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SOVIETU VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS 
PASKOLOS KVIEČIAMS PIRKTI

MASKVA. — Amerikos žemės ūkio sekretorius Earl Butz 
jau išvyko iš Sovietų Sąjungos, tačiau ten dar pasiliko jo padė
jėjas Clarence Palm by su kitais pareigūnais. Prieš išvykdamas 
Butz pareiškė spaudos korespondentams, kad ateity sovietų vy
riausybė galvojanti pirkti iš Amerikos javų po 200 milijonų dol. 
kasmet, gal būt, ištisą dešimtmetį. Sekretorius Butz net 90 mi
nučių kalbėjo su komunistų partijos sekretoriumi Brežnevu, šis 
jam pripažinęs, kad praėjusią žiemą labai nukentėjo sovietų žiem
kenčiai javai. Anksčiau sekretorius galvojęs, kad bloga, žiema 
sunaikino apie 30% žieminių kviečių, tačiau Brežnevas jam pa
sakęs, kad nuostoliai buvę dar didesni. Brežnevas įteikęs Butz’ui 
laišką prezidentui Nixonui.

SAIGONAS. — Vakar anksti rytą komunistų jėgos Binh 
Long provincijoje puolė apsuptą An Loc miestą, kuris yra tos 
provincijos sostinė, 60 mylių į šiaurę nuo Saigono. Tūkstančiai 
kareivių ir 40 tankų ik: saulė patekėjimo užėmė didesnę miesto 
dalį ir aerodromą. Pietų Vietnamo ir Amerikos lėktuvai puolė 
komunistų jėgas, tačiau neįsteigė jų sustabdyti. Vakar mieste 
vyko atkaklios gatvių kovos, šį miestą gynė 5-toji P. Vietnamo 
divizija, kuri jau savaitę buvo apsupta, maistas ir amunicija buvo 
pristatoma parašiutais. Komunistų jėgos prie šio miesto siekia 
20,000 kareivių.

Sovietų valdžia norinti pada
ryti sutartį dešimčiai metų ir 
prašanti Amerikos kreditų su 
2% ar 3% palūkanom. Ameri
kos pareigūnai* nurodo, kad 
Commodity Credit korporacija 
kreditus duoda tik trijų metų 
laikotarpiui ir reikalauja už pa
skolas 6% palūkanų. Amerikos 
vyriausybė tai korporacijai lei
džia paskolas duoti tik iki 400 
mil. dol. Todėl sovietai turėtų 
žymią dalį javų pirkti už gry
nus pinigus.

Pernai rudenį sovietų vyriau
sybė pirko Amerikoje įvairių ja
vų už už 135 mil. dol. ir sumokė
jo grynais. Kada šis klausimas 
iškilo kalbantis su Brežnevu, šis 
parodė visą sąrašą prekių, ku
rias, jo manymu, Amerika ga
lėtų pirkti iš Sovietų Sąjungos. 
Butz nurodęs, kad netolimoje 
ateityje AmerikaL Labąi reikės 
žibalo ir natūralių dujų^kuriaš 
sovietai galės parduoti iš savo 
Sibiro žibalo laukų.

Sekretorius Butz buvo pirmas 
Amerikos valdžios pareigūnas, 
susitikęs su Brežnevu. Tas pri
ėmimas laikomas sovietu drau
giškumo gestu. Kitas reiškinys 
— Sovietų Astronautų dienos 
proga Mokslų Akademijos pir
mininko Matislav Keldysh pa
sakyta kalba, kurioje jis prana
šavo bendrus sovietų ir ameri
kiečių veiksmus erdvėje, bend
ras erdvės laboratorijas, stotis 
ir bendrai valdomus erdvėlai
vius. Jo kalbos klausėsi ir didie
ji sovietų partijos ir vyriausy
bės nariai.

Jau šeši darbiečiai 
išėjo iš vadovybės
LONDONAS. — Dar trys žy

mūs britų darbo partijos nariai, 
“šešėlių kabineto” nariai pasi
traukė iš pareigų, nepritardami 
partijos kovai prieš Britanijos 
įstojimą į Europos bendrą rin
ką. Be Roy Jenkins, Harold Le
ver ir George Thomson — finan
sų, energijos ir gynybos kalbė
tojų, pasitraukė dar Diek Ta- 
verne, ekonominių reikalų, Da
vid Owen — karo laivyno rei
kalų ir Lordas Chalfont — užsie
nio reikalų ir gynybos “šešėli
nis” ministeris Lordų Rūmuose.

Harold Wilson paskyrė į pasi
traukusių vietas kitus politikus, 
tačiau visa darbiečių vadovybė 
tuo pasisuko gerokai į kairę. Vi
daus nesutarimai gali darbo par
tijai gerokai pakenkti. Nuosai
kesni britų balsuotojai gali at
simesti nuo tokios partijos, ku
rios vadovybėje yra gan dogma
tiškai kairieji darbiečiai.

Parlamente iki šiol rinkos rei
kalai buvo vyriausybės prastu- 
miamįvos aštuonių balsų persva
ra. Dabar, darbiečiams suskilus, 
premjeras Heath gali tikėtis įs
tojimo į rinką įstatymus pra
vesti jau daug didesne daugu
ma.

iŠ VISO PASAUUO
♦

WASHINGTON AS. — FBI su
ėmė dar vieną asmenį, angliaka
sių unijos pareigūną, ryšium su 
Yablonskio nužudymu. Tardy
mai eina toliau. FBI pareiškė, 
kad kaltinamiesiems pradėjus 
kalbėti, bus įvelta daugiau žmo
nių.

WASHINGTONAS. — Mokes
čių inspekcijos įstaiga — Inter
nal Revenue — paskelbė, kad 
dar ketvirtadalis visų pajamų 
mokesčių mokėtojų neužpildė sa
vo mokesčių formų. Įstaiga pa
skutinę savaitę duos 15,000 tar
nautojų, kurie veltui padės žmo
nėms užpildyti formas, tačiau 
nežinia ar suspės darbą atlikti 
iki balandžio 17 d., kada baigiasi 
mokesčių sumokėjimo už pra-

Jėjušiuš ' mettiš terminas.'
WASHINGTONAS. — Valsty

bės sekretorius Rogers pareiškė 
Amerikos Valstybių Organizaci
jos konferencijoje, kad Amerika 
peržiūrėtų savo politiką komu
nistinės Kubos atžvilgiu, jei Ku
ba atsisakytų kištis į kitų vals
tybių reikalus, nustotų remti re
voliucijas ir nustotų būti grėsmė 
visai hemisferai. Peru ministe
ris kritikavo konferencijoje Ku
bos izoliavimo politiką.

LOS ANGELES. — Du Cam
bridge, Mass., inžinieriai pagami
no rentgeno aparatą, kuriuo mui
tininkai galės patikrinti siunti
nius, surasti kontrabandą, visai 
neatidarinedarni lagaminų. Trys 
tokie aparatai muitinės įstaigos 
jau užsakyti.

SAN ANTONIO. — Preziden
tas Johnsonaš po širdies atakos 
buvo perkeltas į Texas ligoninę, 
arčiau savo namų. Gydytojai ti
kisi, kad jis už kelių savaičių 
galės važiuoti namo.

NEW DELHI. — Indijos gy
nybos ministeris pasakė parla
mente, kad sovietai stato Indi
jos uoste Vishkapatnum karo 
laivų taisymo dirbtuves, kur In
dija vėliau pati galės statyti ka
ro laivus.

NEW YORKAS. — Jungti
nių Tautų kolonializmo komite
te Portugalija išjuokė tris na
rius, kurie gyrėsi buvę Portuga
lijos Ginėjoje ir aplankę partiza
nų valdomą teritoriją. Portugali
ja sako, kad tokios teritorijos 
nėra ir komiteto nariai greičiau
siai lankėsi Ginėjos respublikoje, 
iš kur teroristai puldinėja Por
tugalijos Ginėją.

Darbo partijos parlamentinės 
grupės susirinkime, po karštų 
kalbų ir priekaištų 129 parlamen
to nariai pritarė Wilsono nuomo
nei, kad Britanija turėtų orga
nizuoti gyventojų referendumą, 
o 96 nariai palaikė Jenkins ir 
kitus pasitraukusius partijos va
dus, kurie pritaria Britanijos įs
tojimui į Europos Bendrąją rin
ką.
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Mėnulio fotografija, rodanti vietą, kur nusileis Apollo 16 astronautai. Baltos vietos netoli nusi 
leidimo taško yra dideli krateriai.

PAREIKALAUTI IŠDUOTI BRAŽINSKUS
ISTANBPLAS. — Sovietų Podgornas ir Turkijos prezidentas 

su padėjėjais pradėjo pasikalbėjimus^Podgopi^^vizitas Turkijoje 
■ yra atsakymas į turkų prezidento Sunay vizitą Maskvoje 1969 me
tais. šie pasikalbėjimai vyksta abipusio nepasitikėjimo dvasioje. 
Tuoj po II-jo Pasaulinio karo Stalinas pradėjo reikalauti iš Tur
kijos Kars ir Ardhan provincijų. Nuo to laiko santykiai nebuvo 
normalūs.' Tik 1964 m. Turkija pradėjo ieškoti geresnių ryšių 
su Sovietų Sąjunga.

“Christian Science Monitor” 
korespondentas Sam Cohen ra- 
šo, kad turkų pasikalbėjimuose 
su Podgornu gali vėl iškilti so
vietų reikalavimas išduoti so
vietams du lietuvius: tėvą ir sū
nų (Bražinskus), kurie pabėgo 
iš Sovietų Sąjungos 1970 metais, 
pagrobę keleivinį lėktuvą, šis so
vietų reikalavimas turklį vyriau
sybės buvo pakartotinai atmes
tas, aiškinant, kad šį reikalą 
sprendžia Turkijos teismai. Auk
ščiausias teismas prieš kiek lai
ko nusprendė, kad lėktuvo pa
grobėjai turėtų būti teisiami kri
minaliniame teisme už lėktuvo 
palydovės mirtį. Tačiau turkų 
pareigūnai gali parodyti lanks
tumą, rašo laikraščio korespon
dentas Cohen iš Istanbulo.

Turkų spauda prieš Podgorno 
vizitą daug rašė apie sovietų val
džios veidmainiavimą turkų at
žvilgiu. Kremliaus vadai kalba 
apie santykių gerinimą, tačiau 
tuo pačiu metu jie remia tur
kų teroristus. Rytų Berlyne, 
Bulgarijoje ir Sirijoje komunis
tai turi centrus, kurie organi
zuoja neramumus Turkijoje. Ry
tų Vokietijoje sovietai išlaiko 
turkų komunistų radijo stotį.

Nemaloni turkams ir sovietų 
politika Kipro saloje, kur jie re
mia vyskupą Makarios, aršų tur
kų mažumos toje saloje priešą.

Podgornas tikriausiai iškels 
ir kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimą. Nors sutartį su so
vietais Turkija pasirašė 1964 m., 
tik pernai Turkijos vyriausybė 
atidavė tą sutartį parlamentui 
ratifikuoti. Iki šiol turkų parla
mentas tos sutarties dar nepra
dėjo svarstyti.

TOKIJO. — Naujas Amerikos 
ambasadorius Japonijoje Robert 
Ingersoll įteikė imperatoriui Hi
rohito savo kredencialus.

_ viuApsios zimos
♦ Brazilijos keleivinis lėktu

vas vakar buvo dingęs be žinios, 
tačiau vėliau buvo pastebėtas 
kalnuotoje vietovėje, kur jis ban
dė nusileisti. Iš 24 keleivių da* 
lis liko gyva.

♦ Kinija įteikė Jungtinėms 
Tautoms pirmą auką — 20,000 
dol. Pietų Afrikos apartheido 
aukoms šelpti.

♦ Kainų komisija svarsto, 
kaip kovoti prieš maisto produk
tu kainu kilimą.

Du vyrai vakar pagrobė Ka
lifornijoje keleivinį lėktuvą su 
35 keleiviais ir reikalavo, kad 
jis skristų į Meksiką.

A Senatas priėmė įstatymą, 
kuris suvaržo Amerikos prezi
dentų galią vesti karo veiksmus 
be kongreso pritarimo. Pavojui 
kilus, prezidentas gali panaudoti 
kariuomenę, tačiau per 30 dienų 
turi gauti kongreso pritarimą, 
sako naujas įstatymas, už kurį 
balsavo 68 senatoriai, o prieš — 
18. Manoma, kad Atstovų Rū
mai ši istatvma atmes.

♦ Ambasadorius Porter Pa
ryžiuje paskelbė, kad preziden
tas Nixonas padarė komunistams 
slaptą taikos pasiūlymą balan
džio 1 d., tačiau Hanojus atsakė 
j jį, padidindamas puolimus P. 
Vietname.

♦ Belfaste bombos sprogimas 
užmušė protestantų kaime mo
terį. Protestantų Vanquard gru
pė paskelbė turinti 75,000 gink
luotų vyrų ir galinti paimti val
džią jėga.

BELFASTAS. — Airių slap
toji armija paskelbė paaiškinimą, 
kodėl jauna airė moteris buvo 
nubausta dažais ir plunksnomis. 
Ji naudojusi narkotikus ir plati
nusi juos jaunimo tarpe. Re to, 
ji “per daug kalbėjo”.

Urugvajus nemoka 
saugoti kalinių

MONTEVIDEO. — Iš Punta 
Carretas kalėjimo ilgu .požemi
niu tuneliu pabėgo 15 tupamaro- 
komunistinių banditų ir 10 kri
minalinių nusikaltėlių. Pabėgu
sių tarpe buvo septyni žymūs 
komunistų vadai, kurie buvo su
gauti po pernai metų rugsėjo 
mėnesio pabėgimo. Tada iš to 
paties kalėjimo buvo pabėgę 106 
kaliniai.

Tunelis į kalėjimą buvo iškas
tas laisvėje esančių draugų, 
buvo 200 pėdų ilgumo.

jis

Kinai Detroite
DETROITAS. — Trečiadienį į; 

Detroitą atvyko iš Kanados Ki
nijos stalo tenisistai ir jų paly
dovai. Detroitas pirmu miestu 
parinktas todėl, kad čia gyve
na Amerikos stalo teniso sąjun
gos pirmininkas Graham Steen- 
hoven. Kinai buvo pavedžioti po ■ 
Chryslerio automobilio įmonę, 
nes joje dirba Steenhoven. šeš
tadienį kinų komanda lankysis 
Ann Arbor, iš ten važiuos į Wil
liamsburg, Va., ir Washingtona, 
kur, galimas daiktas, susitiks su 
prezidentu Nixonu.

