
jimus ir koncentracijos stovyklas, ir dau
giau kaip 1OO tūkstančių lietuvių buvo iš
vežta į Vokietiją (be jokio nusikaltimo) 
prievartos darbams. Sušaudyta Lietuvos 
piliečių žydų apie 250 tūkstančių vy
rų, moterų ir vaikų. Koncentracijos slo- 

vykiose ypač daug nukankinta lietuvių in
teligentų.

1914 m. rudeni raudonoji armija antru- 
kart okupavo Lietuvą, šį kartą raudono
sios imperijos kūrėjai žiauriai keršijo lie
tuviams. Nebuvo Įmanoma gyventi. Jau
nimas išėjo į miškus; susiorganizavo Lais
vės kovotojų sąjūdis, pasiekęs per 100 tūks
tančių vyrų ir moterų skaičių. Kova tęsėsi 
per 10 metų. Vieni lietuviai “žaliųjų miš
kų broliai“ desperatiškai kovojo prieš Mas
kvos raudonąją armiją, naikinamuosius 
būrifis — stribus. NKVD “saugumo” rinkti- 
nes. Tačiau pasaulis buvo kurčias ir nieko 
negirdėjo, buvo aklas ir nieko nematė.,. 
Šiose skerdynėse žuvo, pagal JAV,gyve
nančių intelektualų teigimus, 30 tūkstan 
čiy, o pagal bolševikų ir Simo Kudirkos 
teigimus 50 lūksiančių laisvos Lietuvos ko
votojų partizanu. Demografai skaičiuo
ja. kad del masinių deportacijų. Lietuva 
neteko 850.000 gyventojų lietuvių. Kiek iš 
jų liko gyvų, vargu kas sugebėtų duoti 
teisingą atsakymą. Klystų tie asmenys, 
arba jie būtų melagiai, kurie sakytų, kad 
dabar, po Stalino ir Chruščiovo mirties, 
lietuviai daugiau nedeportuojanu į “pla
čiąją tėvynę’’. Koncentracijos stovyklų 
Sovietijoje nesumažėjo! Tik tokios sto
vyklos kitaip pavadintos: tai beveik esan
čios kultūrinio auklėjimo, švietimo arba 
susirgusių jų gydymo įstaigos. Lietuvos 
rusifikacija šiandien vyksta padvigubintu 
lempu' Seniau į Lietuvą kasmet atvežda
vo įvair ių savanorių rusų 20 tūkstančių, o 
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dabartiniu laiku tie skaičiai pakilo iki 40 
tūkstančių. Kolonistams rusams apgyven
dinti ruošiama dirva iš anksto, pagal ko
munistų partijos potvarkius. Lietuvių jau
nimas “savanoriškai” vežamas masiniai 
darbo jėgos telkimo ir perkėjimo valdy
bos į Sibirą, Kasacbslaną,' Į Kolos pusia
salį Arktikoje. Taip pat palengvintomis 
sąlygomis lietuviškoji studentija priima
ma studijuoti i rusiškuosius universitetus. 
Neužmirškime, kad per 30 tūkstančių kas
met į Rusijos gilumą išvežama mobilizuo
tų rekrutų raudonajai armijai papildyti. 
Vien tik prie Mongolijos ir komunistinės 
Kinijos pasienio lietuvių raudonarmiečių 
yra sutelkta per 32 tūkstančius. Sovieti
niai propagandistai migdo viso pasaulio 
lietuvius, tvirtindami, kad okupuotoji 
Lietuva esanti Maskvos komunistų parti
jos c. k. globojama ir privilegijuojama. 
Esą. Lietuva dar nepasiekusi Latvijos ru
sifikacijos laipsnio. Tuo tarpu tikroji sta
tistika. pasirodo, mūsų Vilkui ir visuome
nininkams šioje pusėje Atlanto nežinoma. 
Tikrovėje — ji baisi! Taip pat išvežimų 
statistika šiuo metu yra blogesniame sto
vyje negu latvių ir estų: gal Į tas rfespubli- 
kas daugiau rusų kolonistų atveža, negu 
Lietuvon. Reikia pasakyti, kad Kremlius 
muša lietuvius kitų lazdos galu. Seniau 
daugiau veždavo senelių, moterų ir vaikų. 
Dabar, gal būt. senelių jie neliečia, — lei
džia jiem išmirti savo žemėje. Bet... už
tat jaunimą jie išveža! Iš to jaunimo ma
žai jau kas sugrįžta: jie pačioje Rusijoje 
vėliau aprūpinami darbais, o kartais ir

1972

tarnybomis. Užtat jauni vyrai ten veda 
ruses, kuria šeimas'fr dingsta amžinai lie
tuvių tautai.

