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NDIEN IŠLIPA ME
NORS VALDŽIA TRUKDO, MASKVOS 
GYVENTOJAI DOMISI JAV PARODA

MASKVA. — Kada neseniai vyko derybos tarp Sovietu Są
jungos ir Amerikos dėl naujos kultūrinio bendradarbiavimo su
tarties, sovietai labai spyrėsi panaikinti įvairių parodų pasi
keitimus. Jie aiškino, kad Amerikoje jų parodoms nuolat gra
sina sionistai ir todėl esą reikia tas parodas panaikinti. Užsienio 
korespondentai sako, kad sovietams labai nemalonios Amerikos 
atsiunčiamos parodos, nes sovietų piliečiai jomis labai domisi. 
Šiuo metu Maskvos Sokolniki parke vyksta Amerikos pramonės 
pažangos paroda, kurią kasdien aplanko po 17,000 žmonių.

DAR DU AMERIKIEČIAI ŠIANDIEN 
PRADEDA MĖNULIO TYRINĖJIMUS

HOUSTON. — šiandien Apollo 16 astronautai atvyksta Į 
mėnuli. Nusileidimo laivas Orion 12:08 vai. dienos metu turi atsi- 
siskirti nuo pagrindinio laivo ir astronautai Charles Duče ir John 
Young pradės manevrus, reikalingus nusileidimui numatytoje vie
toje. Mėnulio paviršių Orion turi pasiekti 2:41 vai. po piet. Su
sitvarkę ir pailsėję po nusileidimo, astronautai 6:19 vai. po pietų 
turi pradėti pirmą savo pasivaikščiojimą po mėnuli. Pagrindinės 
televizijos stotys transliuos laivų atsiskyrimą ir astronautu išli
pimą ant mėnulio paviršiaus.

Parodoje dirba nemažai jaunų 
amerikiečių, kuriuos apstoję ru
sai klausinėja apie gyvenimą 
Amerikoje. Parodoje išstatyti 
keli automobiliai: prabangus 
Lincoln Continental ir mažasis 
Pinto. .Yra jvairių virtuvės apa
ratų, indų, skalbiamųjų mašinų. 
Maskvos gyventojai, kaip ir 
prieš juos Tifliso gyventojai, su
sižavėję žiūri Į modernios Ame
rikos stebuklus. Rusiškai moką 
parodos palydovai atsakinėja j 
visuomenės klausimus: Koks pi
giausias automobilis Amerikoje? 
Kiek reikia laukti norint gauti 
naują automobili ? Kiek yra 
miestuose gazolino stočių ir tai
symo garažų? Ar gali negrai 
Amerikoje važinėti autobusais? 
Amerikiečių atsakymai sukelia 
nusistebėjimą ir abejones, ar 
tikrai jie sako tiesą.

Sovietų pareigūnai Amerikos 
parodai darę Įvairių trukdymų. 
Tiflise, kur pirmiausiai pasiro
dė ši paroda, trys geležinkelio 
vagonai atėjo pavėlavę ir parodą 
teko .atidaryti- nepilną. . Kelios 
mašinos atvyko sužalotos, pasi
taikė ir kitokiu sabotažo veiks
mų. Tiflise apie parodą buvo 
pranešta vietos laikraštyje tik 
dviem sakiniais, kurie buvo Įkiš
ti Į straipsnį apie sovietų parodą, 
atidaryta tuo pačiu metu. Po 
Amerikos parodos atidarymo 
spauda ją aprašė keliais saki
niais.

Maskvoje parodos atidarymas 
“Pravdoje” atžymėtas astuonio
mis eilutėmis, kiti laikraščiai 
nieko apie ją nerašė, nors ją ati
darė kultūros ministerė Jekate
rina Furceva.

Parodos direktorius John Tho
mas parodė ddžiausią knygą 
straipsnių apie sovietų parodos 
atidarymą Los Angeles ir Wa
shingtone. Matyt, Kremliaus 
valdžia bijo, kad žmonės nepa
matytų, kokių dalykų turi ka
pitalizmo prispausti amerikie
čiai. Maskviečiai apie Ameri
kos parodą sužinojo vieni iš ki
tų ir iš laisvųjų radijo stočių.

Rumunija pakvietė 
Izraelio premjerę 
JERUZALĖ. — Izraelio prem 

jerė Goldą Meir priėmė Rumu
nijos pakvietimą atsilankyti Bu
karešte. Vizitas, manoma, Įvyks 
už mėnesio. Kada Egipte nese
niai lankėsi Rumunijos preziden
tas Nicolae Ceausescu, Izraelyje 
buvo kilęs nerimas, kad Rumu
nija gali pakeisti savo ligšioli
nę politiką Izraelio atžvilgiu. Iš 
visų komunistinių kraštų tik vie
na Rumunija palaiko su Izrae
liu diplomatinius ryšius.