Kinų sportininkų kelionė po 
Ameriką kainuos apie 300,000 
dol. ši suma yra privačiai su
renkama aukomis.

John W. Young, Apollo 16 astronau
tas, kuris balandžio 16 dieną pradeda 

kelionę į mėnulį

Paskyrė Izraeliui 
dar 85 milijonus

WASHINGTONAS. — Senato 
užsienio reikalų komitetas pa
tvirtino sen. Muskie pasiūlymą 
duoti Izraeliui 85 mil. dol. pa
dedant iš Sovietų Sąjungos at
važiuojantiems žydams įsikur
ti Izraelyje, šį pasiūlymą stip
riai rėmė sen. Javits iš New Yor
ko, jam tačiau priešinosi komi
teto pirmininkas sen. Fulbrigh- 
tas. Jis nurodė, kad Amerika 
šiais metais jau duoda Izraeliui 
paskolų ir paramos 500 milijo
nų dol. Komitetas lengvai duo
dąs Izraeliui 85 milijonus, kada 
jam labai sunku gauti 8 mil. dol. 
keliams Arkansas valstijoje, ku- 

Iri jį išrinko į senatą.
Senatorius Symingtonas ir

gi pasisakė prieš šią paramą Iz
raeliui. Jis nurodė, kad žydų 
“Ėobby” persistengianti ifcL&b 
gali kongrese pražudyti jo na
rių palankumą Izraeliui.

Stiprina puolimus

MASKVA. — Sovietų valdžia 
sustiprino kampaniją prieš ra
šytoją Solženiciną. “Literatur- 
naja Gazieta” paskelbė 11 laiš
kų. rašytų įvairių sovietų respu
blikų rašytojų. Tuose laiškuose 
Sojženicinas puolamas už jo ne
apykantą sovietinei sistemai ir 
jo tariamus ryšius su rusų emi
grantų sluoksniais užsieniuose.

Solženicinas kritikuojamas, 
:kad jis savo knygoje “Rugpiūtis 
Į1914” labai iškeliąs vokiečių lai- 
imėjimą prie Tannenbergo Pir- 
i majam e Pasauliniame kare. Sol
ženicinas apie tą mūšį kalbėjęs 
visai taip pat, kaip fašistų vadei
vos, jų tarpe Hitleris.

Įdomu pabrėžti, kad Hitlerio 
istorikai laikė tą. Tannenbergo 
laimėjimą prieš jėgas iš rytų — 
prieš rusus -- atsikeršijimu už 
skaudų pralaimėjimą Žalgirio 
mūšyje, kuriame Vytauto vado
vautos “Rytų” jėgos sumušė 
kryžiuočius. Vokiečiai skelbė, 
kad Tannenbergo kautynėse ger
manai nuplovė seną gėdą. Vo
kiečiai mūšio vietoje buvo pasta
tę paminklą, kuri vėliau, po pa
skutinio karo, rusai susprogdino 
ir pastatė savo.

Pakistanas pradės 
derybas su Indija 
NEW DELHI. — Indijos vy

riausybė paskelbė, kad ji susi
tarė su Pakistanu per Šveicari
jos ambasadą pradėti pasitari
mus dėl ateities santykių. Indi
jos delegacijai vadovaus prem
jerės Gandhi patarėjas Durga 
Prasad Dhar, kuris Indijoje va
dinamas “ponios Gandhi Kissin- 
geris”. Jis anksčiau buvo Indi
jos ambasadorium Maskvoj.

Pakistano prezidentas Buhtto

Spėjama, kad komunistai, jei 
jiems pavyks užimti visą An Loc 
miestą, čia įsteigs savo laikiną 
vyriausybę. Tai būtų didelis jų 
propagandinis laimėjimas.

Į pagalbą apsuptiems 5-tos di
vizijos kariams labai pamažu 
slenka 21-ji divizija, perkelta iš 
pietinio karinio distrikto su Sai- 
gana parašiutininkų brigada ir 
kitais gerai paruoštais regulia
rios kariuomenės daliniais, ši 
grupė yra puolama iš abiejų 13 
kelio ousiu.

Didieji B-52 bombonešiai puo
lė karinį šiaurės Vietnamo aero
dromą 60 mylių nuo Hanojaus. 
Komunistų radijas praneša, kad 
4 JAV lėktuvai buvę numušti. 
Karinė vadovybė tai paneigia. 
Šiame aerodrome komunistai lai
kydavo 8 ar 10 Mig lėktuvų.

Pietų Vietname priešas apšau
dė raketomis keturias amerikie
čių bazes. Da Nange sužeista 11 
amerikiečių, žuvo 14 vietnamie
čių civilių.ir 25 — sužeisti. Ra- 
Tetoš*sužalb|o 4 lėktuvus, įskai
tant vieną Phantom, o vienas 
elektroninės žvalgybos lėktuvas 
buvo visai sunaikintas.

Praėjusią savaitę žuvo 12 ame
rikiečių ir 32 buvo sužeisti, dar 
19 dingo be žinios, matyt, pate
ko į nelaisvę. Vietnamiečių žuvo 
641 ir 2,166 buvo sužeisti. Ko- 
mumunistų žuvusių buvo 2,987 
kareiviai.

Iš Mekongo provincijos ištrau
kus didesnę reguliarios kariuo
menės dalį, ten dažniau pradėjo 
pulti kaimus Viet Congo jėgos. 
Tayninh provincijoje šiaurės 
Vietnamo dalinys netikėtai už
klupo Saigono kariuomenės 49— 
tą pulką. Jis turėjo sunkių nuo
stolių. Priešui pateko keturios 
155 mm. patrankos, dvi 105 mm. 
patrankos, 10 šarvuočių, du len
gvi M-41 tankai ir 14 sunkveži
mių. Šiuos ginklus komunistai 
tuoj ėmė naudoti prieš Saigono 
gynybą.

Sovietų studentai

MASKVA. — Iš Sovietų Są
jungos į Ameriką sekmadienį 
atskris trys jauni sovietų uni
versitetų studentų vadovai, ku
rie važinės po Ameriką ir ves 
debatus su amerikiečiais stu
dentais. Tema numatyta: “Kaip 
Amerika ir Sovietų Sąjunga gali 
bendrai dirbdamos išlaikyti pa
saulyje taiką?”.

Sovietų studentai yra armė
nas Saakyan, gruzinas Vladi
mir Kavtaradze ir rusas Niko
lai Muchin. Gruodžio mėnesį 
trys Amerikos jauni oratoriai 
važinės po Sovietų Sąjungą, 
šiuos vizitus organizuoja Kalbos 
Ryšių draugija. Sovietų studen
tai kalbės septyniuose universi
tetuose, jų tarpe Southern Illi
nois.

pareiškė, kad dar šio mėnesio 
gale gali įvykti jo susitikimas 
su premjere Gandhi.
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Margučio 40-ties metų sukaktį minint I HISTORY
MARCH 9

Vakare, lygiai aštuntą va- 
lantiiš radijo stoties WXRF 
l’M banga 93,1 suskamba su 
lietuviškos melodijos atgarsiais 
maršas. Stoties pranešėjas 
anytų kalba informuoja, jog 
prasideda M augučio radijo va
landa lietuvių kalba. Suglaus- 
tais sakiniais jis paaiškina jos 
paskirtį, pobūdį, pastebėda
mas, kad tai seniausia lietu
vių programa visoje Ameriko
je. transliuojama jau keturias- 
deš.lutuosius melus.

Maršo garsams kiek prity- 
Iari , išgirstame šios progra
mų* vedėjo Petro Petručio bal
są kalbant lietuviškai iš nuo
savos studijos Marquette Par
ke. .Jis taipgi pamini, jog šie 
metai yra jaunimo metai ir 
kad Margutis šiemet švenčia 
savo gyvavimo keturiasdešim
ties metų sukaktį. Paskui tęsia 
si tos. dienos marga, kruopš
čiai paruošta, turininga pro
grama. Girdime dainos muzi
kos gabalų, vietos ir užsienio 
žinių, pranešimų, garsinimų 
ir visą kita, kas yra tos dienos 
šviesoje aktualu ir svarbu. 
Prie svarbesnių lietuvių gyv 
ninio Įvykių ir pasireiškiančių 
kultūrinių apraiškų apsistoja- 
ma ilgėliau ir pagvildenama 
išsamiau. Galima teigti, jog 
joje atsispindi kaip veidrody
je ne tik mūsų gyvenamasis 
laikas, bet iškeliami ir svar

besnieji klausimai, verti lietu-1 
viškos visuomenės dėmesio., 
Taip būna kasdien, išskiriant 
šeštadienį ir sekmadienį.- Toms 
dienoms nebuvo galima gauti! 
stotyje- laiko lietuviškai pro-j 
ramai, nes jas jau buvo užė
mę kiti.

Rodos, netenka ir aiškinti, 
kas atsitinka tuo pat laiku Či
kagos ir plačių apylinkių lie
tuvių tarpe. Dauguma jų atsi
suka radijo priimtuvus ir klau
sosi to gyvo lietuviško žodžio, 
sklindančio oro bangomis. 
Nors tikslaus klausančiųjų 
skaičiaus neįmanoma nustaty
ti, bet apytikriai manoma, jog 
Margučio klausosi keli tūks
tančiai lietuvių, o svarbesniais 
momentais, įskaitant ir visus 
jų šeimos narius, tas skaičius, 
gal būt, pasiekia ir keliolika 
tūkstančių. Tad Antano Vana
gaičio Įsteigtoji radijo valan
da,, jo net pavadinta Margu
čio imperijos Dienžodžiu, vis 
dar tebėra klausytojų mėgia
ma, skaičiumi gausi ir veiks
minga savo poveikiu ir dar. 
bais mūsų lietuviškojo gyveni
mo baruose.

Margutis per savo gyvavimo 
laikmeti vra atlikęs didelės 
reikšmės vaidmenį lietuvių iš
eivijos gyvenime. Jo Įnašas Į 
kultūros lobyną yra didelis, 
nėra įmanoma jo pilnai abibū- 
dinti siauruose straipsnio rė-

entered unattended or- 
mo/ed truck in Roch
ester, N.Y., made off 
with money bags con
taining $836300.

MARCH 18———■J Santa 
Clara, C a 1 if., doctors 
lost ba trie to save any 
of seven babies born 
to woman who hod been 
taking tertihry drugs.

MARCH 3J Mohawk 
Airhoes propjet carrying 
47 oc&hed into Albany, 
H.Y., residential neigh* 
Urteod, kdbng 17.

march 25■I Rebel 
military forces foiled in 
c&ep to overthrow gov
ernment of San Salva
dor's Presidest Fukl 
Saachez Hernandez.

ended recognrtioa of 
Taiwan, raised diplo
matic relations with 
China to full GBbhasso- 
dorial leveL

President Bhntto re
placed nation s air force, 
array chiefs in sojor 
military shake-op.

_LonNol 
j swore Lmsetf in as pres* 

ident, prime minister 
and commander-in-chief 
ixj Cambodica power 
take-over.

Prime 
Minister Indira Gandhi's 
Congress Party was 
landslide winner in In
dia's state assembly 
elections.

_J Pioneer 10, 
unmanned U.S- space
craft, Io unc k ed from 
Cape Kennedy on mis
sion to explore Jupiter's 
environs.

MaMtUuft Terrorists 
in police gerb kidnaped 
Oberdon Soltustro, head 
of Fiat auto works xn 
Buenos Aires.

FŽ Great Bri

tain removed U I s t e r's 
Protestant government, 
took over direct control 
of Northern I reload.

Ž2IZI3 fugoslar 
jerhner crashed into 
mountain and exploded 
near Aden. South Ye
men, killing ail 22 
aboard.

r march b

i MARCH 2 MARCH B

nori lauke pabėgioti ir pažais
ti, o turi rainiai ir tyliai laiky
tis, kad triukšmo nekeltų, kad 
už sienos kaimynų neerzintų ir 
tU daugiausia laiko pralei
džia žiūrėdami TV, gulėdami 
ir mažai judėdami, pasidaro 
letargiški, neramūs, užsidarę 
savyje. Negeriau su suaugu
siais, kurie savo mažose apart 
men tuose neturėdami kas veik 
ti, pradeda nuobodžiauti, vy
rai žmonoms virtuvėse prade 
da vis dažniau “po kojomis 
veltis. Negana to, dangorai
žiuose ypač plinta “vandaliz
mas”.

Dr. Cappon nurodo, pavyz
džiui Caracas miestą , Vene- 
cueloj, kad skurdžių kvarta
luose žmonės kol gyveno savo

POEZIJOS VEIKALAI
Foezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui isskieisu mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konietemis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
DuKlus. Dramatiškai besikeičiančiuose gainios scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir veriuz poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yia gausus pasirinkimas poezijos ieicki-ių;

1. J. Augustaityte - Vaičiūniene, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psl. Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos.. 
Kišeninio lomia to, 157 psl. S2.U0.

5. Bulky Juze, EILERASClAi 1R RASTAI. 155. psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktine, 169 

psL Kama $3,00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.0G
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

C 12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietmtas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
/•'Anvksciu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrika, 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
18'. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. SI.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SAAELIS. Eilės, 70 psL, $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVeS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

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

muose. Pats Margutis savo 
40metų sukaktį atžymi šauniu 
banketu balandžio 15 dieną 
Beverly Country Club patal
pose ir balandžio 16 dieną Vi
dos Vaitkutės koncertu Jauni
mo Centre. Žinoma, ta sukak
tis paskatina ir mus atsigręžti 
i praeiti ir kiek giliau pamąs
tyti apie Margučio nueitą kelią, 
Tas jo, kaip žinia, nueitas ke
lias buvo labai vaisingas, bet 
nebuvo lengvas pačiam Margu
čiui. Tame kelyje būta ne tik 
pasipinančių erškėčių, bet ir 
tragiškai skaudžių valandų, pa
reikalavusių net gyvybės au
kų, tęsiant šį kilnų darbą.