Trumpai suglaudus, dera padaryti šias 
išvadas: Pagrindinė kova dėl Lietuvos 
laisvės visų lietuvių, išsisklaidžiusių po 
visą laisvąjį pasaulį,' turi būti nepaliauja
ma. pasiaukojimo dvasios supama. Idėji
nė laisvės kova, mirus seneliams,” turi bū
ti perteikiama jaunimui, — tai jaunimo 
paveldėjimas! Toji kova, laisvės kova, yra 
visų mūsų pareiga, vedama Vliko, L. B- 
nės. visų organizacijų.

E P I L O G A S

Rašytojas, matematikas — žurnalistas 
Aleksandras Dambrauskas — Jakštas (g. 
1860 m. IX. 8 d., miręs 1938 m. II. 19 d.) 
savo knygutėje “Apie apokalipsiškąjį 
skaičių 666” štai ką sako apie bolševizmą:

“Visas ligšiolinis žmonių padalas ir ti
kėjimas tik saviems. Egzistuoja tik sa
vieji ir priešai. Priešų, gi vardas yra įgijęs 
irgi kitokią prasmę: }is reiškia ne be tėvy
nės užpuoliką, žmonių skriaudėją, bet 
kiekvieną, kuris ne taip galvoja, ne lai 
politinei partijai priklauso. Iš čia išvada 
savieji, savos partijos bei įsitikinimų žmo
nės remtini. — priešai, beteisiai užtat nai- 
kintini, kaip tik galima, bet kokiomis 
priemonėmis. Taigi ir eina to šūkio sukel
ta žudymo ir griovimo banga per visą pa
saulį . A alstybės ardo valstybes, vpač ma
žas. tautos žudo tautas, luomai skerdžia 
luomus, asmenys asmenis bei individus.

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. PulMį Rd. (Crawford 

Modicai Building). Tol. LU 5-6446 
Priimą ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

TeJeti PRospocf 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antra riieniaig ir penktadieniais 
Trečiai, ir sekmai, ofisas uždarytas.

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

VEIKLI MŪSŲ JAUNOJI KARTA Palaidojo Juliją Augustienę

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Toiof. 695-0533 

Fob Valley Modicol Confer
MO Summit St. .

ROUTS 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RmMu 388-2233
OFISO VALANDOS: :

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrai, penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir iežtai tiktai susitarus.

Vyresniosiom kartos tarpe daž
nai jaučiama kaip ir baimė, o 
kartais girdimi net priekaištai 
jaunajai kartai, kad pastaroji 
mažai domisi lietuvybės poselė- 
jimu išeivijoje ir pavergtos lie
tuvių tautos likimu.

Paviršutiniškai žiūrint gal taip 
atrodo, bet žvilgterėjus kiek gi
liau į lietuviško gyvenimo vyks
mą išeivijoje, tokias nuotaikas 
galima drąsiai atmesti, nes labai 
daugelis gyvų pavyzdžių rodo, 
kad ir kultūriniais ir politiniais 
reikalais jaunoji karta ir bręs
tantis jaunimas nei kiek nema
žiau sielojasi lietuvybės išlaiky
mu ir tautos likimu kaip ir vy
resnieji.

Lituanistinių mokyklų skai
čius ir jas lankančių mokinių 
skaičius nesumažėjo nuo tų laikų, 
kada jas lankė vyresniosios kar
tos vaikai, bet atvirkščiai, dar 
padidėjo kada jas lanko jau jau
nesniosios kartos vaikai. Mes 
turime vyresniosios kartos va- 
dovų-vių įsteigtų šokių ansam
blių. Pažvelkime, ar jaunesnioji 
karta šioje srityje bent kiek at
silieka? Ne. Atvirkščiai. Pasku
tiniu laiku spaudoje skelbiami 
net ištisi sąrašai, jaunosios kar
tos ir j aunimo iniciatyva steigia
mų įvairių ansamblių, Jaunieji 
vadovai neturi tų auksinių sąly
gų tam. pasiruošti, ką turėjo vy
resniosios kartos vadovai-vės 
normaliais laikais nepr. Lietu
vos valstybinėse mokyklose, nes 
nei Amerikos nei kitų valstybių 
mokyklose lietuviškų tautiniųRot: GI 84873

DR. W. E1SIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzie Avė., WA 5-2670

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUČELIŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

GRAOLNSKAS
PATI NAUJOJI !
SPALVOTA TV '

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJ1

k ...... - - ■ ■ =-----

PERKRAUSTYMA!

M 0 VĮ N G ;
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Š E R £ N A S >. 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

šokių mokymui pasiruošti jokių 
kursų nėra. Išeivijos jaunimas 
tam pasiruošia tik aukodami sa-. 
vo brangų laisvalaikį, ruošia
muose tam reikalui kursuose, va- į 
saros atostogų metu. Aišku, kad 
toks trumpalaikis pasiruošimas 
esti silpnesnis, bet reikia džiaug
tis, kad ruošiasi.