Izraelyje lankėsi praėjusią sa
vaitę rumunų užsienio reikalų 
viceministeris Georgieu Maco- 
vescu. Jis ir perdavė premje
rei pakvietimą atvykti Į Rumu
niją. Maža to, Rumunija pasi
siūlė būti tarpininke Izraelio de
rybose su Egiptu, kuris esąs daug 
lankstesnis, negu rodo jo vy
riausybės oficialūs pareiškimai

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Kur tik 
važinėja Kinijos stalo tenisistąi, 
juos sekioja kunigo Carl McIn
tire grupė, kuri plakatais kinų 
kalba ragina kinų sportininkus 
pabėgti ir likti Amerikoje. To
je grupėje yra daug Amerikoje 
gyvenančių kinų. Washingtone 
stalo teniso lošimus stebėjo pre
zidento duktė Patricia Cox ir 
valstybės sekretorius Rogers. 
Grupė jaunų, prieš karą Vietna
me nusistačiusių, studentų šau
kė; “Tricia žiūri ping-pong, o jos 
tėvas daužo Haifong”.

WASHINGTONAS. — Lenki
jos ambasadorius Washingtone 
Witold Trampczynski pakvietė 
prezidentą Nixona sustoti Len
kijoje, kai jis grįš iš Maskvos. 
Prezidentas, prisiminęs, kaip šil
tai lenkai jį priėmė prieš 10 me
tų, pakvietimą priėmė.

: .VIENA. — Baltųjų Rūmų.pa- 
reigūnai buvo sustoję Salzburge, 
kur jie apžiūri Klessheim pili, 
kur apsistos prezidentas Nixo- 
nas, prieš važiuodamas Į Maskvą.

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus komunistai paskelbė dviejų 
dienų streiką, protestuodami 
prieš 7 jų narių nušovimą. Ko
munistai kontroliuoja daug Uru
gvajaus darbo unijų.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas patvirtino, 
kad Pakistano-Indijos karo me
tu Jordanas ir Libija atsiuntė 
Pakistanu! 13 karo lėktuvų, pirk
tų iš Amerikos.

PEKINAS. — Zoologijos so
do pareigūnai susirūpinę, kad 
susirgę mušk jaučiai, gauti iš 
Amerikos, neapkrėstų kitų so
do gyvulių. Sodo prižiūrėtojai 
pabrėžia, kad jaučiai jau atva
žiavo ligotL

WASHINGTONAS. — Gam
tos apsaugos draugija kreipėsi Į 
vyriausybę, prašydama uždraus
ti medžiotojams naudoti švini
nius šratus, ypač šaudant van
deninius paukščius. Nuodingi 
šratai yra prarijami paukščių, 
kurių apie 2 ar 3 milijonai kas
met nugaišta nuo švino nuodų.

LOS ANGELES. — Brice Da
vis, buvęs Charles Manson gau
jos narys, nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos už dalyvavimą 9 
asmenų nužudyme.

NEW YORKAS. — Ed Mc
Mahon, dalyvaująs Johnny Car- 
son programose “Tonight”, pali
ko savo žmoną, su kuria išgyve
no 27 metus.

ar prezidento Sadato prakalbos.
Visi bandymai rasti bendrą 

kalbą tarp Izraelio ir Egipto iki 
šiol nepavyko. Izraelis atmetė 
Jungtinių Tautų paskirto tarpi
ninko pasiūlymus, o Egiptas ne- 
sutiko^u Amerikos diplomatine 
inicialyva ir sąlygomis. Rumu
nija, siūlydama savo patarna
vimus, nestato nė vienai pusei 
jokių sąlygų, jokių taikos forma
lių.

Hong Kongo miesto vaizdas, geriau sakant jo dalis — Victoria, kuriai nebėra kur plėstis — 
tik į virsy.

FREGATĄ “WORDEN” SUŽALOJO PAČIU
AMERIKIEČIŲ PALEISTOS RAKETOS

SAIGONAS. — Karinė vadovybė paneigei Pentagono anks
čiau skelbtą žinią, kad raketomis ginkluota fregata “Worden” 
buvo apšaudyta komunistų greitlaivių. Laivas buvo Tonkino Įlan
koje, tačiau toli nuo kranto, todėl, iš karto buvo atmesta gali
mybė, kad Į laivą galėjo pataikyti komunistų pakrančių ba
terijos. Vakar karinė vadovybė išaiškino ir paskelbė, kad Į Ame
rikos laivą pataikė dvi Amerikos lėktuvų raketos, skirtos Haifon- 
go radaro stotims sunaikinti prieš pirmą lėktuvu — bom- 
bouešid bangą. - Jos- arba netyčia buvo paleisto^ 3Š lelhuvb arba 
pačios atsekė radaro bangas, leistas iš laivo radaro stoties. Ra
ketos vieną jūreivi užmušė, devynis sužeidė.

Komunistai vakar visame 
Pietų Vietname sustiprino puo- 
limus. Iš viso puolimai Įvyko 
103 vietovėse.. šiaurės fronte 
pietų vietnamiečiai pasitraukė 
iš Hoai An ir pabėgo iš “Oran
ge” karinės bazės, kurią tris 
dienas be perstojimo apšaudė 
komunistų artilerija ir minos
vaidžiai. Trys amerikiečiai iš 
bazės buvo iškelti helikopterio. 
Nauji mūšiai prasidėjo centri
nėse aukštumose, prie Dak To ir 
netoli Kontum miesto.