Pats Margučio žurnalo įkū
rėjas, gyvo lietuviškojo žo
džio per savo Įsteigtą Dienžodi 
1932 metais balandžio 11 die 
ną sakytojas, Antanas Vana
gaitis, Amerikos lietuvių gy
venime paliko neišdildomų 
pėdsakų.

Jis, Suvalkijos kaimo ama
tininko sūnus, šį pasaulį iš
vydęs 1890 metais, gegužės 19 
dieną, Valių kaime Bubelių 
valsčiuje. Jo tėvas jautėsi irgi 
daug pasaulio matęs žmogus, 
rusų kariuomenėj ištarnavęs 
septynerius metus ir prisika 
sęs iki vyresniojo puskarinin

kio ar viršilos laipsnio. Grįžęs 
vertėsi dailidės amatu, dirbda
mas namų apyvokai reikalin
gus daiktus. Buvo laikomas 
apsišvietusiu lietuviu, supran
tančiu mokslo svarbą. Gal tai 
ir tiesa. Jis ir savo sūnų pats 
išmokė lietuviško rašto, o kad 
galėtų daugiau išmokslinti, 
persikėlė Į patį Šakių priemies
tį — Striupų kaimą.

Šakiuose tada veikė rusų 
penkių skyrių dviklasė mokyk 
la. Joje Antanas Vanagaitis 
jau pasireiškė savo gabumais 
ir, nors ir mėgo išdaigas, bet 
ją baigė pirmuoju mokiniu. 
Ja ir teko jam pasitenkinti, 
nes, nors galvojo stoti Į Veive
rių mokytojų seminariją, bet, 
tur būt, dėl lėšų stokos į ją ne- 
Įstojo, o pradėjo mokytis mu
zikos pas šakių iškilų tais lai
kais buvusį vargonininką So- 
daiti. Vargonininko amato jis 
pramoko per porą metų, bet 
tuo laiku užklupo revoliucija 
1905 metai, ir 15 metų jaunuo 
lis tapo užsidegusiu revoliu
cionieriumi. Aktyviai pasi
reiškė, platindamas lietuviš
kus atsišaukimus, o Lukšių 
bažnytkaimyje išdrožė ir kelias 
prakalbas. Laimingai išspru
kęs nuo kazokų.

(Bus daugiau).

BIRŽŲ APYLINKIŲ SENOVĖ

SLA RINKIMŲ DAVINIAI

NEW YORKAS, N. Y. — 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Balsams Skaičiuoti Komi
sija, susidedanti iš P. B. Balči
konio, Br. Spudienės ir Antano 
Gusčio, suskaičiavo kovo mėne
sį vykusių balsavimų kuopose 
balsus ir rado tokius rezulta
tus:

Pirmininko pareigoms:
Povilas P. Dargis gavo 1,40-1 

balsus.
i

Vicepirmininko pareigoms:
Aleksandras Čaplikas 1,367 

balsus.

Sekretoriaus pareigoms:
Algirdas Budreckis, 1,304 bal

sus.
Petras Januška 138 balsus.

lėdininkės pareigoms:
Euphrosine Mikužiutė 991 bai

sa.
Jokūbas Stukas 110 balsų.

Iždo globėjų pareigoms:
Steponas Briedis 861 balsą.

Josephine Mileriūtė 814 baisų. I
Antanas Bukauskas 609 bal

sus.
Daktaro kvotėjo pareigoms:

Dr. Steponas Biežis 1,360 
balsų.

Išrinkti daugiausia balsų ga-į 
vusieji.

žmonės dangoraižiuose
Prie nuolatinio nesaugumo 

jausmo gyvenant aukštuose 
dangoraižiuose gaisro atveju 
prisideda dar kitas, tai psichi
atrų patyrimai, kad nenatūra
lūs aukštai izoliuotas gyveni
mas blogai veikia žmonių ner
vų sistemą ir pagaliau protą.

Psichiatras Dr. Daniel Cap
pon patyrė, kad ypač neigia
mai aukštai gyvenimas atsilie
pia i vaikus, kurie apartmen- 

į tų kambariuose lyg kalėjimo
celėse uždaryti negali kada

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti Į Naujiem- 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

N A U J I E N O S,
1739 r>o. Halsled Su, Chicago, 111. 6060* 
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Lietuviams reikalinga literatūra Į. 
| \t Kiekvienas lietuvis, Kuriam rūpi gimtinio krašto laisve ir lietu- r 
„ vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis., F B* Čia »urmneta> Knygas galima užsisakyti Naujienose. j

7 I
Liudai Dovydėnas, MES VALDYSlM PASAULĮ. Atsiminimai, ir 

iniyrnus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose.I Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

* Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
| Kurti j Ko* pauegjinąir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
1 darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
k Ovsikcictanu komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.
* Jurgis Ghauda, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap- 
I rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija pneš bolševikus ir jos na- 1 nų elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- 
I minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 
tf vio dalią Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosios f rasytoios Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- 
jp nuoja 6 dol. |
: Juozai Kapačtnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- Į
i džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovy k- k 
V lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

L
* j. Audėnas,. PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
| paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
l r įsryškejes nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas Ir 1 asmenų 270 psl., $4,00,

CIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.I5 Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, t I Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
J-, Kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl.. $1,00, Yra taip pat ( 1 išversta i anglų kalbą K U

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu- 
|* vą įspūdžiai 1 Muštruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00.

D. Kuraitis, KELIONĖ. J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
B* tonaus pastahurria neapgauna inturisto ir. agitpropo propaganda bei 
fc’smarkavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 g psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- , f rmi gvvemmą Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau iuo- 
g k ingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio T1 ANEKDOTUS. 
I 5Z psl , $1.00.

Šie kiti leidimai yra Kaunami

; NAUJIENOSE. 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. (MM
Ii? atsilankani darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
w Iar pinigine perla’da
r. i_n—i, ~ r, .i~ j.t-į

Biržų apylinkės nuo seniau
sių laikų žmonių gyvenamos. Tai 
liudija gausios tolimos senovės 
iškasenos, randamos Apaščios 
upės pakrantėse — Velniakalnio 
ir Velniakapio piliakalniuose. 
Latvelių laukuose ir Mažutiškių 
piliakalnyje randama akmeninių

stūkso Radvilų pilies-rūmų griu
vėsiai.

Biržai įpratę savo svečią pa
sitikti Įdomiu, gerai tvarkomu 
kraštotyros muziejumi. Jame 
atsispindi šio miesto ir jo apy
linkių žmonių buitinio ir dvasi
nio gyvenimo turtinga praeitis

iš lentgalių susikaltose lūšnose 
kad ir beturčiai bet buvo links
mi žmonės, bet kai valdžia pa
statė aukštus viešųjų butų pa
status ir juose beturčius apgy
vendino, tie patys žmonės pa
sidarė nervingi, net politiniai 
grėsmingi. Psichiatras sako, 
kad gyvenimas dangoraižiuo
se yra panašus i kalėjimą.

g Taikingas, ramus ir har
moningai sugyvennantis pasau
lis — tai tikras siaubas milita- 
ristams ir advokatams.

(Norman Mailer)

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA į
Naujienose galima gauti naikiu knygų, kurios papuoš bet kokią t 

knygų spintą ar lentyną:

K. Biennis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pusi................   $6.00 •
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi..................................................  $7.50 •
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pusi., įrišta — §3,00, 
minkštais viršeliais — ___ __________________  $2.00. j

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 , 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta,- 416 p— $5.50 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pust ___________________  $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., _______________________________________ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

Įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — $4.00
D r. V. Sruogienė, LIE i UVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik $10.00

N A U J I. ErįN-O S,
1739 So. Halsted St., Chicago „8į QI. —-Telef. HA 1-6100 

= —v

Good intentions never saved a pennyi

kirvuku ir kitokiu buities reik
menų. Mantagiriškiuose ir Para- 
vičių laukuose pasitaiko pilka
pių. Dalis piliakalnių buvo pa
naudota karų su švedais metu, 
dėl to dar iki šiol vietinių vadi
nami švedkalniais. Krinčino, Me- 
žūnų, Paravičių, Radviliškio ir 
Runkiškiu kaimuose išliko šve
dų karų metu supilti pylimai.

Stebina XVIII amžiuje atlik
ti sudėtingi darbai — Apaščios 
ir Agluonos patvenkimas. Juk 
kadaise širvėnos ežero vietoje 
tįsojo neįžengiamos šlapios pie
vos, kemsynai su negilaus pel
kėto ežeriuko liekana. Biržų sa
vininkai Radvilos buvo ne tik žy
mūs ani meto karo vadai, bet ir 
dideli mokslo, švietimo bei re- 
formizmo šalininkai. M. K. Rad
vila (1549—1616) 1613 m. suda
rė gana tikslų Lietuvos D. že
mėlapi, nes žinojo geodezijos ir 
kartografijos pagrindus, šias 
žinias kūrybingai pritaikę prak
tikoje, vadovavo pylimų ir už
tvankos statybai. Apaščios ir Ag
luonos vandenys išsiliejo net Į 
106 ha. ploto širvėnos ežerą. Jis 
ne tik papuošė Biržų apylinkę, 
bet turėjo ir tam tikrą strategi
nę paskirtį. Tiesa, jis gana sek
lus, buvusių pelkių aukštesnės 
vietos taip ir liko neapsemtos, 
bet salos tik paįvairina šį puikų 
dirbtinį vandens baseiną, be ku
rio. rodos, būtų neįmanomas Bir
žų miesto ir jo apylinkės gyven
tojų gyvenimas l>ei poilsis. Piet
rytinėje ežero pusėje, kur Įteka 
Apaščia su Agluona, yra pusia
salis su keturkampe kalva, su 
piltais apsauginiais pylimais ir 
iškastais, kadaise vandeningais 
giliais grioviais. Gražios kvadra- 
t'iiės aikštės vakarinėje pusėje’

ir dabartis. Biržiečiai nesitaiks
tė su reakcija, atkakliai kovojo 
už laisvę, aktyviai dalyvavo abie
juose XIX a. valstiečių sukili
muose. Biržų giria ' buvo svar
bus 1863 m. sukilimo židinys. 
Čia telkėsi ir mokėsi kovoti su
kilėliai. ?

Per visus 40 spaudos draudi
mo metų čia negeso šviesos ir 
pažangių minčių žiburėlis, kurs
tomas drąsių žmonių. Biržuose 
dar gerokai prieš pirmąjį pa
saulinį karą Įsteigta spaustuvė, 
čia spausdinama daug knygų, 
jų tarpe S. Matulaičio Lietuvos 
istorija, mokslinės brošiūros, 
laikraščiai.

Vincas Mikaila, 
geol mineral, mokslų 

kandidatas

PAGELBĖJO NEMIGAI
Daktaras: Kai miegas neims, 

bandykite skaičiuoti, skaičiuoti, 
skaičiuoti.

Pacientas: Kaip tamsta pata
rei, aš ir praeitą naktį skaičia
vau, mažiausiai iki šimto tūks
tančių...

Daktaras: Ir užmigote?
Pacientai: Nebereikėjo, nes 

atėjo laikas keltis.

a Staiga susirgo restorano 
padavėjas. Nuvežtas į ligoninę 
ir paguldytas ant stalo nekant
riai laukia operacijos. Pamatęs 
praeinantį jo restorane dažnai 
pietaujanti daktarą padavėjas 
maldingai:

— Ponas daktare, prašau ko 
greičiau pradėti!

Daktaras; - Deja, tai ne ma- 
r..i stalas.

It takes a commitment to save money. To 
yocr family, to the future. And maybe to 
yoor country. Good intentions just aren’t 
enough.

That’s why the Payroll Savings Plan 
works so wdL It’s a way of saying “I’m 
committed."

And it’s almost effortless. AH you do is 
sagn up once, where you work. Then the 
amount you specify is automatically set 
aside from your check each payday and 
put into U.S. Savings Bonds. You have 
automatic saving power.

After all, it’s hard to spend money you 
don’t touch.

Oh, you’ll touch it someday. For that 
house, or dream vacation, or for your 
kids’ ccJlege education.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 5%% 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. It’s a small effort, but it’s *. big 
commitment. For-you and your country.

3on<i> axe ttfe. If lost, stoim, or destroyed, 
w* Rphce tfeem. Whea needed, they can be 
e»bed year bank. Tax may be deferred 
w»6l wederapdon. And always remember, 
Benda nae a proud >ay to tawe.

lake stock in America.
Wifh higher paying US&rangs Bonds.

Cowott.wl not far
T* f m 4 pwbfic w-rvire in eonperatina wkh TW
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Kai kartais pradedi galvoti 
apie praeitį, tai pamatai tokius 
dalykus, kurių savo laiku nebu
vo įmanoma įsivaizduoti. Prieš 
60 metų socialistai kėlė revoliu
cijas, šaudė carus, karalius, o ca
rai ir karaliai juos grūdo į kalė
jimus, korė ir šaudė. Bažnyčio
se socialistai būdavo visokiais 
būdais koliojami, o socialistai 
nepagailėdavo žodžių bažnyčiai. 
Tai buvo didelės priešingybės, 
kurios atrodė niekad negalės su
artėti. Iš socialistų tarpo, gal 
stipriausi pasirodė socialdemo
kratai. Jų pradžia Prancūzijoj 
— F. Lassalle 19 amžiaus pra
džioj, bet stipriausiai prigijo Vo
kietijoj, ypač Bismarko laikais.

Bismarkas buvo priešingas so
cialdemokratams, bet su jais tu
rėjo skaitytis, nes kasdien au
go jų skaičius ir pasidarė stipri 
opozicija tuo labiau, kad social
demokratų partijoj buvo uni
versitetų profesoriai, gydytojai 
ir nemažai prie pavardžių su 
priedu “von” — kilmingo kili
mo. Parlamente Bismarkas vi
suomet pradėdavo savo kalbą at
sisukęs į kairę t. y. į socialdemo
kratus: “Ponai profesoriai” ir 
pasisukęs į dešinę: “Mieli mano 
bičiuliai”.

Bismarkas buvo gudrus poli
tikas. Ką socialdemokratai siū
lydavo, jis dar su kaupu įvesda
vo ir visas nuopelnas tekdavo 
jam. Ne visur taip buvo, kitur 
ėjo žiauri kova.