Kita pavyzdžiu paimkime I 
priešmokyklinio vaiko amžiaus 
auklėjimo draugiją, žinomą Mon- • 
tessori vardu. Pažiūrėkime, kas 
ją sudaro ir kas tais reikalais, 
daugiausia sielojasi? Tą draugi
ją išimtinai sudaro tie, kurie sa
vo gimtąjį kraštą apleido, jeigu ‘ 
ne vystykluose, tai tokiame am-. 
žiuje, kuris nepaliko jokių prisi
minimų pėdsakų apie jų gim
tąjį kraštą, arba tie kurie ir gi
mė svetimuose kraštuose.

Betgi jie nesigaili nei laiko 
kiekvieną dieną nors porai va
landų nuvežti savo vaikus į tuos 
lietuviškus židinėlius, nei pa 
galiau pinigų, kas metams kai
nuoja virš 400 dol. už vieną vai
ką. Kad palengvinus šios drau
gijos dedamas pastangas dėl lie
tuvybės išlaikymo, vyresnieji 
irgi turėtų prisidėti, ypač tie, 
kurie neturi savo vaikų ir tuo 
reikalu savo gyvenimo išlaidų 
neturėjo.

Politinėje veikloje tą patį ga
lima pasakyti, ar bent kada Lie
tuvos vardas pasaulinėje spau
doje tiek buvo išgarsintas iki į 
tą veiklą neįsijungė jaunoji kar
ta ir bręstantis jaunimas, daly
vaudami įvairiose demonstraci
jose, patys organizuodami įvai
raus pobūdžio peticijas ir asme
niškai eidami į pasaulinio mas
to institucijas k. a. Jungtines 
Tautas ir kitur.

Sekančiais metais organizuo
jamas Jaunimo Kongresas irgi, 
reikia tikėtis, nepraeis Ameri
kos didžiosios spaudos nepaste
bėtas. Reikės tik vertingos me
džiagos patiekti. Tai vis jauno
sios kartos ir jaunimo nuopel
nai.

Kalbant apie jaunimo kongre
są gal dar didesnės galimybės 
būtų atkreipti pasaulinės spau
dos dėmesį, jeigu kongresas bū
tų ruošiamas New Yorke, gali
mai arčiau prie Jungtinių Tau
tų institucijos, ar bent Sovietų 
atstovybės, arba Washingtone, 
kur daugiausiai užsienio bei šio 
krašto spaudos atstovai zuja. Či
kagoje reikiamo efekto sunku 
bus galima atsiekti, nežiūrint,

JULIJA AUGUSTIENĖ

Šių metų balandžio 10 dieną 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse 
gražiai buvo palaidota Julija 
Augustienė, lilgametė Naujie
nų bendrovės knygvedė.

Pirmadienio rytą prisirinko 
pilna laidotuvių direktoriaus 
Ridiko Bridgeporte esanti kop
lyčia. Apie karstą ir apie sie
nas buvo daug vainikų ir gėlių 
puokščių, kurias sunešė arti
mieji, giminės ir gausūs drau
gai.

Lygiai dešimtą valandą ryto 
Genovaitė Giedraitienė laido
tuvių melodijomis pradėjo at
sisveikinimo iškilmes. Pir
miausia kalbėjo ilgametis ve
lionės pažįstamas ir bendra
darbis Juozas šmotelis. Jis

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLŠS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

---------------------------------- \
JSOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

; Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
■ dienio iki penktadienio 11—12 

vai. ryto. — šeštadieni ir sek-i
■ madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
; ryto.

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

Tel.: HEmlock 4-2413
7’.J9 So. MAPLEWOOD AVE. ‘

CHICAGO. iLL. 60t>29

kad vienas kitas laikraštis ir at
siųs iš anksto pakviestus atsto
vus. Yra visai kitas reikalas ka
da jie patys ateina. Visi žinome, 
kad neužtenka vien savoje (lie
tuviškoje) spaudoje kelti lietu
vių tautos ir Lietuvos valstybės 
klausimą. Tuo reikalu yra bū
tina vienokiu ar kitokiu būdu 
skverbtis Į pasaulinę spaudą. 
Darbas yra sunkus; kartais net 
rizikingas, tačiau reikia džiaug
tis, kad jaunoji karta ir jauni
mas imasi iniciatyvos, o rezul
tatus matysime vėliau.

K. Radvila

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kendra praktika, spec. MOTERŲ ligoj
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

T.!.: 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.

Susirinkimų ir a: e«:gimG

PRANEŠIMAI

★
— Biržėnu klubo narių susirinki

mas Įvyks š. m. balandžio mėn. 15 d. 
6 vai. vak. Lietuvių Evangelikų Re
formatų parapijos salėje, 5230 So. 
Artesian Ave. Bus svarstomi Įvairūs 
klubo reikalai ir renkami nauji val
domieji organai. Narius kviečiame 
gausiai dalyvauti. Klubo Valdyba

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
C H I RU R G A S 

2454 WEST 71H STREET 
Ofise !•!•♦.• HEmlock 4-2123 

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

p. Šileikis, o. p.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
V* Aparatai - Protezai. Med. Bau 

dažai. Speciali pagalba kojonv
* (Arch Supports) ir t. L

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

Telef.: P Respect 6-5084

FOREST FIRES HURT 
OUK FOREST FRIENDS

Our TiHlife has oo defease 
against the careless use of fire.