Amerikos lėktuvai vakar vėl 
daužė šiaurės Vietnamą, tačiau 
neskrido Į šiaurinę dalį, bet ri
bojosi 20-ta paralele. Gynybos 
sekretorius Laird paneigė ant
radienį iš Saigono štabo atėju
sią žinią, kad Pentagonas įsa
kė daugiau nebombarduoti šiau
rinių miestų Hanojaus ir Hai
fongo. Laird pareiškė, kad bus 
imtasi visų reikalingų priemo
nių siekiant apsaugoti Vietna
me likusias Amerikos karines 
jėgas. -Jei bus reikalinga, tai 
ir vėl bus puolamas Hanojus ir 
Haifongas.

Pentagonas paskelbė sekre
toriaus Laird telegramą naikin
tuvo “Hamner” kapitonui ko- 
manderiui Edward Hamiltonui. 
Tas laivas, būdamas netoli Š. 
Vietnamo krantų pastebėjo, kad 
vienas Amerikos lėktuvas, pa
šautas nukrito netoli Haifongo. 
Laivas visu greičiu įplaukė, 
smarkiai! šaudydamas iš visų 
pabūklų Į pačias uosto žiotis ir 
ten iš vandens išgelbėjo eskadri
lės vadą komanderį David Lee 
Mošs. ^Paėmęs lakūną, laivas 
skubiai pasitraukė nuo komunis
tų pakrančių baterijų ugnies.

Hanojus paskelbė, kad tame 
mieste nuo lėktuvų bombų žuvo 
13 ašmenų ir 27 buvę sužeisti. 
Haifonge žuvusių buvo 47 ir 101 
sužeistas.

VBLIAUStpS Z!N?OS

♦ Vakar Tonkino Įlankoje Ha
nojaus PT greitlaiviai ir trys 
Mig lėktuvai bandė pulti du Ame
rikos naikintuvus, esančias apie 
30 mylių Į šiaurę nuo demilitari
zuotos zonos. Laivai buvo su
žaloti, 4 jūreiviai sužeisti. JAV 
laivai nuskandino abu komunis
tų greitlaivius ir numušė vieną 
Migą.

♦ Atstovu Rūmuose pasiūly
ta rezoliucija, kuri pasmerktų 
prezidentą už š. Vietnamo bom
bardavimų atnaujinimą.

♦ Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad gegužės mėn. vicepreziden
tas Agnew važiuos Į Japoniją 
oficialiai perduoti Japonijai Oki- 
navos salą.

♦ Valstybės departamentas 
pareiškė, jog nėra ženklų, kad 
Vietnamo Įvykiai pakenktų pre
zidento kelionei į Maskvą.

♦ Vakar Izraelis minėjo 24* 
tą nepriklausomybės sukaktį. 
New Yorkas. Čikaga ir keli kiti 
miestai buvo paskelbę “Izraelio 
dieną”.

Oficiali Britanijos komisi
ja. ištyrusi sausio 30 d. London
derry Įvykius, kur britų parašiu
tininkai nušovė 13 airių, paskel
bė, kad kareiviai buvo nekalti, 
bet kalta airių slapta armija, 
išprovokavusi susikirtimą.

♦ Sen. Mansfield ir sen. Scott 
atvyko Į Pekiną, kur jie viešės 
tris savaites.

♦ Sov. Sąjunga pasmerkė 
šachmatininką Fischerį ir pa
saulinę šachmatų federaciją. Fi- 
scheris smerkiamas už jo “nepa
baigiamus užgeidžius”. o fede
racija — už pataikavimą Fische- 
riui.

, NEW YORKAS. — Muzikas 
Leopoldas Stokowskis atšventė 
antradienį 90 metų sukaktj.

Daug buvo baimės 
kompartijos vadams

NEW YORKAS. — Keturi 
Amerikos komunistų vadai, kaip 
skelbia jų. laikraštis “Daily 
World” turėjo nemažai baimės 
Hanojuje, nes jie ten buvo, ka
da JAV lėktuvai puolė miesto 
apylinkes. Šeimininkai juos ve
žė i Haifongą, kada prasidėjo to 

"Sv^mms te
ko šokti iš automobilio ir griū
ti Į šlapią ryžių lauką.

Joseph North praneša iš Ha
nojaus, kad komunistų partijos 
gen. sekretorius Gus Hull bom
bardavimus pamatė vos atvy
kęs Į Hanojų, kur jis nusileido 
sekmadienį, o pirmas puolimas 
Įvyko pirmadienį, Komunistų 
vadeiva skubiai bėgo i Revoliu
cinio muziejaus požemius, kur 
Įrengtos priešlėktuvinės slėptu
vės. Antram puolimui prasidė
jus, jam teko slapstytis kitoje! 
slėptuvėje.

Amerikos komunistų vadai I 
matė, kada krito bombos Haifon
go uoste. Ten buvę sužaloti ne 
tik keturi sovietų laivai, bet ir 
vienas Rytų Vokietijos, vienas 
— Britanijos.

Oak Brook, III. Swift erdvės maisto 
laboratorijoje dr. Robert Pavey su
spaudžia j vieno kąsnio gabalus pap
rastus keptus laiinukus. Laboratorija 
ieiko būdų taip maistą paruošti, kad 
jj galėtų naudoti astronautai ilgose 

kelionėse.