Tik pirmas pasaulinis karas 
iš pagrindų pakeitė žemėlapį, te
ritorijas, valstybes. Daug kas 
pradingo, daug kur atsirado nau
jų valstybių, apie kurių buvimą 
pasaulis jau buvo pamiršęs. Iš
ėjo į areną naujos idėjos ir par
tijos: socialdemokratai, krikš
čionys demokratai ir komuniz
mas. Pradingo bajorai, daug ka-

INSURED__SAVE

Mutual
Savinas and Loan

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

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000.

Galim* taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| <rb> 
money orderi-

*■ r. «. i vz KJ,

1739 SO- HALSTED ST., CHICAGO 8, [Li-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina $2.00.

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 pasiunciant 

Čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

GEROS DOVANOS
tios knygoj parduodamos dabar Naujienose' «v 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _____ _
Minkštais viršeliais tik .... ............. ........... ...... .....

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar

$3.00
$2.00

$1 5C

ralių, bet išliko išimčių. Labai 
keista, bet tai tikrovė: kai kur
pasiliko karaliai ir labai darniai Į 
ir produktingai bendradarbiau-1 
ja su socialdemokratais: Švedi
ja, Danija, Belgija, Olandija, 
įdomu, kad Italijoj prezidentas 
yra socialdemokratas Saragat. 
Atrodo, kad popiežius (juk Ita
lija popiežių tėvynė) pakenčia-į 
mai sugyvena su prezidentu Sa-' 
ragat ir neteko girdėti, kad po-1 
piežius jam būtų ieškojęs vie
tos pragare.

‘ Socialdemokratai daug kur 
bendradarbiauja su krikščdemo- 
kratais: Vak. Vokietija, Italija, 
Olandija, Šveicarija, Austrija, 
Suomija. Taip pat vienu laiku t. 
y. 1919 m. Nepriklausomoj Lie
tuvoj kunigas Mykolas Krupa
vičius, garbingas ir didis patrio
tas, bendradarbiavo su liaudinin
ku Mykolu Sleževičių — dideliu 
patriotu ir išgelbėjo Lietuvą nuo 
rusų komunistų okupacijos. At
siradę krikščionys demokratai 
visoj Europoj konkuravo social
demokratus, o paskutiniais lai
kais beveik visur sudaro su jais 
koalicines valdžias. Abi tos par
tijos atsirado beveik kartu 19 
amžiaus pradžioj, taip pat toje 
pačioje Prancūzijoj, o išaugo 
Vokietijoj, ypač 1848 metais po 
Frankfurto susirinkimo. Iš čia 
persimetė į visus kitus kraštus, 
tame tarpe ir Lietuvon.

Trečioji Europos politinė ir 
socialinė srovė — komunizmas. 
Revoliucinė komunizmo idėja 
yra kilusi taip pat Prancūzijoj. 
Pradininkai Babeufas, Blanquet. 
Reikia pasakyti, kad prancūzai 
vaidina didelį vaidmenį Europoj 
maždaug nuo 18 amžiaus iki šiai 
dienai. Dar šiandien Prancūzi
joj konkuliuoja katalikiškos sro
vės: modernistai, tradicionalis- 
tai ir tautinė srovė De Gaulistai.

L^qt regular
JR j/U PASSBOOK

,*7 ACCOUNT
Per Annum
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Torrance, Kalifornijos pajūryje jaunuolis skrenda didelio aitvaro nešamas. Tokie aitvarai sveria apie 30 svarų 
Įsibėgėjęs nuo stataus kalno, sportininkas pakyla Į orą ir skrenda su vėju. Šis naujas sportas vadinamas "kiting"

Nežinia dar ką naują sukurs. 
Taip pat aižėja komunizmas: ru
siškasis, jugoslaviškasis, kiniš
kasis, čekiškasis, trockininkai ir

NAUJI FILMAI

kt. šiandien dar skirtumai ne 
visai aiškūs, bet kova eina vis 
smarkyn. Gyvenimas turi savo 
dėsnius. L. M.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Ar kabaretiniai 
žuvę? Nuslopinti televizijos, nuo
gų. mergaičių vartymosi? Per
keisti muzikinių komedijų, ope
rečių?

Kiekvienas vaidybinis žanras 
turi skirtingumų, juos mylin
čių artistų, publikos. Laiko tėk
mėje ir jie keičiasi, būna nustu
miami ar iškeliami, po kurio lai
ko grįžta išsikovoję įvertinimą 
ir vietą.

Kabaretas dažnai turi dvi 
dali: sceną ir publiką, kuriai par
davinėja pagerintus gėrimus ir 
jinai garsiai pritaria ar atme
ta. Vėlesnių laikų padaras, be
ne pirmą kartą priimtas Pary
žiaus menininkų ir gyvosios vi
suomenės 1881 m. Netrukus pa
plito Vokietijoje ir kitur. Visai 
neblogų kabaretinių pasirody
mų buvo ir nepriklausomoje Lie
tuvoje Kaune, Vilniuje. Taip pat 
Rygoje, Taline bei kitur. Kaba
retiniai vaidinimai būna paspal- 
vinamj jaunų merginų šmaikš
čiais judesiais, trenkiančia mu
zika, kartais stipria grimasa, ak
tualia satyra. Dabar kabaretas 
laikomas lygiai vertingu sceni
niu žanru, kaip ir kiti, kur kas 
senesnieji sceninio meno įnašai 
žmonių pramogai ar nuotaikai 
pakeisti.

Spaudai skirtas uždaras 20th 
Century Fox studijoje Holly- 
wood’e “Cabaret” parodymas 
sutraukė sausakimšai atsilan
kiusių, įskaitytinai ir filmų žmo
nes.

Skelbiama, pagamintas pagal 
Christopher Ishenvood novelę 
“Sally Bowles”, vėliau paverstu 
muzikiniu vaidinimu “Cabaret” 
(muzika John Kander). Atsi
vertęs novelių knygą “Seven 
Great British Short Novels”, 
red. Philip Rahv, išleistą 1963 
m. New Y’ork’e, 429—474 psl. 
atspausdinta minėta novelė, vi
sai nedaug bendro turinti su šiuo 
filmu. C. Isherwood, g. 1904 m. 
ir gyvenęs Berlyne 1929—1933 
m. rašė apie tąjį miestą. Jo di
desni darbai: “Tha Last of Nor
ris” (1935), 'The Berlin Stories” 
(1945), Prater Violet (1945), 
“The World irų the Evening” 
(1954), “Down There on a Vi
sit” (1962) ir kt.

Stebėtina, kad neišieškotų cha
rakterių nei minties novelė vi
siškai pakeista ir paversta tokiu

CABARET
vaidinimai sėkmingu muzikiniai teatriniu,

ir dabar filminiu, kūriniu.
Kabaretas pradedamas

Orkestras styguojasi. Veidro
džiai. Baltai grimuotu veidu, 
rausvais žandais, rožiniai raudo
nomis lūpomis kabareto veiks
mingumą pradeda Joel Grey per
keltiniai, satyriškai kabaretiniai 
dainuodamas žinoma daina “Ca
baret”. Kabareto merginos (iš 
pavardžių atrodo vokietaitės) 
lyg vaškinės lėlytės keičia rankų, 
kojų, liemens judesius, bet jų 
išraiškos liekasi vaškiniai nesi
keičiančios. Puiki režisūra, ap
švietimas, išlaikyta grimasa, pa
vyzdingas karpymas, spalvingu
mas, sceninis neįprastumas ir 
naujumas yra pirmaeiliai ir pa
vyzdiniai tokio žanro filmui.

Kabaretui groja moterų or
kestras galėtų nunešti parinktų 
vyru orkestrą.

Pagrindinė kabareto artistė 
yra Liza Minnelli, vaidinanti Sal
ly Bowles. Ji žinomos filmų ar
tistės Judy Garland ir filmų re- 
žiseriaus Vincente Minnelli duk
tė. Visiškai nebūtų svarbu, kie
no ji yra duktė, bet pasirodė pa
sigėrėtinai, originaliai, vaidinda
ma visu kūnu, ne vien detalinė- 
mis veido išraiškomis.

Šie du minėtieji aktoriai gali 
būti paimti pavyzdžiu, kaip rei
kia vaidinti kaberetinio žanro 
filmuose.

Anglų kalbos studentas Ang
lijoje gimęs Michael York (čia 
kaip Brian Roberts) įsivelia ;į 
romansą su Sally, prie kurios 
sukasi baronas (jį vaidina Hel
mut Griem( šiuo laiku žinomas 
vokiečių aktorius). Ten milijo
nierė (Marisa Berenson) ir prie 
jos besisukantis (Fritz Wepper). 
Tai pagrindiniai.

Filmas pilnas gražios muzi
kos, puikiai atliekamos. Gerai 
balansuotas, gyvas, įdomus, įvai
rus, neturi nei vienos nuogališ- 
kos scenos. Turi keletą išieško
tų epizodų.

Pagamino Allied Artist ir 
ABC Picture Corp. Feur ir Mar
tin gamyba.

Filmo pasisekimo didieji nuo
pelnai skirtini direktoriui ir cho
reografui Bob Fosse, scenai pri
taikiusiam Jay Allen ir produ- 
seriui Cy Feuer. Noriu spėti, 
šis spalvotas filmas duos dide
lį pelną.

DIS - KREDITAS
Studentas atsisveikindamas su 

garsiuoju Berlyno klinikos pro
fesorių Dr. Freiriks: — Pone 
profesoriau, už visa ką aš dabar 
žinau ir moku, esu labiausiai 
jums dėkingas!

Profesorius ranka mosterėjęs 
pusbalsiu: — Meldžiamasis tik 
taip nepasakykite savo pasky
rimo vietoje, o tai gali mane su
kompromituoti !

• Muzika yra brangiausiai 
kaštuojantis triukšmas.

(Belgų karalius Leopoldas II)

Pietų Amerikoje
LIETUVIAI BRAZILIJOJE

yra 7 nuotraukos, pir- 
Aleksandro BumblSo 
veiklos apžvalga, žur- 
Halinos Mošinskienės

Brazilijos Lietuvių Sąjunga

Brazilijos Lietuvių Sąjunga — 
Alianca gražiai paminėjo savo 
patriotinės veiklos 40 metų su
kaktį. Sąjunga turi dvejis rū
mus ir leidžia savo laikrašti Są
jungą — Alianca, kurio Nr. 15, 
1971 m. 
mininko 
parašyta 
nalistės 
paskatinantis žodis jaunimui ir 
visa eilė turtingų kronikų iš Są
jungos veiklos.

Justinas žvingilas, vicepirmi
ninkas, Sąjungos raštinei pado
vanojo savo fabriko gamybos 
baldus. Prelatas Pijus Ragažins- 
kas, Sąjungos garbės narys, iš
eidamas pensijon, Sąjungai pa
dovanojo savo knygyną.

Sąjungos Valdyba: pirm. Al. 
Bųblis; vice — Just, žvingila; 
sekr. Algirdas Idika; II sekr. — 
Jonas Antanaitis; ižd. — Albina 
Ambrazevičienė; II ižd. Česlo
vas Jakiūnas; knygininke — 
Anelė Butkienė; turto globėjas 
— Vaclovas Černiauskas; valdy
bos nariai: H. Mošinskienė ir 
Ant.t Navickas. Revizijos komi
sija: Alf. Žibąs, Jurgis Garšva 
ir Norbertas Stasiulionis.
Rapolas Savickas sudegė gaisre

Radęs A. L, Balse žinutę, kad 
paieškomas Rapolas Savickas, 
pranešiau gal jo broliui Pranui 
Savickui, kad minėtas asmuo 
prieš porą mėnesių sudegė savo

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

KANADOS ŽINIOS
Hamiltono "Aukuras” 

Rochestery, N. Y.

Balandžio mėn. 8 d. “Auku
ras” suvaidino "Audronę” Ro
chester, N. Y., 545 Hudson Ave., 
Šv. Jurgio bažnyčioje. Apie 5 
vai. vak. aktoriams susirinkus 
į salę, pasitiko St. Ilgūnas su šei
mininkėmis ir atvykusius pa
vaišino kavute ir užkandžiais.

7 vai. turėjo prasidėti vaidi
nimas, bet publikai viliojant, 35 
min. pavėluota. Vaidinimas pa
vyko puikiai, visi aktoriai savo 

name. Jis buvo paraližuotas; 
žmona išėjo i miestą, o grįžusi 
rado krūvą pelenų ir savo vyro 
griaučius. Viskas sudegė, nieko 
neišgelbėjo. Greičiausia žaibas 
uždegė, nes tada smarkiai lijo. Jo 
žmona dabar gyvena pas savo 
brolį kun. M. Valiukevičių: Par- 
roquia N. S. de Fatima, Sao Gon- 
calo 24,000 Niteroi, R J, Brasil.

Su pagarba ir Velykų sveikini
mais. Jonas Bružikas, S. J. 
Sao Paulo, 11.3.1972
Lietuviai studentai Brazilijoje

Jau keliasdešimt lietuvių jau
nuolių gavo Brazilijos univer
sitetų diplomus. Studijuoja ke
li šimtai.

Šiemet Į Įvairius fakultetus 
išlaikė stojamuosius egzaminus 
Kristina Živilė Juraitytė, Tere
sa Jočytė, D. S. Draugelis, Arlete 
Tumėnas, Eliane Degutis de 
Freitas, Elizabeth M. A. Beres
nevičius, Teresa Kristina Gan- 
šauskas, Jonas Kisielius, Ana 
Rosa Meškauskas, Jonas Girdzi
jauskas, Stella Maria Adamė- 
nas, Klemensas Musteikis, He- 
lenice Kairys ir dar keli pasiry
žėliai. AL L. 

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje t
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ I

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų i 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money p 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

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

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

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

rol?'' atliko gerai. Aiorovų buvo 
virš 2OO žmonių.

Pasibaigus vaidinimui, Ro- 
chesterio bendruomenės p-kas 
Dr. Romas Sedlickas padėkojo, 
pabrėždamas, kad Rochesterie- 
čiai didžiuojasi, jog "Audronės” 
autorius J. Jankus yra jų narys. 
Skautai “aukuriečiams” įteikė 
gėlių. Reikia pažymėti, kad R. 
Sedlickas neseniai grįžo iš To
limųjų Rytu, atlikęs karinę tar
nybą kapitono laipsnyje, o dabar 
užsiima advokatūra, čia gyve
na ir jo tėvai Juozas ir Juzė, ir 
sesuo Birutė — mokytoja.