• So please follow Smokey’s ABCs: 
| Alwaya hold matches nil cold.

Be sure to drown all eampfiret, 
<tir the ashes, and drosra 

them again. Crush all 
smokes dead out.

— Upytės Draugiško Klubo links
mas parengimas ir šokių vakaras 
Įvyks šeštadieni, balandžio 15 d. Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Pra
džia 7:30 vai. vak. šokiams gros ge
ras George Joniko orkestras. Taipgi 
bus skanių valgių, gėrimų ir daug do
vanų. Valdyba ir komisija nuošir
džiai visus kviečia gausiai atsilan
kyti ir linksmai vakarą praleisti su 
upytiečiais. A. Kalys

— šakiy klubo susirinkimas įvyks 
balandžio 16 d. 3 vai. p. p. p. Valenti
nų saleje. 4500 So. Talman Avė. Pra
šome visus narius ir norinčius būti 
klubo nariais, gausiai dalyvauti. Po 
susirinkimo kavutė. ValdybaPlease! Only vpa can 

prerent forest fires
— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa

šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, balandžio 
16 d. 1:00 vai. popiet Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai ma
lonėkite atsilankyti aptarti klubo rei
kalus. Rožė Didžgalvienė, rast.

vykusius praeiti pro karstą ir 
atsisveikinti . Paskutinieji at
sisveikino šeimos nariai ir ve 
lionės vyras Kostas Augustas.

Ilga automobilių virtinė nu
lydėjo velionę į Lietuvių Tau
tines Kapines. Ten prie kapo 
buvo sudėti gausūs vainikai, o 
Ridikas pasakė turiningą at
sisveikinimo kalbą. Artimieji 
padėjo po raudoną gėlę ant 
karsto, kuris pamažu buvo nu
leistas į duobę. Visą laiką gar 
siakalbis grojo laidotuvių gies
mes.

į kapus atvykusieji šeimos 
buvo paprašyti į Midway vieš
butį ir sočiai pavaišinti. Kos
tas Augustas, Edita Rimkienė 
ir kiti šeimos nariai dar kartą 
padėkojo laidotuvių daly
viams. Kor.

Ko psichiatrai jaudinasi?
Denver, Colo., General Hos

pital buvo iškastruotas tūlas vid. 
amžiaus vyras, kurs pats pri
sipažino išprievartavęs 400 ar 
500 mažų jaunesnių kaip 12 
metų amžiaus mergaičių. Toks 
teismo sprendimas buvo įvyk
dytas pačiam piktadariui pra
šant, girdi “Jei mane palei
site, aš jums pasakau, kad aš 
vėl tą pat darysiu, nes kitaip 
negaliu”. Nepaisant to, kas
tracija psichiatrų tarpe sukė
lusi didelę protestų “audrą’’ ir 
Colorado Medikų draugijai pa
vesta reikalą ištirti.

Augustienę pažino per pasku
tinius 50 metų. Jis pažino jo
sios motiną, brolį ir seseris, t 
šmotelio kalba bus spausdina
ma Naujienose.

Vėliau trumpą kalbą pasakė 
M. Gudelis. Jam tekę su Au
gustiene dirbti paskutinius 25 
metus. Ji buvusi pareiginga, 
darbšti ir visą laiką saugojusi 
Naujienų bendrovės reikalus. 
Ji buvusi gera lietuvė. Gimusi 
Amerikoje, laęi išmokusi gra
žiai lietuviškai kalbėti ir rašy
ti. Ji galėdavo priimti lietuviš
kus garsinimbs ir žinias, kai 
įstaigoje nebūdavo žinias tvar
kančio redaktoriaus.

Ilgesnę atsisveikinimo kal
bą pasakė kun. Ansas Trakis, 
o Algirdas Brazis ir Genovaitė 
Giedraitienė sugiedojo kelias 
lietuviškas ir angliškas laido
tuvių giesmes.

Povilas - Ridikas, ilgametis 
Augustų draugas, paprašė at-

SKAITYK IR KŽTAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

Ežerams išvalyti reikia 
dviejų bilijonų dolerių
Reuterio žiniomis iš Ottawa, 

Kanados, amerikiečių- kana
diečių konstrukcijos progra
ma išvalyti Didžiuosius Ežerus 
numatoma kaštuos daugiau 
kaip 2 bilijonus dolerių. Jung
tinėms Valstybėms teksianti di
džioji išlaidų dalis. Sutartis 
bus pasirašyta prezidentui Ni- 
xonui besilankant Kanadoje.