• Komunistų draugai 
padidino veiklą

NEW YORKAS. — Komunis
tų suagituoti chuliganai Harvar
do universitete išdaužė daug lan
gų, sunaikino daug knygų. Stu
dentų demonstracijos Įvyko Co- 
lumbijos universitete, Wiscon- 
sine, Berkeley, Worcestery, Ma
ryland© universitete, kur išdau
žyti langai Atsargos Karininkų 
korpuse.

Massachusetts Technologijos 
instituto studentų grupė bandė 
pikietuoti United Aircraft Si
korskio fabriką, kur gaminami 
helikopteriai. Policija suėmė 
60 asmenų, jų tarpe Noam 
Chomsky, kalbų profesorių, ku
ris jau anksčiau yra pasižymė
jęs savo veikla prieš vyriausy
bę.

Rytų pakraščio universitetai 
skelbia šį penktadienį streiką. 
Studentų laikraščiai ragina*stu-_ 
kentus neiti į paskaitas. Colum
bia universitete žygiuojanti 700 
studentų minia šaukė: “Mes 
Viet Congo pusėje!”

Demokratų kandidatai Į prezi
dento vietą savo kalbose dabar 
mažai ką kitą ir mini, kaip Viet
namo karą. Daug kur tos kalbos 
labai šaltai sutinkamos, žmo
nėms kalbos apie karą nusibo
do. Pennsylvanijos universite
te sen. Humphrey bandė kriti
kuoti š. Vietnamo bombardavi
mą, kada iš jo rankų vienas stu
dentas išplėšė mikrofoną ir pa
skelbė auditorijai, kad Humph
rey pats yra “Karo nusikaltėlis 
Nr. T.

Jis būdamas viceprezidentu 
pats prisidėjęs prie Vietnamo 
karo išplėtimo.

Amerikiečių nuotaiką geriau
siai parodo klausytojų reagavi
mas į sen. Jacksonožodžius 
Yungstown, Ohio, kur jis pa
sakė, kad Haifongo bombardavi
mas Įvykęs šešeriais metais 
per vėlai. Susirinkusieji smar
kiai plojo, pritardami tai pažiū
rai.

Du čekai lėktuvu 
pabėgo Į Vokietiją 
NUREMBERGAS. — Vakarų 

Vokietijoje netikėtai nusileido 
Čekoslovakijos Slovair lėktuvas 
su devyniais keleiviais. Paaiškė
jo, kad du keleiviai, kasyklų dar
bininkai : Karei Dolezal, 28 m. ir 
Antonin Larch, 24 m. privertė 
lakūnus pasukti iš numatyto ke
lio Praga-Marienbadas Į V. Vo
kietiją, kur lėktuvas nusileido 
Nuremberg© aerodrome.

Du jauni čekai paprašė Vo
kietijoje politinės globos ir sa
vanoriškai atidavė vokiečių po
licijai savo ginklus: tris revol
verius, peilį ir sprogstamą už
taisą.

Vokiečių pareigūnai dar ne
nutarė, ką daryti su bėgliais. Pa
gal tarptautinius oro piratų kon- 

■vencijos nuostatus Vokietija ga-

Vakar, trečiadienį Apollo 16 
atskrido į mėnulio apylinkes. Vi
si astronautai po trijų dienų ke
lionės jautėsi gerai, tik astro
nautas Duke skundėsi, kad jis 
negali lengvai susegti savo kos
tiumo ziperio, jam turėjo padė
ti kitas astronautas. Houstono 
centre astronautai šaipėsi, kad 
Duke kelionėje, tur būt, išau
gęs. Jis ii* taip yra 6 pėdų ūgio, 
kas astronautams yra paskutinė 
riba. Aukštesnių vyrų į astro
nautus nepriima.

Vakar 2:23 po piet erdvėlaivis 
turėjo įeiti į mėnulio orbitą. Tam 
reikalinga stipriai pristabdyti 
skridimo greitį, nes 51 ton.} sve
riantis laivas su trečiąja Satur
no raketos dalimi lekia 5.700 my
lių į valandą greičiu. Lakūnai 
turėjo apsukti savo erdvėlaivio 
užpakalinę dalį į priekį ir 6 mi
nutes paleisti didžiąją raketą. 
Jos uždegimas tokiam ilgam lai
kotarpiui sulėtina skridimo grei
tį ir erdvėlaivis pamažu įeina 
į mėnulio traukos lauką. Pirmoji 
erdvėlaivio orbita apie mėnulį 

mylios ir 195 mylios 
nuo paviršiaus. Vėliau vis ma
žinant erdvėlaivio greitį, degi
nant pagrindinį motorą-raketą, 
orbita sumažėja iki 12 mylių 
nuo paviršiaus.

Prieš sumažindami savo orbi
tą astronautai atsiskiria nuo Sa
turn raketos trečiosios dalies, 
kuri visu greičiau skrenda į mė
nulį ir į jį atsimuša, šis eksperi
mentas mokslininkams įdomus, 
nes atsimušdama raketa sukelia 
mėnulio virpėjimą, įvairius gar
sus, kuriuos žemėn persiunčia 
mėnulyje anksčiau palikti apa
ratai. Iš mėnulio skambėjimo 
mokslininkai sprendžia apie jo 
medžiagą, jos sudėtį, tampru
mą.