Režisierė Dauguvietytė-Kudo- 
kienė padėkoje rochesteriečiams 
už tokį gausų atsilankymą. "Au
kuro v-bos p-kas K. Mikšys 
įteikė Jurgiui Jankui gražų pa
veikslą, pieštą A. Trumpicko. Po 
to prasidėjo linksmoji dalis: mu
zika, šokiai, dainos, užkandžiai, 
išgėrimas ir loterija. Per vaka
rienę įteikta dovanėlė nuo "Au
kuro” St. Ilgūnui, kaip ilgame
čiu! “Aukuro” grimoriui. J. P.

PONIUTĖS IR TARNAITĖS

Ponia: — Mina, ar man ne
sant niekas nebuvo atėję?

MINA: — Taip, poniute, vie
na dama norėjo su jumis pasi
kalbėti.

PONIA; laip? Kaip ji atro
dė? Tokia jauna ir graži?

Mina: — O, ne, poniute. Ji 
atrodė panaši Į tamstą.

DURNAS ŠAUDYTOJAS
— Kaip tamsta galėjai visus 

šovinius taip tiksliai pataikyti, 
— klausia medžioklių nugalėto
jas kaimo durnium vadinimą 
žmogeli.

— Matai tamsta, aš pirmiau 
šaunu, o paskui apvedu ratuką...
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pusei metų
vienam mėnesiui „

$12.00
$3.00

_ $13.00
. $3.50

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

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Apie Nepriklausomos Lietuvos pradžią 
ir pirmus redaktorius

nimu’’. Praeitais metais Ne
priklausoma Lietuva minėjo 
savo 30 metų sukaktį.

Nepriklausoma Lietuva nuo 
pat pradžios turėjo nemažai 
nesusipratimų dėl ideologijos 
ir pažiūrų ir tatai neigiamai 
atsiliepė į paties laikraščio 
leidimą. Tuo metu buvo ką 
tik susiorganizavusi. Kanados 
Lietuvių Taryba ir Nepriklau
soma Lietuva buvo jos-organu 
su obalsiu: Už išlaisvinimą 
Lietuvos ir ištikimybę Kana
dai.

Naujienų kovo 21 dienos 
vedamajame “Išlaisvino Monl- 
realio Nepriklausomą Lietuvą” 
pasakyta, kad antrojo pasau
linio karo tremtiniai lietuviai 
Kanadoje iš nieko suorganiza
vo ir pradėjo leisti “Nepri
klausomą Lietuvą”, kurios re
daktorium nuo pirmojo nume
rio buvo Jonas Kardelis.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Jau ir komunistai užčiaupia burnas...
Laisvojo pasaulio lietuviai žino, kad rusai okupavo 

Lietuvą, panaikino nepriklausomybę ir neleidžia lietu
viams savo krašto reikalų tvarkyti paprasčiausiais iš
naudojimo sumetimais. Kad tas išnaudojimas neatrodytų 
toks žiaurus, tai jie bando Įtikinti pavergto krašto gy
ventojus, jog ten “statomas socializmas”, Įvedama ne 
tik “tarybinė”, bet ir “komunistinė santvarka”. Mes 
žinome, kad jokios geresnės santvarkos rusai neįsivedė 
pačioje Rusijoje, jos nėra ir pavergtoje Lietuvoje.

Rusai atėmė iš Lietuvos žemdirbių žemę, kad tos 
žemės vaisiais galėtų naudotis tiktai rusai. Rusai Įvedė 
tokią žemės ūkio tvarką, kad visas Lietuvos laukų der
lius tuojau būtų suvežamas į rusų karių ir policijos sau
gomus sandėlius, o žemės darbininkai būtų palikti be 
duonos ir mėsos. Dėl nepaprastai žiaurių gyvenimo 
sąlygų lietuviškame kaime, jaunimas bėga Į miestelius ir 

4 kitus kraštus, nes pačioje “tarybinėje” Lietuvoje jo
kios ateities jaunimui nesimato. Kitose sovietų imperi
jos srityse valdžia daugiau moka paprastiems darbinin- 

..kams, negu Lietuvoje moka specialistams. Rusijoje dar
bininkams moka iki 200 rublių Į mėnesi, o Lietuvoje gy
dytojas tegauna tiktai 120 rublių.

Šiandien mus pasiekė šių metų balandžio 4 dienos 
Vilniuje leidžiama Tiesa. Ją leidžia “tarybinės” valdžios 
ministrų kabinetas ir Lietuvos komunistų partijos cent- 

|ro komitetas. Vytautas Miniotas, Tiesai 
. valio rajono korespondentas, aprašinėja 
Įįėhozo susirūpinimą ūkio eiga.
7mininkas keliais atvejais keitė Įvairius 
"bet pačiame kolchoze reikalai taip nesitvarko, kaip oku
pantas norėtų. Miniotas aprašinėja Pušaloto kolchozo 

:komunistų partijos narių ir atsakomingų kolchozo pa- 
jhreigūnų susirinkimą, kuriame bandyta išaiškinti ne- 

■ vykusį kolchozo ūkio reikalų tvarkymą. Joniškėlio ban
domojo ūkio direktorius J. Gurskis Pušaloto komunis
tams aiškiai pasakė, kad ūkininkauti jie nemoka. Pu
šaloto kolchozas taip blogai tvarkomas, kad darbinin- 

i-kai sau duonos neužsidirba, nepajėgia savo karvių iš
siauginti, o Pušaloto pienas visai be riebalų.

Bet tai nebūtų pati blogiausioji Pušaloto žemės 
ūkio darbininkų silpnybė. Rusas pristatys dar vieną 
sargybinį, prie melžėjos ir išmelžto pieno, niekas grie
tinėlės nenugriebs ir pienas bus riebesnis. Jeigu pats 
sargybinis bandytų grietinėlę srėbti, tai galės pasta-

rašantis Pas-
Pušaloto kol-

Pušaloto kolchozo pir- 
pareigūnus,

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS 
VERGIJOJE

24
Tam žudymo chaosui visos priemonės ge
ros ir leistinos: galima tautas badu ma
rinti, griauti karalių sostai ir juos pačius 
žudyti, skleisti apie viską melus, tiesą pa
versti melu, o melą tiesa, skelbti antikris
to kovą Dievui. Dievas, žmogaus gyvybė, 
asmens teisės nebeturi nūn daugumai jo
kios vertės. Žudyti, visaip kankinti, plėšti, 
vogti jau nebe gėda, nebent jeigu tai būtų 
daroma ir saviesiems. Religija, nuodėmė, 
sąžinės balsas nebelaikoma realybėmis 
su kuriomis reikėtų skaitytis ar dėmesį 
kreipti. Iš politiškų principų bent žo
džiais bylojama apie “demokratiją’’, bet 
ir šioji pas įvairaus plauko revoliucionie
rius kaskart labiau virsta zookratija. Iš 
visų žmogaus sąvokojimų (animal ratio
nale, animal sociale, animal religiosum. 
animal metaphysicum) vienui vienas beli
ko nūn grynas animal — gyvulys, be jokių 
specifinių skirtingumų, ir todėl, kaip 
toks, teisingai pakeičiamas nauju, tinka
mesnių atitikmeniu — beslia rapa.r.

“Žinoma, ne be to, kad nebūtų išimčių, 
prisilaikančių senos pažiūros Į žmogų, 
kaipo Į gvvą Dievo Tvėrėjo paveikslą, pa
šauktą tvėrimo kūryba papildyti Dievo 
tvėrimo darbą žemėje. Tačiau tokie žmo
nės įprastai yra užguiti, paniekinti, šalin

Čia visu Išimtu nuošimčiu 
yra netiesa. Nepriklausomą 
Lietuvą suorganizavo ir pra
dėjo leisti būrelis Toronto lie
tuvių su Jokubynais, Indrelie- 
ne ir kitais dar 1941 metais. 
Tai buvo mėnesinis arba dai
rėlesnis rotatorium spausdin- 
namas žurnaliukas. Tai buvo 
nors dalinas atsakymas “Liau 
dies Balsui, kurs nesiliovė 
džiaugęsis Lietuvos “išlaisvi-

Nepriklausomą (Lietuvą iš 
Toronto i Montreal} išvežė J 
Leknickas ir dar kai kas. Mont- 
realyje šio laikraščio leidimo 
kryžiaus kelią ėjo redaktorė 
p. Aukštaitė su savo sūneliais. 
Jonas Kardelis buvo jau bene

tyti sargą kitam sargui saugoti. Blogiausia, kad Į Pu
šaloto žemės ūkio darbus negali Įtraukti komunistų. 
Kolchoze yra komunistų, bet susidaro Įspūdis, kad 
rusams iš Pušaloto nėra jokios naudos. Jie turi parti
jos bilietus, bet vadovaujamo darbo priešakin rusai 
nepajėgia jų išstumti. Jie patys dirba, bet nenori kitų 
darbui vadovauti. Jie net ir kalbėti apie “avangardinį 
vaidmenį” nebenori. Tas pats Miniotas apie Pušaloto 
komunistus šitaip rašo:

“Penkilika komunistų paaiškino, kodėl jie parti
niuose susirinkimuose nekelia rimtesnių klausimų: jų 
pastabos nesulaukia atgarsio. Iš tiesų aštuoniolika 
partinės organizacijos narių susirinkimuose tyli, lyg 
jų burnos būtų užrakintos didžiausiomis spynomis”. 
(Tiesa, 1972 m. balandžio 4 diena, 2 psl.).
Kad paprasti kolchozo darbininkai nebedrįsta sa- 

nuomonės pareikšti, tai kiekvienam suprantama, 
bet kokios priežastys verstų komunistų partijos na
rius tylėti? Visi juk žinome, kad rusų pavergtą Lie
tuvą valdo komunistai. Žinome, kad rusai yra sulindę 
i komunistų partijos centro komitetą ir kontroliuoja 
Įtakingesnių partijos narių veiklą, bet Sniečkus. Ba
rauskas, Bieliauskas ir kiti Įtakingesni komunistai 
bando sudaryti įspūdį, kad “tarybinę” Lietuvą jie 
valdo. Lietuviai komunistai ne tiktai pasigiria, kad 
jie valdžioj, bet, kad kartu su rusais jie naudojasi vi
somis jėga primestorrtis okupuoto krašto valdytojų 
prievartos teisėmis. Jie pritaria rusų primestai išnau-j 
dojimo politikai, užtat jie ir gauna tas pačias privile
gijas, kurias plėšia patys rusai Lietuvoje.

Tad kodėl gi Pušaloto komunistai ne tik.tyli, bet 
didžiausiomis spynomis sau burnas užsiraki- 

Atrodo, kad ne visi Pušaloto komunistai pri- 
)Jie mato, kad kolchoze

vo

dar ir
nėjo?
taria tokiam išnaudojimui.
nėra tvarkos, jie žino, kodėl tos tvarkos nebėra, bet 
jie taip pat žino, kad apie išnaudojimą ir netvarką 
geriau nekalbėti. Jie taip pat žino, kad už kalbas ko
munistai bus taip baudžiami, kaip rusai baudžia pap
rastus okupuoto krašto gyventojus.

Pušaloto komunistai rusų primestą išnaudojimą ma
to. Bet apie tą išnaudojimą jiems kalbėti yra pavojinga, 
todėl jie ir užsirakinėjo burnas didžiausiomis spynomis.

nustumti, nekenčiami, persekiojami, nes 
jų žmoniškumas yra vis labiau nesutaiko- . 
jnas su kaskart vis labiau gyvenime besi- '■ 
plečiančiu žvėriškumu. Meilė pakeičiama ; 
neapykanta. Galop šiam žvėriškumui vis i 
labiau besiplečiant, žmoniškumas dažnai 
neberanda tinkamų sąlygų savo apsireiš
kimui ir ima toje žvėriškumo užnuodytoje 
atmosferoje ir pats silpnėti. Ir tai nenuos
tabu — žvėriškumas šiandien sudaro stip
rią negatyvią jėgą: jos veiksmai darosi vis 
nuožmesniais, vis galingesniais už huma
niškas krikščoniškas jėgas. Be to, juk 

„žvėrim būti yra kurkas lengviau (tam už
tenka pačiam nusmukti) negu žmogum, 
nes čia. niekam nepadedant, reikia savo
mis jėgomis kiti augštyn i doros sritį_
Niekas už tai ir pinigo nemoka!

“Kad dabartinė žmonija yra liguistas 
senis, ir, kad visuotinoji istorija yra nekū- 
rybinga ir jau pasibaigusi — rašo Vladi
miras Solovjovas — tai buvo mano myli
mo tėvo mintis. O kuomet aš būdamas 
jaunas ją bandžiau nuneigti, kalbėjau apie 
naujai gimstančias istorijos jėgas ir idea
lus, ir kurios dar gali pasirodyti pasaulio 
istorijos scenoj, tai tėvas paprastai įsikarš
čiavęs man atkirsdavo:-

“Taip, taip — tik tu užmiršti vieną da
lyką: senam pasauliui mirštant, buvo 
kas ji pakeičia, kas toliau tęsia istoriją: 
buvo germanų ir slavų tautos. O dabar 
kur tu naują stiprią tautą atrasi? Gal tuos 
laukinius ant salos, kurie Kuką suėdė.’ 
Bet jie. tur būt. senini nuo degtinės ir sifi
lio išmirė, kaip raudonuod/Jai indėnai

penkias redaktorius, kurį irgi 
p. Leknickas parsivežė iš To
ronto.