MIRŠTA DĖL NEREIKALINGŲ 
OPERACIJŲ

Dr. Sidney Wolfe liudydamas 
Medicinos komisijai, apskaičia
vo, kad iš dviejų milijonų ne
reikalingai padarytų operacijų, 
kasmet numiršta 10,000 ame
rikiečių. Jis pataria verčiau pa
sitarti su kitais gydytojais prieš 
operaciją, nes gydytojų nuomo
nės yra įvairios.

JULIJAI AUGUSTIENEI
mirus,

Jos vyrui Kostui Augustui, Jos seserims 
Editai Rimkuvienei ir Josefinai Budrikienei 
ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Juozas Šmotelis 
ir duktė

Lillian Šmotelis - Burns

MARIJONA BENDICK 
Pagal tėvus Anskaičiūtė 

Gyv. Bridgeporto apyl.
Mirė 1972 m. balandžio mėn. 11 dieną, 8:00 vai. vakare. Gimusi 

Lietuvoje, Marijampolės aps., Javaravo vis., Uosinės kaime.
Amerikoje išgyveno 69 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Margaret, sesers dukterys — Marie West

lake. ir Dorothy Hathom bei jų šeimos, pusseserė Elzbieta Satkus ir 
šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų, Apaštalystės Maldos, 
Gyvojo Rožančiaus, Tėvu Marijonų ir Liet. Moterų Piliečių Lygai bei 
kitoms draugijoms.

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

šeštadienį, balandžio 15 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į švenčiausios Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Marijonos Bendick giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
Duktė, pusseserė ir giminės. 

Dėl informacijų skambinkite tel. 927-3401.

it m     —wranrn įi n

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba Liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Hdrl^m A v e. — 586*122$

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GBLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 4-0833 Ir PR 84834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-3
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS ’ GERALDAS F. DAIMID
1605-1)7 So. HERMITAGE AVENUE

Tet; f Ardu 7-1741 -1742 į

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE > 
i 

'Telefonas: ŲAfavetle 3 0440 |

MODERNIŠKOS AJR-( t)NIHTIDNE|> MH’I .YCIO-

NARIAI:

Chicanos
Lietuvių 
lyaidotuviu 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS r IENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ^S 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

I

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė.. Cicero, 1H. Phone: OLympic Z-IOOJ

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVE. TeL: YArus 7-1 Lid-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVV1CZ)

24^4 WEST $'.Hh STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 Southwest highway, Palos Hills, Hi. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTEl) STREET Phone. ) At<h> 7-IHl I

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 6-2428 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
-'•nth Holland. IHinoi»

5 — NAUJIENOS, CHKAQO 8, ILL — THITISBAY. APRIL 13. 1W2
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Balzeko Lietuviu Kultūros Muziejaus Motery Vieneto komitetas, balandžio 16 d. Balzeko Muziejuj ruošia 
priėmimą Generaliniam Lietuvos Konsului Chicagoje p. Juzei Daužvardienei pagerbti. Iš kairės į dešinę: 
Adelė Zunienė, Irena Norbutienė, Marija Krauchunienė, Izabelė Baltramaitienė ir Margi Mankienė.' Antro

je eilėje: Helen Pijutė, Felicija Juškienė ir Judy Stoenienė.

Balzeko Muziejuje 
šešių dailės paroda

Praėjusį sekmadieni, balan- 
džio 9 d. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje, 4012 Archer 
Avė., buvo atidalyta šešių dai
lininkų: A. Skupo-Cooper, M. 
šileikio, J. Fabion, J. Cadei, 
M. J. Schiff ir M. Palazon ta-
pybos, skulptūros ir grafikos 
darbų paroda. Išstatyta apie 40

Iškilmes vaikų namuose
Praėjusi sekmadieni 2 vai. 

Čikagoje buvo daug visokių 
Įvykių, tačiau nemažas žmo
nių būrvs susirinko i OL Mon
tessori draugijos Vaikų namus, 
2743 West 69th Str. dalyvauti 
ceremonijose, kuriose tie ųą- 
mai pavadinti Kriaučeliūnų 
Vardo Montessori vaikų na
mais. >7

Ceremonijas pradėjo drau
gijos valdybos pirmininkė 
Adelė Izokaitienė, pakviesda- 
ma programą pravesti Leoną 
Narbuti. • ><

V. Germanas papasakojęs

draugijos ir Vaikų namų isto
riją, iškėlė ypatingus dr. Leo
no Kriauėeliūno ir ponios Ire
nos Kriauėeliūnienės nuopel
nus ir perskaitė draugijos di
rektorių nutarimo akta: C

“Amerikos Lietuvių Monte
ssori Draugijos direktoriai:

(1) labai aukštai vertinda
mi ponu Kriaučeliūnų lemia
mų pagalba Vaikų Namelių 
įkūrime;

(2) įvertindami dr. Leono 
Kriauceliūno nuolatinę para
mą Namelių gyvavimo eigoj ė;

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 29 D. CHICAGOJE 
PIRMOSIOS RUNGTYNĖS:

ITALIJA - BELGIJA
10:00 vai. ryto

INTERNATIONAL AMFITEATRE
— Donovan salėje

VISOS VIETOS REZERVUOTOS: 
$6,00, $8,50, $10,00.