Indija pasmerkė 
Amerikos veiksmus
NEW DELHI. — Indijos už

sienio reikalų ministeris parla
mente pareiškė, kad Amerika 
pradėjo agresiją šiaurės Vietna
me. Jis ragino Ameriką sugrįž
ti prie derybų stalo, sakydamas, 
kad dabartiniai apgailėtini Ame
rikos veiksmai gali pakenkti tai
kos deryboms ir išsivystyti į di
desnį konfliktą. Indijos simpa
tijos esančios “narsaus Vietna
mo” pusėje, šiuo pareiškimu In
dija vėl pademonstravo savo 
“neutralumą” ir nesikišimo po
litiką, kurią dažnai pabrėžia in
dų politikai.

Ii čekus teisti už lėktuvo pagro
bimą, ginklų turėjimą ir jų pa
naudojimą. Mat, lakūnų kajutė
je vienas pilotas, pasipriešinęs 
pabėgėlių norui, buvo lengvai 
peršautas per ranką.

Per paskutinius 2 metus iš Če
koslovakijos į Vokietiją atskri
do trys pagrobti lėktuvai. Vie
nu lėktuvu atskrido keturios 
jaunos poros, kurias vokiečių 
teismas nubaudė nuo 2 metų iki 
8 mėn. kalėjimo lygtinai.



A. VILA INIS ŠIDLAUSKAS

Margučio 40-ties metų sukaktį minint
(Tęsinys)

Pasisekimas su Margučiu bu
vo loks pat sėkmingas. Kvies
lio buvo išspausdinta virš ke
turiasdešimt tūkstančių, ir, be
rods, poros metų bėgyje pre
numeratorių skaičius išaugo 
daugiau šešių tūkstančių. Va
nagaičiui atrodė, kaip tikrų 
jo pasekėjų armija. Jis net 
humoro formoje drėbtelėjo 
apie susikūrusią Margučio 
imperiją. Tas jo posakis išpo
puliarėjo ir prigijo jo darbo 
rėmėjų tarpe. Tikrai, per Mar
guti jis galėjo pasiekti visus 
išeivius ir kaip žvejas metė 
tinklą, kur jų bebūtų gyvena
ma Amerikoje.

Neužmiršo ir tada kitų savo 
veiklos barų. Dar keliais at
vejais buvo atgaivintas, nors 
ir kitame sąstate Dzimdzi — 
Drimdzi, ir aplankytos visos 
lietuvių kolonijos net po kelis 
kartus. Prie Margučio suorga
nizuotas choras, o vėliau ir 
jaunų vaikų choras, nes jis 
labai sielojosi priaugančios 
kartos tokia sparta vykstančiu 
nutautėjimu. Daug kas buvo 
daroma, bet A. Vanagaičiui at
rodė vis dar per maža. Jis, 
kaip lietuvybės gaivinimo mi
si jonierius, panoro turėti ir sa
kyklą, iš kurios, kaip pamoks

lininkas, galėtų ir gyvu žodžiu 
belstis į visų lietuvių sielos du
ris.

Dienžodžiu tada Vanagaičio 
praminta radijo valandėlė gi- 
mė ūkininku pramintojo Juo
zo Bačiūno pastangų ir apčiuo
piamos piniginės paramos dė
ka. Tos valandėlės reikalas 
jau anksčiau aptartas kelionė
se, o galutinai suplanuotas 
Juozo Bačiūno Tabor Parmo
ję — kuomet po gripo ten sa
vo sveikatą taisė A. Vanagai
tis. Jis, kaip Margučio leidi
mą per pusmetį finansavo, taip 
ir to Dienžodžio už tryliką sa
vaičių iš anksto apmokėjo sto 
ties transliacijos išlaidas, ve
dė visą administraciją, gero
kai pridėdamas savo pinigų.

Šia proga reikia pasakyti, 
kad Juozas Bačiūnas buvo ypa
tingas geradarys lietuviškiems 
reikalams. Turėjo, be abejo, 
ir gerą galvą, jei Amerikos 
masonų ložėje buvo pasiekęs 
aukščiausią laipsnį. Bet, gali
ma tvirtinti, jog visa savo sie
la jis buvo tik lietuviškas ma
sonas. Nebūtų drąsu teigti,* 
jog pats Bačiūnas pasižymėjo 
dideliais užmojais, sumany
mais. Bet jis mokėjo gerai su
prasti kitų svarbius sumany
mus ir plataus masto užmojus, 
kiek jie yra svarbūs lietuviams

Transporto departamentui užsakius. Fairchild Industries pagamino "saugų automobili", pagal vi
sus valdžios saugumo reikalavimus. Dar nežinia, ar tokie automobiliai bus masiniai gaminami ir 
kiek jie kainuotu, šiuo metu kasdien keliuose žūva 147 asmenys ir 13,000 yra sužeidžiama.

lė ir iškrėtė kišenes. Visą tu
rėjome surašyti ką su savim ve
liamės.