1949 m. kovo mėnesį Mont- 
realyje įvyko Kanados lietuvių 
Tarybos 
metu 
delis, 
vavo 
pūkų
Ginčai nusitęsė tris dienas be 
jokios naudos. Jau tada deši
nioji kunigų grupė norėjo pa
sigrobti Nepriklausomą Lietu
vą, bet kai nepavyko, tai iš- 
maršavo iš salės ir, susirinkę 
kunigo Bobino klebonijoje, 
įsteigė Kanados Lietuvių Są
jungą ir neilgai trukus pra
dėjo leisti savo “Tėviškės Ži
burius”. Taigi, - Nepriklauso
ma Lietuva per savo amžių 
yra pergyvenusi ne vieną pa-

suvažiavimas. Tuo 
redaktorius buvo J. Kar- 

Suvažiavinie jau daly- 
nemažai tariamųjų dy- 

su Rimkumi priešakyje.

našų atsitikimą. į ryti lietuvių kalbos lektore, nors
Paskutiniu laiku, Nepriklau-' ji temokėjo tik angliškai ir keHs 

somą Lietuvą redaguojant p.■ žodžius ispaniškai. Pasiūlė mano 
Maziliauskui , ji buvo užpil- žmonai būti “native speaker”,

kuri turėtų mokyti ir tą lektorę,doina ištraukomis iš Lietuvos
laikraščių. Aš čia nesprendžiu ir studentus. Dėl tokios nesą- 
blogai ar gerai, bet mes, ku- monės už protestavau ir žmona 
rie tuos laikraščius gauname, atsisakė imti toki vergišką dar- 
atrodė, kad nebėra reikalo 
Nepriklausomą Lietuvą pre
numeruoti. Dėlto tikiu, kad

' bą. Mes žinome, kad šiame kraš- 
! te dideliems “bosams” viskas yra 
leista. Tai buvo “dirty busi-

dabartiaiai žmonės Nepriklau- ness”, kuris netrukus paaiškėjo, 
somą Lietuvą ves teisingu ke- To profesoriaus žmona gavo sky
lių — už laisvą, nepriklausomą, rybas ir jis turėjo vesti savo 

ko iš Proteguotą meilužę. Aš pats ga
vau Washingtone daug geriau

demokratinę Lietuvą, 
visos širdies linkiu.

Būtų labai džiugu, kad kas apmokamą darbą.
nors iš torontiškių arba monl- 
realiečių tuo klausimu išsa
miai parašytų. Juk i 
klausomos Lietuvos steigėjų 
dar yra gyvų.

Povilas Liaukevičius

3„ Skardžius rašo: “Paskui J. 
Balys pradėjo dirbti Kongreso

:x x>nrj | Bibliotekos Antarktikos skyriuje ‘Acpri-i
i j e, bet ir čia ėmė kalnus versti 
prieš skyriaus viršininkę, ir čia 
buvo toks pat likimas, ka>p Blu- 
mingtone”. Antarktikos skyriu
je aš niekados nedirbau ir Kon
greso Biblioteka tokio skyriaus 
iš viso neturi. Kurį laiką dir-

I bau kaip Research analyst in
P. Skardžiaus pridarytų klaidų atitaisymas

rė toks J. Baldauskas (Baldžius), Į anthropology privačiame TheVisiškai mano nesamdytas ir 
neprašytas, užuot rašęs “pro do- 
mo sua”, P. Skardžius bandė pa
rašyti mano biografiją savo il
game straipsnyje “Kam tai rei
kalinga?” (Draugas, antroji da
lis, 1972.III.18, nr. 66). Tačiau 
ten pridarė taip daug klaidų, kad 
reikia nors stambesnes atitaisy
ti. (Dėl Lituanistikos Institu
to žiūr. mano atvirą žodį Dirvoje, 
1972.IV.5, nr. 27).

1. P. Skardžius rašo: “Arba 
štai jis (t. y. Balys) anksčiau, 
Lietuvos universitete, dirbo vy
resniuoju asistentu Humanita
rinių Mokslų Fakultete, buvome 
kolegos, ir parašė neblogą ha
bilitacinį darbą bet to darbo įžan
goj e prirašė visokių nemalonių, 
užgaunamų dalykų prieš to fa
kulteto dėstytojus, kurie dau
giau ar mažiau turėjo reikalų su 
tautosaka, ir komisija jo darbo 
ne atmetė, tik pareikalavo, kad 
jis tuos dalykus, nieko bendro su
moksiu neturinčius, ištaisytų, 
bet jis to nepadarė, ir, kai atė
jo rinkimai, fakulteto taryba jo 
nebeperrinko asistentu, ir jis tu
rėjo išeiti iš fakulteto”. Teisy
bė, kad komisijoje mano habili
tacijos darbui įvertinti buvo ir 

Į P. Skardžius. Dabar jis pripa- 
Į žįsta, kad darbas buvo neblogas. 
To darbo įvade buvo surašyti ne 
kokie užgauliojimai, bet išdėsty
tas tais laikais.pripažintas moks
linis folklioristinio darbo 
das. Kadangi kai kurie 
teto dėstytojai elgėsi su 
saka nemokšiškai, tai jie 
tinius dalykus prisitaikė sau kaip 
užgaulingą kritiką. -Mokslo dar
be kritikos nereikia vengti. Pats 
P. Skardžius yra kritikavęs spau
doje savo kolegas kalbininkus A. 
Salį ir A. Senną. Kai pamačiau, 
kad tame fakultete negalėsiu 
dirbti mokslinio darbo, nepatai
kaudamas diletantams, kaip da-

Amerikoje. O gal, galvoji, negrai dvasi
niu požiūriu mirštančią žmoniją galės at
gaivinti? Bet, kad juos nuo vergijos ir iš
laisvinus, tačiau pakeisti jų bukas galvas 
niekas negalės, visiškai taip pat, kaip jų 
juodumas nenuplaunamas.” (VI. Solovjev. 
Polnoė sobranie soėin. T. 8, psl. 586).

“O. kad aš, anuomet studijavęs LaSali, 
imdavau Įrodinėti, kad žmonija galinti at
sijauninti nuo geresnės ekonominės tvar
kos, lygiai pasidalinant žemės turtus , kad 
naujų tautų vietoj galėsią gimti naujos vi
suomenės klasės, t. y. ketvirtasis luomas; 
i tai mano tėvas atsakinėdavo man sukda
mas nosį, tartum jam dvoktų šlykšti smar- • ,5 ve .

Ką gi butų pasakęs garbusis rusas filo
sofas \ !adimiras Solovjovas jei būtų su
laukęs mūsų gadynės, kad bolševizmas 
su savo “brolybės, lygybės” idėjomis, su 
žudynėmis (Rusijos bolševizmas — komu
nizmas yra sunaikinęs per 55 milijonus 
žmonių, o Kinijos komunizmas Mao Tse 
Tungo vadovaujamas yra sunaikinęs apie 
1CM) milijonų žmonių vien tik dėl to, kad 
jie kitai]) galvojo). Atrodo, kuo greičiau 
savo noru eitų i karstą, ir būtinai būtų pa
kartojęs dar syki savo 1900 m. parašytus 
žodžius:

“Istorijos drama jau suvaidinta, Beliko 
lik epilogas, kuris, kaip Ibseno dramoje 
gali pats vienas užsitęsti penkių aktų tal
poje. Betgi los dramos turinys iš anksto 
žinomas”.

Jei kai ką VI. Solovjovo žodžiuose bei 
mintyse ir galima būtų pakeisti “apie nau

meto- 
fakul- 
tauto- 
teore-

tai ir nesistengiau jiems įtikti. 
Pasilikaus ištikimas moksli
niams metodams, kurios išmo
kau studijuodamas Austrijoje ir

Arctic Institute of North Ame
rica (1952-54). Tai buvo sunki 
ir labai varginanti darbo vieta, 
kur ilgiau išbūna tik tie, kurie

Suomijoje. Ir gerai padariau. Vy- negaU kftur darbo gauti Kiek. 
_ . . _ . : vienas ieško, kur jam geriau.

4. Aš jau per 16 metų dirbu
riausybė 1935 m. paskyrė ma-: vienas ieško, kur jam geriau, 
ne Lietuvių Tautosakos Archyvo 4. Aš jau 16 metų dirbu 
vedėju ir tada galėjau netrukdo- Kongreso Bibliotekoje kaip rė
mas dirbti. Tas pats fakultetas ferenįas arba sritinis specialistas 
vėliau mano darbus tinkamai 
įvertino, 1942* m. išrinkdamas

Baltijos kraštams. Darbas Įdo- 
, mus ir svarbus tuo, kad galiu pa

manė docentu ir Tautotyros ka- (sjtarnauti lietuviškiems ir bend- 
tedros vedėju, tik vienam pabal
savus prieš (nespėliosiu, kas bu
vo tas vienas). Panaši istorija 
buvo ir su didžiojo Lietuvių kal
bos žodyno ruošimu, kuriam va
dovavo prof. J. Balčikonis.

2. Skardžius toliau rašo: “At
važiavęs į šį kraštą, jis, dau
giausia prof. S. Thomsono (t. b. 
Thompsono, žymaus amerikiečių 
folklorininko) rūpesčiu, pateko 
į Blumingtono (t. b. Blooming- 
tono) universitetą, kur jam bu
vo sudarytos reikiamos mokslo 
sąlygos... bet jis susikivirčiojo 
su vienu kitu savo mokslo ko’e- 
ga, ir vadovybė jam nebedavė to
limesnės eigos”. Pirmiausia aš
buvau iškviestas tiesiog iš Vo- pasveikinimą. Tiek jau to, visa 
kietijos Indianos valstybinio j tai daugiau juokinga, negu tra- 
univ-to Bloomingtone, Ind., ir 
ten dirbau ketverius metus (1948 
-52). Nelengva ten buvo, reikė
jo tarnauti net trims ponams, 
rašyti jiems straipsnius ir kny
gas ir t. t. Visiems “dipukams” 
buvo nelengva įsikurti, tačiau 
man bent nereikėjo dirbti fabri
ke. Pagaliau atsibodo būti iš
naudojamam. Susikivirčijau gin
damas lietuvių kalbą. Buvo prie 
to univ-to įsteigti lietuvių ir ki
tų rytų Europos kalbų kursai 
amerikiečių karininkams. Tų 
kursų vyriausia užkulisinė gal
va buvo Antropologijos dep-to 
vedėjas. Jis sumanė savo meilu
žę, išsiskyrusią studentę, pada-

rai baltiškiems reikalams. Dir
bo keliolika metų iki pensininko 
amžiaus Kongreso Bibliotekoje 
ir P. Skardžius, kitoje divizijo
je, kaip knygų kataloguotojas. 
Kol mes abu buvome maždaug 
vienodo rango tarnautojai, tai 
pasikalbėdavom su Skardžium ir 
kavinėje prie vieno stalo pasė- 
dėdavom. O kai mano pareigos 
pasikeitė ir Skardžiui tekdavo 
kataloguoti lietuviškas knygas, 
kurias Balys užsako ar rekomen
duoja, ir dar kartais Įdeda “rush 
slip”, arba pastebi kataloguo
tojo padarytas klaidas, kurių 
apsčiai pasitaikydavo, tai Skar
džius nustojo atsakyti Į mano

jų tautų nebuvimą” seniui rusui, istorikui, 
o taip pat ir jo sūnui galima būtų pasakyti:

“Ar tamsta, kalbėdamas apie tautų pa
kabius tu tautu bandei iekoti mažose tau- t <- <•

; tose? Tamsta jii ieškojai didžiųjų tautų 
būryje. Tuo tarpu be didžiųjų esama ir 
mažųjų, kurių tarpe yra ir lietuvių tauta... 
Lietuva, juk didvyrių žemė! Lietuvių tau
ta gali nuveikti ir didžiąsias tautas, jei ne į 
ginklu ir vergija tai dorovingumu, bega
liniai iškilusiu mokslu, ekonomikos ste
buklais. Lietuviai, atėjus laikui, savo vaid
menį šiame pasaulyje dar gali suvaidinti.
Kodėl lietuvių lauta/buvo (panašiai kaip Į 
Izraelio tauta) išblaškyta po visą pasauli? 
Ar buvo bent kada Lietuvos istorijoje, kad 
lietuviai būtų taip masiškai iškilę įvairiuos 
moksluos? Kiek turime profesorių! Kiek 
medicinos gydytojų! Kiek technikos moks
lų žinovų — inžinierių! Kiek menininkų? 
Kiek rašytojų ir žurnalistų! Būtų galima 
dar ilginti klausimų virtinę — “Kiek?...” 
Bet ir to užtenka, kad suprastume kad 
kažkas yra Įvykę mūsų tautoje nepapras
to....

Gal ateis laisvės laikai ir tada lietuviai 
tars pasauliui naują žodi, įkvės naujų idė
jų, naujų renesansinių minčių, sukurs 
naują Lietuvos kultūros istorijos erą, su
kurs naują lietuvių tautos aukštą kultūrą, 
o gal vadovas viso pasaulio kultūrai, kaip 
apie tai, prieš 115 metų yra pranašavęs 
mūsų dainius vysk. Antanas Baranauskas 
— Baronas, gimęs 1831 m. sausio 5/17, 
miręs 1902 lapkričio 13/26, šiame eilėraš
tyje:
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giška. Tiktai gal kas pasakys: 
“Kam tai reikalinga”? Tačiau 
ne aš pradėjau viešai skalbti ne
švarius apatinius.

Dr. Jonas Balys

MEILĖS AKLUMAS
Motina: Elzike, kur tu vakar 

vakarą tiek ilgai buvai su tuo 
Mileriuku?

Elzė; O, mes tik buvome pa
sivaikščioti ir žvaigždėmis pasi
gėrėti.

Motina: Pasakė! Vakar dan
gus buvo kiaurai apsiniaukęs.

Elze: Mamyt, mudu to visai 
nepastebėjome.

“Viso pasaulio mokslus lietuviams 
paduosiu,

Viso svieto raštus — knygas lietuviškan 
versiu.

Lietuvninkai žmonės bus visi galvočiai:
Visam svietui visuosVnoksluos eis kelio 

vedžiotu.
Mokės žeme dirbti, kaip už marių dirba: 
Mažiau arę, mažiau sėję, turės daugiau 

duonos.
Patys sočiai valgys, vaikus auklės laisvėj.
Ir pardavę kas atlieka, pripils aukso 

skrynias.
Visi pilni laimės tarp savęs mylėsis
Pilni laisvės, patogumo padoriai žmonėsis. 
Ir augs giesmininkai karštos meilės pilni. 
Amžių giesmės mūsų žemėj tvins ramumo 

vilnim.
Ir suvažiuos žmonės iš keturių pusių 

(rytų, vakarų, šiaurės, pietų)
Mūsų laisvės, mūsų žemės ramios C c.

pažiūrėtų.
Ir eis mūsų skardas per visą pasauli...