Bilietai parduodami prie įėjimo ir visuose Ticketron 
skyriuose.

Dėl artimiausio skambinti 329-1300

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

į SIUNTINIAI Į LIETUVA '
■ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKAI
\ 2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629. • Tel. WA 5-2787

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

 V. VALANTINAS « 

1
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

į J. AUGUSTAITIS

S ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
![ 154 pusi, knyga. Kaina $1.50

S Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
ė Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 

ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau-

S šiai ir tiksliausiai aprašė ir Įvertino Antano Smetonos veiklą.
\ J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
IKas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 

arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET. CHICAGO. ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

(3) įvertindami ponios Ire
nos K r i a u č e 1 i ū n i e n ė s n u o š i r- 
dų, sumanų ir nenuilstanti dar 
bą visą eile metų vadovaujant 
Amerikos Lietuviu Montessori 
Draugijai ir

(1) norėdami jiems išreikšti 
gilią mūsų draugijos padėką 
ir pagarbą, nutarėme Ameri
kos Lietuvių Montessori Drau
gijos vedamus Vaikų. Namus, 
esančius 2713 W. 69-toje gat
vėj e, pa va d i n t i K r i a u če 1 i ū n ų 
Vardo Montessori Vaikų Na
mais.”

Lauke, iš gatvės pusės, ant 
namo sienos jau kabėjo graži 
metalinė lenta, uždengta akso- 
miniu užklotu. Lentą atideng
ti L. Narbutus pakvietė svečią 
iš Vakarų Vokietijos V. Natke
vičių, Vasario 16-tos Gimnazi
jos direktorių, šis trumpoje 
kalboje pasidžiaugė, kad Kriau 
čeliūnai yra ir jų gimnazijos 
rėmėjai, sudarę sąlygas Į Pa
saulio Lietuvių Tautinių šo
kių šventę atvykti ir Vasario 
16-tos gimnazijos mokinių gru
pei. Direktorius papasakojo ir 
apie gimnazijos darbus, šiuo 
metu joje mokosi 10 mokinių 
iš JAV. Mokyklos vadovybė 
galėtų priimti ir labai norėti] 
turėti 30 - 40 mokiniu. V. Nat
kevičius sveikino Montessori 
draugiją, gyrė jos veiklą ir 
reiškė vilti susilaukti iš šių V c

vaikų namų mokinių savo gim 
nazijai .

Raštu šia proga Motessori 
draugiją sveikino Lietuvos 
konsule J. Daužvardienė ir 
vyskupas V. Brizgys.

įdomią kalbą pasakė LB švie 
timo Tarvbos pirm. J. Kavaliū
nas, įrodinėdamas paskutiniais 
žy m i u p e d a go gų p a r ei ški m a i s 
svarbą pirmuosius vaikų kal
bos ir rašymo mokslus pradėti 
gimtąja kalba, tik paskui per
einant prie svetimųjų kalbų 
mokymo.

Trumpai šia proga Kriauče-. 
liūnus ir Montessori draugiją 
sveikino LB Marquette Parko 
apylinkės pirm. F. Valinskas ir 

[Varno Montessori namų valdy
bos vardu — Joana Krutulie- 
nė.

Į visus sveikinimus šiltais 
žodžiais atsiliepė dr. L. Kriau- 
čeliūnas, padėkodamas savo ir 
žmonos vardu už suteikta gar- A A ’ 

be ir iškeldamas jaunų žino 
nių Montessori draugijoje ne
nuilstamą darbą jaunosios 
kartos auklėjime. Jis linkėjo 
draugijai geriausios kloties 
ateityje, užtikrindamas visuo
menės ir savo šeimos paramą 
ir dėkingumą.

Jauna darželio mokinė įtei
kė poniai Kriaučeliūnienei ro
žių puokštę, o draugijos narės 
pradėjo visus atsilankiusius 
vaišinti šampanu, kava ir py
ragais. Ta proga Kriaučeliū- 
nams visi sugiedojo ir Ilgiau
siu metu. Visos iškilmės teuž
truko valandą ir baigėsi jau
kioje nuotaikoje.