Kai vežė į viešbutį, palydovas 
ramindamas kalbėjo: “Frontas 
tik už 40 mylių, bet nebijokite, 
čia visiškai saugu. Viskas eina 
normaliai. Naktiniai klubai vei
kia”. Keleiviai susižiūrėjo. Ne
jauku. Šalia manęs iš kairės po
nas, kuris daug Chicagos lietu
vių pažįsta. Ponia iš New Yor- 
ko, dirbanti čia jau ketvertą me
tų. Mane ramina.

Apsistojęs viešbutyje, kur tu
ristų labai mažai, nes pabūgę 
išvažinėjo, susitvarkęs išėjau į 
miestą. Pirmas vaizdas: Ap
driskusi moteris sėdi ant purvi
no šaligatvio ir prie jos guli nuo
gas vaikas. Blėkinė skardinė 
priešais — išmaldai. Einu toliau.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės Įspūdžiai ckv 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina SI.00.
J. Jasmines, A K!SS THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyveninio. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Iii. 60608-

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti' knygų rinkoje

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

r. Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
S8.00. 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 aiba Money 

Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

ir kiek juos įmanoma realiai 
įgyvendinti. Radęs juos esant 
naudingais ir galimais realizuo
ti, jis nedelsdamas, kaip gerą 
progą — simboliškai tariant — 
kaip arklį atbėgantį pamatęs, 
griebdavo jį už karčių ir jau 
sodindavo sumanymų autorių 
ant arklio, apšarvoto geru bal
nu ir auksinėmis kamanomis. 
Bačiūno toli pramatančios akys 
pastebėdavo gabius ir visada 
savo parama ir pažintimi steng 
davosi juos iškelti į gyvenamų 
dienų vandens paviršių.

Jis nesibaidė tautinės srovės 
žmonių, ir jie laikė jį saviškiu. 
Ir, tiesa, J. Bačiūnas nepašykš- 
tėdavo jiems pinigo. Bet ir 
šiais atevjais jis parodydavo 
savo ūkiškai suprastą realu
mą. Taip, sakysime, Vilties 
spaustuvei jis pažadėjo duoti 
ar padovanoti dešimt ar dau
giau tūkstančių, bet tik su są
lyga, kad Vilties vadovybė tam 
reikalui sukels nemažesnę su
mą. Tai, žinoma, nebuvo taip 
lengva, ir jiems teko gerokai 
pašilti, pasidarbuoti, kol ga
lėjo pasinaudoti šia stambia J. 
Bačiūno parama.

Daug pinigo jis yra davęs ir 
Lietuvių Bendruomenei. Jis 
ne tik atliko savo lėšomis toli
mas keliones, dengė Pasaulio 
lietuvių seimo Amerikoje ne
priteklius, bet ir,..Australijos 
lietuviu kultūriniams židi
niams, esantiems po L. Bend-

valandos kiekvieną dieną. Ji 
ir pati įvairėjo, tobulėjo, pa
liko klausytojams, o tuo pačiu 
pasidarė veiksmingai naudin
ga lietuvių visuomenės gyve
nime Čikagoje ir jos apylin
kėse. Žinoma, to gyvo lietu
viško žodžio skaitytojui Anta
nui Vanagaičiui darbo buvo 
apstu, iki prakaito.. Nors ir 
turėjo talkininkų, bet daugu
ma darbo krisdavo ant. jo pe
čių. Visi tie įterpiami juokai, 
anekdotai, dainuškos, vaidini
mėliai, net muzikos gabalėliai 
daugiausia buvo sukuriami 
greitai, ekspromtu paties A. 
Vanagoičio. Stebėtina, kaip 
jis ir suspėdavo. Juk dienos ir 
nakties laikas ribojasi 24 va
landomis, o reikėdavo dar jo 
ir poilsiui ir kitiems darbams 
bei visuomeniškam pabendra
vimui.

Atrodo, jog darbštumu jis 
lenkė visus kitus savo turimus 
talentus. Tenka pastebėti, kad 
pajamų didžiąją dalį sudarė 
tik iš garsinimų, bet jų turėta 
apstokai. Atrodo, kad anais 
laikais biznieriai spaudai ir ra
dijui buvo daug fdosąesni, ne
gu dabar. Jo valandėlę parem-
davo net tie biznieriai, kuriems 
tokių garsinimų nereikėjo. Ne 
žinau, ar tai jie darė iš geros 
lietuviškos širdies, o gal kiti 
privengdami Vanagaičio, , kad 
ir švelnaus liežuvio. Juk dau
gelis j ų buvo nebe silpnybių gy-

ruomenės vėliava, berods, yra 
prasmingai paklojęs keliolika 
tūkstančių dolerių. Tad be J. 
Bačiūno dosnios rankos taria
ma Margučio imperija būtų
likusi siauresnė, skurdesnė ir 
mažiau tebūtų įstengusi atlikti 
naudingų darbų Amerikos lie
tuvių gyvenime.