(110 — 125).” 
(Pabaiga)

įkaitykite ir platinkite
D i e n r a S t i
“N \ T’ i i j? \ * k*

Jns visad rašo
T E T į Y R c



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tūlei.: PRospect 8-3229
Rexid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 S«. Pule^ci Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
felef.: PRoepect 8-1717

DR. $. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTS 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 43849 

Rezidu 388-2233 
’ OFISO VALANDOS:

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

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISiN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
5132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUČEUŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus s— skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA UETUVIŠKAJ 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu? ir 

“contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR- 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2830
Neujas rez. telef.: 448-5545

Šmotelis atsisveikina Augustienę

JULIJA AUGUSTIENĖ

Naujienų 
Jai tada 

dar nele- 
bet, nei

nedrąsi ir kukli. Ji retai nusi
šypsodavę ir dar rečiau leisda
vosi Į kalbas, neturinčias ry
šio su darbu. Jei niekas jos ne
užkalbindavo, ji galėjo tylėti 
per visą dieną. Bet ji buvo ga
bi mergaitė. Likimas buvo 
davęs jai sumanumą ir greitą 
susivokimą. Tačiau tas pats 
likimas ją stipriai prikamavo. 
Likimas ne dažną asmenį ap 
dovanoja tokiu talentu ir ne 
dažną žmogų Įtraukia Į pana
šias bėdas, čia priminsiu tris 
atvejus vaizdžių pasisekimų 
ir du atvejus bėdų.

1. Rodos 1924 m. Lietuvos 
Atstovybė Londone paviliojo 
vieną mūsų stenografistę. Ta
da Julė kreipėsi Į mane ir pa
reiškė norą perimti anos mer
ginos darbą. Man toks pasiū
lymas buvo tikras malonumas, 
nes mažiau darbininkų — 
reiškė mažiau išlaidų. Julė aną 
darbą perėmė ir kuo geriau
siai atliko. Naujienų bendro
vė tada sutaupė apie $2000 per 
metus.

2. Maždaug po dviejų metų 
Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisterija paviliojo antrąją mū
sų stenografistę. Julė ir jos 
darbą perėmė! Tiesa, Julė ne 
mokėjo greitraščio, bet to da
lyko mums nei nereikėjo. Ra
šantieji padiktuodavo laiškus 
sava 
Julė 
Prie 
Prie 
teko
ninkę.
atsiėjo pigiau. Naujienos nie
kuomet didelių pelnų neturė
jo. Julė tai žinojo ir buvo pa
tenkinta, kada galėjo sutau
pyti. Metai po metų jos nuo
pelnai Naujienoms didėjo.

3. Po pusantrų metų mūsų 
sąskaitininkas (bookkeeper) 
pareiškė norą atsistatydinti. 
Julė ir vėl pasisiūlė jo darbą 
perimti. Aš tada suabejojau. 
Nurodžiau, kad tasai darbas 
reikalauja tam tikro mokslo, 
kad Naujienų biznis yra sudė
tingas ir painus, bet jei ji jau
čiasi pajėgi, jei numato netu
rėti kliūčių, aš leidžiu pamė
ginti, bet pirma turi gerai Įsi
žiūrėti ir suprasti. Ji pasakė, 
kad jau Įsižiūrėjusi ir supran
tanti. Prisilaikydama nustaty
tos tvarkos, ji sąskaitybą at- 
liksianti. Ir atliko! Sekamam 
Naujienų direktorių susirinki
me turėjome Julės paruoštas 
atskaitas, kurios buvo ne blo
gesnės, kaip ano kolegiją bai
gusio knygvedžio.

Nuo tada mėnuo po mėne
sio, metai po metų — per 40 
metų Naujienų direkcija turė
jo tvarkingas apyskaitas. Julės 
gabumų ir
Naujienų bendrovė 
apie $5000 per metus.

4. Tačiau po taip 
pasisekimų. likimas 
Julei sunkiai nugalimų bėdų. 
Man nesuprantamu būdu liki
mas primetė ligą — kaulų iš- 
kalkėjimąl Toji liga kamavo 
Julę per pusantrų metų. Jos 
kaulai tapo be tvermės: lūž
davo net mažo spaudimo pa
liesti. Tačiau Julė nepasidavė 
— grūmėsi su likimu ir sirgda-

nia. Nors darbas buvo vargi
nantis, bet Naujienų direkto
riai mėnuo po mėnesio turėjo 
tvarkingas apyskaitas.

5. Pagaliau likimas Julę Įvei
kė. Prieš dvejus metus jai pra
dėjo nesisekti darbas, — ypač 
atskaitomybė. Ji rūpinosi, sie
lojosi, pyko pati ant savęs, 
bet nenorėjo pasiduoti. Ji lau
kė, kad diena po dienos jos pa 
jėgumas grįš, atskaitomybę ji 
pradės ir baigs. Bet pajėgumas 
negrįžo, o darbo krūva didė
jo. Pagaliau ji pasidavė — 
pasiliko namie, turėdama viltį 
atsigriebti. Dabar visi žinome, 
kas atsitiko — Julė mirė. Ma
tyt tokią pabaigą likimas buvo 
lėmęs.

Julės ir Naujienų gyvenimas 
yra taip tampriai susipynęs su 
kits kitu, kad tuodu gyvenimu 
negalima atskirti jų nesugrio
vus.

Tų faktų, veikiausia, nežino 
Naujienų skaitytojai ir gera
dariai. Niekas plačiai nežino, 
nes Julė nesigarsino, savo as
mens prieš publiką nestatė. 
Julė kukli, tyli...

Gal būt dėl tokių nuostabių 
Julės savybių ją Įsimylėjo ir 
vedė kitas tylus žemaitis — 
Kostas Augustas, kurio gyve
nimas, kaip ir Julės, yra taip

ranka ant popieriaus, o 
perrašydavo mašinėle, 

mašinėlės ji buvo sparti, 
telefono ir kitokių darbų 
pasamdyti naują darbi- 

bet vistiek Naujienoms

tampriai susipynęs, kad neį
manoma atskirti vienų nuo ki
to, jų nesugriovus.

Taip aš prisimenu Julės Au
gustienės gyvenimų ir tą gyve
nimą statau ant vienos papė
dės greta Naujienų gyvenimo.

Dabar, netekus Julės, nete
kus nuoširdžios Naujienų dar
bininkės ir geros lietuvės, nuo
širdžią užuojautą reiškiu jos 
vyrui Kostui ir jos giminėms.

z

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

C^s-

dec0'

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. —■ 586-1220

GFJ.FS VISOMS PROGOMS i
BEVERLY HILLS GĖLINYČLA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 Ir PR &X434

Juozas šmotelis, Naujienų 
steigėjas ir ilgametis jų direk
torius, šių metų balandžio 10 
dienos rytą,, koplyčioje šitokia 
kalba atsisveikino Juliją Au
gustienę:

Julė Griniutė-Augustienė, po 
66 metų imtynių su likimu, 
imtynes pralaimėjo ir pasida
vė. štai dabar ji yra pakeliui 
i gyvenimą anapus. O mes, čia 
susirinkusieji, esame jos paly
dovai. Julė, aš tik tokiu var
du ją geriausia pažinojau. Per 
50 metų ji man buvo Julė. Kiti 
vardai ar pavardės taip lyg ir 
netiko. Ir dabar, mano minty
se ir čia karste , yra ta pati 
Julė. Prieš 50 m. — tai yra 1921 
m ji pradėjo dirbti 
raštinėj telefoniste, 
buvo 15 m., reiškia 
galus amžius darbui,
ji, nei Naujienų vadovybė le
galumo nežiūrėjo, nes Julės 
motina buvo našlė ir buvo rei
kalinga dukterų paramos.

1921 m. Naujienų biznis bu
vo smarkiai pakilęs , su pap
rastais telefonais nebegalėjo 
apsieiti, tad buvo Įvestas trijų 
išlaukinių linijų ir bent 8 šakų 
viduj prietaisas, vadinamas 
“Switchboard”, prie to prietai
so Julė ir pradėjo dirbti. Ji 
buvo pirmoji “Switchboardo” 
aptarnautoj a. Bet prie telefo
no pakankamai darbo nebuvo, 
tai ji tenai sėdėdama tvarkė 
archyvinę medžiagą. Be dar
bo ji nemėgo sėdėti, tai ji pati 
reikalavo ir gavo daugiau dar
bų. Naujienų administracijai, 
kur ir aš tada tarnavau, Julė 
buvo tikra paguoda bei pavyz
dys lojalumo. Ir ji suaugo su 
Naujienomis. Po kelių metų 
jai tapo žinomi visi Naujienų 
raštinės darbai, visos smulk
menos.

Julė buvo nepaprastai tyli,
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PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. ST — PR Ė-199J 
LIETUVI, EIK ?A£ LiETUVJI

nuoširdumo dėka 
sutaupė

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TeU 9254,296

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

uždaryta.
Rat. tai-: WA 5-3099

j PERKRAUSTYTAI 
n v

Leidimai — Pilna »pdravd« 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS

vaizdžių

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(lendre prektika, spec. MOTERŲ ligos 
©fists: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

2047 W. 67fh PI. WAIbrook 5-80651

i

I 
i

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairiy atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TtL: FRontiar 6-1882 i 
J

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef** HEmlock 4-2123 

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
I Visos programos iš WOPA, i*
Į ’ 1490 kil. A. M. ;

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTMOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali p«8«lb* kojenų 
(Arch SvpporH) ir t t

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma Į 
dienio iki penktadienio 11—121 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek«|i 
madienj nuo 8:30 iki 9:30 vai. į 

r ryto.

2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 
Telef.: P Respect 6-5084

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

CHICAGO. il-L. S0629

t

j

SLA 134-ta Moterų kuopa

— 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 SL Nariai ma
lonėkite atsilankyti aptarti klubo rei
kalus. Rožė Didžgaivienė, rast.

Susirinkimų b pt-engimų

PRANEŠIMAI

lAIDOTUV’Ų OlREKTORiAI:
t

y

TRYS MODERNIŠKOS

MASNOMS VIETA

— Upytės Draugiško Klubo links
mas parengimas ir šokių vakaras 
įvyks šeštadienį, 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. Vaidyba ir komisija nuošir
džiai visus kviečia gausiai atsilan
kyti ir linksmai vakarą praleisti su 
upytiečiais. A. Kalys

— Saki9 klubo susirinkimas įvyks 
balandžio 16 d. 3 vai. p. p. p. Valenti
nų salėje, 4500 So. Talman Avė. Pra
šome visus narius ir norinčius būti 
klubo nariais, gausiai dalyvauti. Po 
susirinkimo kavutė. Valdyba

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI |

Laidotuvių Direktoriai

į JULIJAI AUGUSTIENEI
s i mirus,
Jos vyrui Kostui Augustui ir Jos seserims' 

, nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liū
dime.

JULIUS CHEPANIS
I Gyv. 5948 So. Rockwell St.

> Mirė 1972 m. balandžio mėn. 12 dieną 9:00 vai. vak., sulaukęs 
, pusės amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Gavaikinų kaime, Lapiškių parapijoj.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Martha, pagal tėvus Egan, pagal pirmą 

vyrą Ambrose, 2 posūniai — Edward Ambrose, jo žmona Jean ir Ray- 
£ mond Ambrose, 5 anūkai ir proanūkaL 2 pusbroliai — Antanas Da- 
’ maška, jo žmona ir šeima ir Michael Damaška. Lietuvoje liko daug, 

1 giminių.
Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave. 
šeštadienį balandžio 15 dieną 9:15 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į St. Rita parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai- 
3 do jamas' Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Juliaus Cheponis. giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona ir giminės.
Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.
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•i . MARIJONA BENDICK
5 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.

J Paliko nuliūdę: duktė Margaret, sesers dukterys — Marie West
lake, ir Dorothy Hathorn bei jų šeimos, pusseserė Elzbieta šatkus ir 
šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami

Priklausė Sv. Kazimiero Seserų Rėmėjų, Apaštalystės Maldos, 
Gyvojo Rožančiaus, Tėvų 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 šv. 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.

JULIJAI AUGUSTIENEI
mirus

josios vyrą KOSTĄ AUGUSTĄ
musų mielą draugą, užjaučia ir kartu liūdi

Juozas ir Ona Poškos

•845 SO. WESTERN AV*.

ATR-CONDTHONED KOPLYČIOS

REpublk 7-8603 REpublic 7-8M1

SENIAUSIA (R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DOVYDAS P, GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
*

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE.
TeL: Y Arda 7-1741-1742

mo-34 Sb; CALIEORXIA AVENUE
Telefonai: LAfayette 3 0410

'i

MODERNIŠKOS. AIR CONDITIONED \OPIAčlO>

VARIAI: AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS DIENA 

t ft. na ktį
Chk*agfMu
Lietuviu; 
laidotuvių 
Direktorių, 
A jo«i

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE-MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANLCA* AVENIU** Phone: Y'Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So., 50th Ave<, Cicero, (IL Phone: OLynipic

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVE. Tel.: Y Arai 7-11^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVIC4)

2424- WEST. 69th STREET KEp.ublic. 7-12)3
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

; P. J. RIDIICXS
' 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVB. 
649 EAST 162nd ST.

Holland. Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228
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gali skraidyti. Aitvarai pada- 
mediiagos.

Kalifornijos jaunimas sugalvojo didelius aitvarus, kuriais žmonės 
ryti iš lengvo bambuko lazdų ir plastmasinės

CHICAGOS GATVĖSE 
KAIP KARO LAUKE 
Chicago Today bendradarbis 

Jack Mabley vienoje savo skil
tyje vaizdžiai aprašo, kokiose 
sąlygose tenka dirbti Chicagos 
miesto gatvėse, kuriose visą 
“valdžią” savo rankose turi pa
auglių gaujos.

Mabley aprašo vieno elek
triko patyrimus, kaip jis turė
jo atlikti darbą juodžiu gyve
namame kvartale 
vakarų dalyje, 
nėjamas, vos 
galop išvytas, 
visą vakarinę 
darė nesaugią.