šiuo metu Kriaučeliūnų Mon 
tessori draugijai vadovauja: 
A. Izokaitienė, V. Germanas, 
A. Vaičiulienė, 1. Laučienė. A. 
Dapkus, J. Zigaitienė ii' N. Mac 
ke vi ei e n ė. Vaikų auklėtojos 
yra: J. Juknevičienė. N. Sta- 
niūnienė ir O. Pankienė. A. P.

darbų, ši paroda buvo atkelta 
iš Park Forest meno galeri
jos, kur vyko visą kovo mėne
sį.

Parodos atidarymą praeitą 
sekmadienį plačiai paminėjo 
angliškoji spauda, o sekmadie
ninėje “Tribune” laidoje meno 
skyriuje buvo įdėta žinutė.

Parodos atidaryman atsilan
kė nemažai lietuvių ir kitatau
čių. Ponios Irena Balzekienė ir 
p-ia Zonas svečius pavaišino 
“punču”, pyragaičiais, lietuviš
ku sūriu bei kitokiais skanės
tais.

Paroda tęsis iki balandžio 
29 d. Lankymo valandos kas
dien nuo 1 iki 4:30 vai. popiet. 
Paroda įdomi, pairi kūriniais 
ir patartina ją pamatyti.

Koresp.

JUOKTIS SVEIKA
Dr. T. R. Van Dallen straips 

nyje “Juokas yra sveika kū
nui ir dvasiai” rašo:

Juokas veikia atpalaiduojan
čiai į nervų sistemą ir kalba
ma, kad pagerina virškinimą 
ir bendrai gerą savijautą. Nors 
mes neturime įrodymų, kad 
nuoširdus juokas eina i svei
katą širdžiai, suprantama, 
kad juokas sumažina kraujo 
spaudimą ir pakelia kur spau
dimas yra per žemas.

Juokas be to yra gera mankš 
ta.

šypsena yra mažybinis juo
kas ir ji prasideda pačioje kū
dikystėje. Kūdikis pradeda 
šypsotis bet kuriuo laiku nuo 
pirmos savaitės iki trijų mė
nesių po gimimo.

Aristotelis rašė, kad žmo
gus yra vienintelis gyvulys, 
kurs juokiasi. Joks gj’vulys ne
sijuokia panašiai kaip žmogus. 
Beždžionės žvygauja, o kute
namos išduoda kuksėjančius 
garsus ir rauko savo veidus. 
Žmogus yra vienintelis gyvu
lys, turintis humoro.

Gengsteriai kalti dėl 
mėsos brangumo

Mėsos pabrangimas pasireiš
kė visuose didmiesčiuose be
veik kartu ir daug kas stebėjo
si, ar čia nėra įsikišusi kokia 
noi^ juoda ranka. Nors Chica
goje mėsos kainos nenusilei
do newyorkiškėms ir Chicaga 
seniai garsėja kaip gengsterių 
miestas, tačiau Chicagos val
džia nedarė nieko kainu kili
mo priežastims patikrinti. Ta
tai padarė New Yorko Manhat
tan grand jury, pradėjęs tirti 
galimą konspiraciją tarp orga-
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HELP WANTED - ŽEMALE
Darbininkiv Reikia

RELIABLE WOMAN WANTED
3 days a week. Permanent. General 
housework for two adults. Ref ere n- 
ces required. Good salary for right 

person. Excellent transportation.
North side.

Call mornings or weekends 
Tel. 473-3852

nizuoto kriminalo ir nedorų 
darbo vadų tikslu pakelti mė-
sos kainas metropolijos super
marketuose, tuo būdu priver
čiant vartotojus mokėti kontri 
irticijas juodrankiams.

New Yorko srityje per pra
eitus metus kainos pakilusios 
beveik triskart daugiau negu 
Vartotojų Kainų 'tidekse pa
rodyta.

Raketo biuras jau ištisus me 
lūs daręs investigaeijas, pas
kutiniu metu atkreipė dėmesį 
į tam. tikrus brokerius, arba 
tarpininkus, kurie mėsos indus
trijoje tarpininkauja tarp mė- 
‘•os didmenomis ir mažmeno
mis pardavėjų.

.. '
| TRUMPAI |

— Gage Parko Lietuvių Ben
druomenės metinis susirinki
mas įvyks š- m. balandžio mėn. 
16 d. (sekmadienį) 11:45 vai. 
Jaunimo Centre. Susirinkime 
bus renkama nauja apylinkės 
valdyba, renkami atstovai į apy
gardos suvažiavimą, bus valdy
bos narių pranešimai. Visi Ga
ge Parko lietuviai prašomi susi
rinkime dalyvauti.

— Šį ketvirtadienį per Pelkių 
Žiburėlio radijo valandėlę akt. 
Dalia Juknevičiūtė skaitys Vy
tautės Žilinskaitės satvra “Pas 
gydytoją”.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Chicagos skyriaus me
tinis narių susirinkimas įvyks 
1972 m. balandžio mėn. 16 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Jauni
mo Centre klasėje Nr. 203.