Taip su Juozo Bačiūno palai-
minimu ir doleriu gimusi radi
jo valandėlė, pradėjusi tik su 
15 minučių, greit šoktelėjo iki 
pusvalandžio ir netrukus iki

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

5 %% PER annum

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tue«. » to 4, Thur», & Frl. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Chicago Savings
_ and Loan Association

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų Juoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. 0 gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

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

veniine...
Esu gird:jęs, o, berods, yra 

ir spaudoje užfiksuota, jog 
Antanas Vanagaitis nekartą pa 
sakydavęs ir save laikęs pagal
jo prosenelius tikru prūsu. 
Taip save įtaigojančių ir prū
sais laikančių būta ir daugiau. 
Juk poetas Juozas Tysliava ir
gi tikino kitus, kad jo gyslo-
mis tekąs tikras prūsų natangų 
kraujas. Nežinau, kokiais šal
tiniais pasiremdamas Tysliava 
priėjęs tokių išvadų, bet, re
gis, A. Vanagaičio prūsišku-
mas lengviau įspėjama mįslė. 
Tiesa yra, kad jo senoliai bu
vo atsikėlę iš Mažosios Lietu
vos. Bet ar vien tą. faktą gali
me laikyti prūsiškumu? Ar
čiau Didžiosios Lietuvos sie
nos lietuvininkai buvo arčiau 
giminingi žemaičiams, nei 
kryžiuočių išnaikintiems prū
sams. Juk ir po baisiojo maro 
1710 metais Mažąją Lietuvą 
kolonizavo ne vien zalcburgie
čiai vokiečiai. Paskui laikui 
laikui bėgant, ypač rusų val
dymo laikais, iš Mažosios Lie
tuvos atsikeliančių lietuvnin
kų pasitaikydavo neretų atve
jų. Bet dėl skirtingo tikėjimo, 
paprastai bent žemaičiuose 
juos vadindavo “prūsais”. Man 
rodos, ir A. Vanagaičio prū- 
siškumas turėjo tik tokias pat 
šaknis ir tik tuo, berods, ir 
tebuvo paremtas.

Arčiau Vanagaičio nepaži
nojusieji galėjo pamanyti, kad 
jis turėjo ir senovės romėnų po
mėgių. Jis dažnai maudėsi ir 
vonioje praleisdavo po tris ke
turias valandas, o kartais už
trukdavo ir dar ilgiau. Sena
jai Romos galybei žlungant iš
lepę romėnų didikai daugiau
siai laiko praleisdavo pirtyse 
— maudyklėse. Čia jie praleis- 
davp dienas ir naktis. Valgy
davo, miegodavo, gyvendami 
.palaidai jie čia atrasdavo vi-

Laiškas iš Vietnamo
Naktis ateina į Saigoną 10:30 

vai. vakaro. Sėdžiu 10 aukšte ir 
geriu kavą, čia pirmos klasės 
viešbutis, kur kaip sakoma “ga
rantuotas saugumas”.

Kai atskridęs iš Hongkong lėk
tuvas bėgo keliu į sustojimo vie
tą, matėsi daug kariškų lėktuvų. 
Čia mus pasitiko stipri kontro-

sokių paįvairinimų. Daugelis, 
deja, iš jų sirgo nepakeliamu 
nuoboduliu. Taip, kad iš jų 
atsirasdavo net ir tokių neap- 
kentusių sunkaus kankinančio 
nuobodulio, šilto vandens vo
nioje įsimerkę persipiaudavo 
venas ir taip, kraujui ištekė
jus, surasdavo savo bepras
mingo gyvenimo pabaigą.

Bet A. Vanagaičiui pirtis — 
vonia nebuvo pramogos ar tin
ginystės pasilepinimo vieta. 
Vonia, kaip mums tą paslaptį 
atskleidžia buvęs Lietuvos Vai 
stybėš teatro aktorius, arti
mas draugas čia, Amerikoje, 
Stasys Pilka, tai jo kūrybai 
pasirinkta laboratorija.

(Bus daugiau)

Ant šaligatvių visas turgus. Ir 
tai centro gatvėje, čia ir kepa, 
verda, valgo ant žemės susėdę. 
Visur į akis metasi baisus skur
das. Motociklų ir dviračių kaip 
skėrių. Oras blogas. Juoda rin
ka klesti. Kur eini, visur sutab- 
domas, ar neturi “žaliukų” klau
sia. Siūlo didesnę kainą.

Einu toliau, “ricka” veža po
rą amerikiečių. Jie išsigėrę ir 
moja man. Tarpe viso to “trafi- 
ko” riekelė labai juokingai at
rodo, siūlo ir man tokia susi
siekimo priemone pasinaudoti. 
Atsisakau. Moju, rodau, kad ne 
ir einu toliau.

Jau netoli 11 vai. vakaro. Mie-

ste elektros ir judėjimo nebėra. 
Draudžiamas laikas. Vis dar 
viešbučio svečiai sėdi restorane 
ir dalinasi įspūdžiais. Aš galvo
ju apie savo tolimesnę kelionę. 
0 liko dar daug pagal mano pa
saulinį bilietą: Singapūras, Ku
ala Lumpur, Bangkok, Rangun, 
Kalkuta, Katmandu Nepad, New 
Delhi, Karaclis, Teheran, Ku
wait, Bagdad, Damaskus, Cai
ro, Nicosia, Tel Aviv, Beirut, 
Ankara, Stambu!, Atėnai, Al
žyras, Marokas, New York ir 
malonūs namai Los Angeles.