Blogiausia yra 
apmėtymas, 
kas.
davo 
mus

Chicagos 
buvo užpuldi- 

ne užmušiąs ir 
Juoduku gaujos 
miesto dali pa-

akmenimis 
kalbėjo elektri- 

Paauglių gaujos apsup- 
mūsų statomą namą ir 
dirbančius apmėtydavo

SARA IR MARIA
Pasako ateitį ir pataria 

šeimos, biznio ir vedybų reikaluose. 
Jeigu norite būti ramūs, sveiki ir 
turtingi, aplankykite Sarą ar Maria 
ir būsite laimingos. Pasimatymui te- 
lefonuokite 296-2360 arba užeikite Į 

9222 NORTH GREENWOOD AVE.

kitoj gatvės pusėj nuo Golf 
Shopping Center, Niles. 

Kalba keliomis kalbomis.

Mill

akmenimis ir pagaliais. Jokių 
langų tame name nėra ir ne
lengva i mus pataikyti ir su
žeisti. Prasidėjus akmenų kru 
šai aš prisiglausdavau 
sienos...

negana, dažnai reikėjo sau
gotis ir slėptis nuo mėtoinų 
akmenų. Į trečiąją dieną i mus

Policijos kovo mėnesio ra
portas rodo, kad per šių melų 
pirmus 3 menesius sunkiųjų 
nusikaltimų sumažėję 7.1 nuo
šimčiais lyginant sy tuo pačiu 
metu pernai, bet išprįevarta- 
\ imu padaugėję 25 nuošim
čiais.

Praeitų pirmadienj per vie
ną dieną (Jucagoje įvyko se
kantieji policijos paskelbti nu
sikaltimai:

Dviejuose sa liūnuose buvo 
peršauti du asmenys: vienas 
šovikas suimtas. Taip pat su
imti du plėšikai, kurie įsilau
žė į namus, peršovė žmogų ir 
8 melų vaikai. Ties 11 S. Al- 
bany ant šaligatvio rastas pei
liu nudurtas žmogus.

Antradienio rytų anksti pien 
vežis lies 1269 S. Racine susi- 
šaudęs su jį užpuolusiu plėši
ku į i nušovė.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

RELIABLE WOMAN WANTED
3 days a week. Permanent. General 
housework for two adults. Referen
ces required. Good salary for right 

person. Excellent transportation. 
North side.

Call mornings or weekends 
Tel. 478-3852 REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

prie

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

IŠNUOMOJAMA gerą biznį daranti 
taverna. Dėl sąlygų darbo metu 
kreiptis i savininką telefonu 778-9244 

arba į namus 925-5972.

2109 So. HALSTED STREET 
savininkas dėl ligos skubiai ir nebran
giai parduoda geras pajamas nešantį 
namą su saliūnu ir 5 kambariais apa
čioj ir 10 Įrengtų kambarių viršuje. 
Kreiptis pas savininka tokiu telefonu: 

733-6863

WANTED TO RENT 
Ieško butų

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJLMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, President**
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

dirbęs 
suma- 
(Chi

na mu

Esu visoje Chicagoj 
prie statybos. Darbams 
žėjus gavau darbo CHA 
cagas butų valdybos)
statybose. Unija kiek nustebo, 
kai pasisakiau norįs ir galįs 
dirbti, bet pasakė “Okey”. Ma 
no formanas kaip ir visi kiti 
statybos darbininkai buvo neg
rai. Jie mane perspėjo, kad 
vakarų dalyje dirbti nėra leng
va. Kai kurios įmonės suban
krutavusios, kadangi medžia
ga buvo išvagiama. Ten jie 
viską vagia. Vieną dieną su
dedi vamzdžius, kita dieną jie 
išvogti. Jauniklių gaujos va
gia viską ir užpuldinėja darbi
ninkus. Kai kurie pastatai pu
siau pastatyti ir palikti...

Statomasis namas buvo 
thington gatvėje į rytus 
Sears. Mes automobilius
statėme kieme prie pat namo, 
bet pusę laiko turėjome sugaiš
ti automobilius prižiūrėdami. 
To negana, nė minutei nega
lėjome išleisti iš akių savo dar- 

*bo įrankių ir medžiagos. To

Ar- 
nuo 
pa-

Mūsų darbas buvo lauko pu 
sėje. Temperatūra tą dieną 
buvo tik 15 laipsniu Fahren- 
heito. Maniau, kad dėl šalčio 
gaujos nariai nesirodys. Aš 
laikiau kopėčias, o mano drau
gas dirbo. Staiga pasigirdo šū 
vis ir kitas. Į mus vaikėzas šo
vė iš kitos gatvės pusės. Mudu 
pasislėpėme rūsyje.

Kitą sykį, penktadienį, at
sisėdę mano automobilyje už
kandžiavome. Pažvelgęs pama
čiau, kad esame juoduku ap
supami. Vienas turėjo Colt 
revolveri. “Kas tau leido čia 
ateiti, baltaodi?” vienas vai
kėzas norėjo žinoti. Nors šis 
elektromonteris buvo atitar
navęs Amerikos kariuomenėje, 
stiprus, jaunas, 250 svaru, ta
čiau gauja apsupusi pradėjo 
mušti per veidą, ir lazda tvojo 
apie aštuonis kartu. Laimei 
automobilis buvo prie pat sie
nos, jie negalėjo apsupti ir 
man pavyko pabėgti išgelbs- 
tint savo gyvybę ir įrankius. 
Ten visa valdžia gaujų ranko
se”, baigė elektrikas.

FRANK STANIONTO PADĖKA
MOTERIS IEŠKO 2 KAMBARIŲ buto 

Marquette Parke. 
Tel. 434-1585.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA {

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
Dėkoju visiems draugams ir 

orga n izaci j ų a ts tovanis, k u r ie 
sunkios ligos metu mane lankė, 
ramino ir vilties davė. Mano 
padėka reiškiama Humboldt I ^N’U0M0.JAMAS 3 KAMBARIŲ BU- 
i > i iii • T-i • TAS su vienu miegamu antram aukš- 1 arko klubo nariams, Lietuvių te, gazu šildomas. 1410 So. 49 Ave., 
Socialistų 1-tos kuopos nariams, | Cicero- Tel. TO 3-0609 po 4 vai. p. p. 
Chicagos Našlių ir Našliukių 
draugiškam klubui, SLA 301 
kuopos nariams, V. Mankui, J.
Draugeliai, K. Čepukui, K. Mar-, parduodami
k ui, Albertui Katelai, M. Nar- IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
vydienei, K. Grinai, Mildai, Kos- iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
tui ir Stasiui Variakoiams ir ir ^simokėtinai. Aptarnauja . . lietuviai.
kitiems mane atjautusiems to- SOUTHWEST FURNITURE CO. 
k io j e bėdoje. TEL. GR 6-4421

Frank Stanionis I 6200 S0- WESTERN AVE. 
451 Longfellow

Glen Ellyn. Illinois 60137

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir jrenęimai

REAL ESTATE — OUT OF YOWN 
Nuosavybės kitur

SAVININKAS PARDUODA 2 BUTŲ 
po 6 kambarius murini namą Mar
quette Parke arti Maria Highschool. 
Tel. VI 7-5722 vakarais nuo 7 iki 9 v.

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

Austin apylinkė. 
Cicero. Tel. 863-2231.

6 ROOM BRICK BUNGALOW

3 bedrooms. 2 car garage. 
Basement. Attic. 

Marquette Park vicinity.
Call 776-2280

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čeki arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

mies- 
kvar-

virši- 
Žmo-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, m. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

juodžiai 
nebūtu 

vien dėl 
padarė

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 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

šimtai Chicagos kunigų 
skelbia banditams “kara”

Daugiau, kaip 200 Chicagos 
miesto kunigų sudarė savo są
jungą kovai su kriminalu 
to negrų gyvenamuose 
taluose.

Pasitarę su policijos 
ninku James Conlisk ir
nių Iteklių departamento di
rektorių Deton Brooks tie ku
nigai pradėjo eiti savo parei
gas — prižiūrėti teismus, kad 
nebūtų skriaudžiami 
ir kad kriminalistai 
per lengvai baudžiami 
to, kad nusikaltimą 
juodas prieš juodą.

Brooks pasakė, kad 85 nu- 
simčių visų šaudymų ir mažiau 
šiai du trečdaliai išprievarta
vimų praeitais metais buvo pa 
daryta juodųjų gyvenamose 
apylinkėse (getuose). Didžiau 
šią nusikaltimų dalį padarą 
juodžiai prieš juodžius.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL N A U J 0 K A I T I S
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

J. AU GUSTAITIS

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

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas persiusti SI .50 čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštui tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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— Dr. F. Kaunas ir ponia, 
Cicero III., sutiko globoti ir 
teikti transporto priemones 6 
šokėjams, atvykstantiems iš 
užsienių Į Laisvojo Pasaulio 
Tautinių . šokių šventę liepos 2 
d. Chicagoje.

— Sol. Izabelės Motekaitie- 
nės muzikos ir dainavimo stu
dijos mokinių ir debiutantų 
tradicinis pavasario koncertas 
bus gegužės 26 d. Jaunimo 
Centre.

— Chicagos lietuvių mėgia
mas radijo pranešėjas Howard 
Miller pradės ši pirmadieni 
rytmečio programą NVMAQ 
stotyje nuo 6 vai. iki 10 vai. Ta 
stotis duoda klasinę ir populia 
rią muziką, taip pat teikia ži
nias ir informaciją. Jis yra 
vienas iš žymiausių pranešėjų 
Amerikoje.

— Paul. R. Gudonis iš 
quette parko apylinkės, Rice 
aukšt. mokyklos senjoras gavo 
National Merit stipendiją.

— Vincentas Miller, ilgame
tis Naujienų skaitytojas, per
sikėlė gyventi iš Rose^ando 
apylinkės į Calumet City, III.

Filmų aktorius Jack Lemon (stovi) ir Jack Gilford vaidina filme 
"Save the Tiger". Tai filmas apie rūbų pramonės New Yorke 

problemas.

Mar-

HOT SPRINGS, 
ARKANSAS —

Parduodamas gražus 6 metų mūrinis 
namas su 2 dideliais miegamais, 2 vo
niom, centriniu šildymu ir vėsinimu, 
gėlėmis apsodintu patio su puikiais 

vaizdais naujoje miesto dalyje. 
Skambinti 501 — 623-1753 

arba rašyti:
304 POINSETTE DR., 

HOT SPRINGS, ARK. 71901

LABAI PUIKUS
IR MODERNUS MŪRINIS

5 butai po 4% kambarių. Dalinis 
beismantas, pastogė ir garažas.

Gera 79-tos ir Kedzie Avė apylinkė. 
SKAMBINTI 
585-2659

— Marginių krautuvės savi
ninkė Izabelė Sinkevičiūtė, ne
kildama honorarinio atlygini
mo, talkininkaus IV-tosios tau
tinių šokiu šventės bilietu iš
platinimo darbe.

— Dail. Eugenijaus Budrio 
dailės darbu paroda, dėl Euro
poje Įvykusio streiko, atideda
ma. Atidarymas Įvyks penkta
dieni, balandžio 28 d. Čiurlio
nio Galerijoje, Jaunimo Centre, 
8:00 vai. vakare.

— Mok. Marija Pėteraitienė, 
Vakarų apy- 

rūpinasi 
rengia-

lietuvybės išlaikymo die- 
kurios įvyks š. m. balan- 
mėn. 22—23 dienomis, 
Parko Fieldhouse salėje.

JAV LB Vidurio 
gardos valdybos narė, 
programos sudarymu 
inose 
nose, 
džio 
Gage
Pradžia šeštadienį 3 vai. M. Pė
teraitienė eilę metų dirbo litua-j 
nistinėse mokyklose. Dabar 
aktyviai dalyvauja LB apygar
dos valdybos veikloje.

Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubo Jaunimo kon
gresui paremti banketas įvyks 
gegužės mėn. 6 d. 8 vai. vak. 
Marquette salėje, 6908 So. Wes
tern Ave. Gros Ramonio orkest
ras. Įėjimas, karšta ir šalta 
vakarienė 5 dol. Rezervacijoms 
tel. 776-8688. (Pr).

♦ Margučio 40 m. sukaktuvių 
puota, rengiama ši šeštadienį, 
balandžio 15 d. Beverly Coun
try Club, 8/-ta ir Western Ave.

Soma nesivėluoti. Vielos 
giamos užimti. Ačiū už dėmesį. 
Dėl informacijų prašoma skam
binti Margučiui, tel. GR 6-2242, 
GB 6-2271. Margutis

(Pr).

bai-

* \ ida Vaitkutė, gyvenanti 
Izraelyje, dainuos balandžio 16 
d., sekmadienį, 4 vai. p. p. Jau
nimo Centre. Solistę palydės ir 
vėliau šokiams gros Ąžuolo 
Stelmoko padidintas orkestras. 
\ eikš kavinė. Bilietai Margi
niuose ir Margučio raštinėje.

isi kviečiami. Margutis
(Pr).

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas » 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijc-i 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

'I ei. 436-7878

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

*SW

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

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

■ TJ

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

i-A 3-4775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs «utomobiliŲ draudimai.

♦ Lietuvių Evangelikų ir Ka
talikų Ekumeninis būrelis Chi- 
cagoje praneša, kad nepapras
tas būrelio susirinkimas “Vaka
ras su dailininku Adomu Var
nu” įvyks balandžio mėn. 16 d. 
5 vai. p. p. E. ir V. Gerulių re
zidencijoje, 8756 So. Francisco 
Ave. Dailininkas Adomas Var
nas kalbės apie žmogaus gyve
nimo filosofiją.

Be to bus pranešimas apie 
dabartinę ekumeninę padėtį pa
saulyje. Visi kviečiami daly
vauti. (Pr).

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTU MŪRAS v arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė.

MODERNŪS ‘ ------
naujas mūras prie 
parko. Gazu 
— vėsinimas, 
priedai. ‘Garažas.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1 Vz 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. 
$26,600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-eond. 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. $43,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikus 
Įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

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

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

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

$22 400
3 MIEGAMI, beveik 

pat Marquette 
automat, oro šildymas 
Gražūs karpetai ir kiti 

$30,000.

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

8 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

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

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

VIRŠ 50 PPDŲ pločio, gražus karn
omis sklypas, 2-jų butų namui. Oa>- 
lawn. Teiraukitės.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0121

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas 

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

HOME INSURANCE
Call: Frink Zipolis

rtc «« Caswitv ComwM

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

nos nebrangios.
3518-2.4 W. 63rd Street, Chicago, |||e 

TEL. — 776-5888
Anicetai Garbačiauskai,