•— Jerome Papievis, Downers 
Grove, UI., išrinktas 3 me
tams Į 69to mokvklu distrikto 
tarybą. John Yuška išrinktas 
vieneriems melams į 227 dist
rikto tarybą.

— Prof. D r. Rimgaudas Ne- 
mickas ir prof. dr. Roque Pi- 
farre, Loyolos universiteto 
širdies ligų specialistai ir chi
rurgai, dalyvaus šį šeštadienį 
Lietuvių Radio Forumo pro
gramoje ir kalbės apie naujo
ves širdies ligų gydyme.

— Ramūnas Krištopailis ir 
Vytautas Kubilas pakviesti i 
Jaunimo Kongreso Tvarkos 
komisiją. Jai vadovauja Stepas 
Lukauskas.

— Jaunimo Peticija Argen
tinoje jau yra paruošta ispanų 
kalboje ir platinama rinkti pa
rašus lietuviu ir kitataučiu tar- c c

po. Peticijos lapai yra gauna
mi Jaunimo Kongreso komite
to raštinėje, 5620 So. Clare-

Vakaru Vokietijoje, Darmstadto miesto centre yra Ernest Ludwig 
gatvė, kurioje automašiny nėra, ji skirta tik pėstiesiems. Gatvė pa
puošta įvairiu spalvų plastmasės apskritimais, kurie ypač vakare 

daro gražy įspūdį.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE 

Ndmai, Žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MKNESLNIĄ1S. ISSIMOKĖJIMAIS^

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Frezidentaa , - _

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 1-T141

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA {

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
BRIGHTON PARKE

2 butų po 5 kambarius mūrinis. 
Pastogė, beismantas su apsauga nuo 
potvynio, gazo šilima, aluminijaus 

langai. 
$26,500.

Skambinti po 5 vai. vak.
Tel. LA 3-2494.

SAVININKAS PARDUODA 12 butų 
5 metų namą. Modernūs Įrengimai, 
$24,000 pajamų per metus. 26-tos ir 

Austin apylinkė.
Cicero. Tel. 863-2231.

J” 1 ni————^—4

Federalinly ir valstijos pa|amv 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

R. E A L E S. T A T E 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

_ ^NAUJAS ADRESAS
ŠIMAITIS REALTY

2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 
Tel. 436-7878

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

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

kitoki blankai.

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tek: REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE 4 REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilię draudimai.

mont Ave., Cicago, III. 60636. 
Tel. 737-3300. Jaunimas kvie
čia visus i talką rinkti parašus 
po peticija JT Gen. sekretoriui 
Kurt Waldheim pavergtos Lie
tuvos ir lietuviu reikalais. . c

— Algirdas Karaitis išvyko 
į Union Pier. Mich, paruošti 
Gintaro vasarvietes pavasario 
ir vasaros svečiams.
- II PLJK Izd. — Konfr. 

| Snu/ius Mikaliukas balandžio 
5 d. buvo išvykęs j New Yorką, 
kur pas Finansų k-jos pirmi
ninką dr. J. Kazicką buvo susi
rinkusi visa Finansų komisi
ja JK-so pajamų — išlaidų 
tvarkingos atskaitomybės ir 
kitiems reikalams aptarti. 
Grįždamas iš New Yorko S. Mi
kaliukas šiuo pačiu reikalu su
stojo Clevelande, PLB-je, o 
balandžio 15 d. vyksta Kana-
don aptarti su LB Kanados 
Krašto Valdyba JK Dainavos 
stovyklos finansinius reikalus.

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS _ arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis
mantas. Aukšta pastogė. $22,400. 

Į MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas :mūras prie paC -Marquette 
parko. 1 Gazu automat, oro šildymas 
— vesnrimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai.4 Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis
mantas^. Garažas. Marquette Parke. 
$26.60<rS

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke $23 500

2 BUTŲ ’PO 5 KAMBARIUS veik 
naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai, Naujas garažas. S43,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikus 
i renginiai L Dideli modemus kamba
riai ir—virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės..

10 BUTU MŪRAS, apie $14.500 
nuomos. Marquette Parke. , Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai1 ir 
saugiai. " ’

ŽEMSS — 30 pėdų su garažu pne 
pat parko. $10,400.

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

APYNAUJIS 2-ju butą gražus mūr,. 
do 3 mieg.,jralumin. langai, karštu van
deniu šfluma gazu. 2-ju autom, gara
žas. Gražioje i vietoje prie parko. — 
$40,500

6 KAMB. MŪR.', moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild šazu. Marquette Parke. S21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu. įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke. S3S.500.

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

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus karn
omis sklypas. 2-ją butu namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LAB AI GERAS 10 butą mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. —, Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus 
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius jr 
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

K.-ERI N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

HOMF INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3203V4 W. 95th St.

GA 4-8654

?*’• ijP t <e anc CnuaRv Cor'ov,
------- — »

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, tav.