Pravažiuodamas Havajus pa
ilsėjau. Tokijo buvo pats vyš
nių žydėjimas. Korėjoje vargas 
ir Formozoje — Taipei, radau 
rodomą neapykantą amerikie
čiams.

Tikiu, kad kelionę baigsiu lai
mingai ir jos įspūdžius plačiau 
aprašysiu. Dabar siunčiu geriau
sius linkėjimus visam “Naujie
nų” štabui, draugams, pažįsta
miems ir skaitytojams.

Jūsų Juozas Kaributas

NAUJIENAS)
—BTornsam-

Irtam taipgi peria r penfandt 
ir pcojM «nn» tildai per

NMUICNM
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j GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis..

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ________  $3.00
Minkštais viršeliais tik __ _____________ __ _____  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ___ ________ ___ _____ _________ _________ $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderi.

į N A U J I E N 0 S,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. COSOS
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Where has
all the

money gone?
It just goes.

You shake your head.-
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why npt do 

something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970... with a com
parable improvement for all older 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

Bondi are xafe. If Jost, stolen, or destroyed, 
we replace them. When needed, they can be 
cashed at your bank. Tax may be deferred J j
until, redemption. And always remember, 
Bonds" are « procd way to sare.

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

Tke U.S. wot jwy for Hwa adwrtiwMMNt.
\ * ■ 1* ** vrvMwtr^ m ■ svMic •erriee caapmHna wUk TH* 

Dvpartmewt W «b« Trt«a»t7 aM Tha Cn—efl.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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ALFONSAS NAKAS

DEMONSTRACIJOS DETROITE
Kas Čikagoje įvyko Didįjį Šeštadienį, balandžio 1d., 
tas Detroite atsikartojo šeštadienį, balandžio 15-ją

kvietė pasikalbėti, o jei kuris 
kalbėtis sutiko, tai prašė pus- 
dolerio. Arogantiški negrų jau
nuoliai, kurie gerai žino dabarti
nį savo svorį, po du ir tris atei- 
dinėjo, apžiūrinėjo plakatus, juo
ku klegėdami ėjo šalin.

O mums liepė laukti, nesiskirs- 
tyti. Vyskupas Thomas Gub- 
bleton, sakė, ateis antrą valan
dą. Kvietė dar kelius ratus ap
sukti apie skverą, ir dar kelius, 
ir dar kelius. Taip, kaip pike
tuojant. Be tos beprotės, be ke
lių negriukų, be labai skystų 
praeivių, ten niekas mumis ne
sidomėjo. Gerai, kad jau saulė, 
kad drungnas pavasario vėjas. 
Vyskupo nebuvo nė 2:15, nė 2:30 
vai. Dingo daug eilinių. Dingo 
visi kunigai. Dabar jau ir pro
gramos vedėja nustojo kantry
bės. Demonstracijų likučius, gal

(Tęsinys)
Dvi valandas laukėme vyskupo...

Žemo ūgio, šviesiu, plonu švar
keliu, juodom kelnėm, kai 20-ties 
metų negriukas platino lapelius, 
raginančius balsuoti už Wallace 
(taip, nenustebkite: negrai tu
ri čia neblogai suorganizuotą ko
mitetą gubernatoriui George 
Wallace remti; matomai, jie no
ri įskaudinti dabartinį establiš- 
mentą), o antikomunistas, bet 
kartu ir antinacis, Wayne State 
universitete studentas žydelis 
puolė tą juoduką mušti. Visiškai 
šalia manęs.

Su mumis kartu demons
truojant, lenkė juos išskyrė ir su 
žydeliu įsileido į taikias diskusi
jas. Aukštas, tris dienas nesi
skutęs, išdžiūvęs, alkoholiu su
kvipęs bomas labai mandagiai

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.

Frank Zogas, President

5%.
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis^.kuriam rūpi-gimtinio>krašto laisvė ir lietu

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

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo ' 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytoju' su sovietais sukeltu mitu miglose apip 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu 
vio dalią. Aprašvmo būdas ir stilius prilvgsta geriansiems garsiosios 
rašytojos Pearl Ruck kūriniams 526 nsl kietaic vir^pliais ka* 
minia 6 dol

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psl. $4.00

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune Naudakiuose 

. Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ, Kelionės i Lietu 
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. $3.00.

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

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju»> 1 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl., $1,00.

§ie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060?
atsilankani darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50532

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

vyras ir imona. Troy ir Teri-Anne Strait, kai- 
Dotty" porą cirke — dešinėje.

Amerikoje cirkuose yra tik viena klaunu pora — 
rėje, sudaro "Buppa ir Polka

šimtą žmonių, pakvietė sugrįžti 
į apskritą baseiną ir sugiedo
ti tautos himną. Himnas skam
bėjo labai negarsiai, nedrąsiai, 
vos girdimai. Ir kai jį dėkojo 
už dalyvavimą, pamačiau vysku
pą, vienaplaukį, be palto, tik 
juodu švarkeliu, tartum jauną 
kunigėlį, su kaire ranka kiše
nėje, pabėgom skubantį skersai 
skverą. Bėgte jis pasileido laip
tais ir greit atsidūrė šalia Ritos 
Garliauskaitės. Vyskupas Tho
mas Gumbleton kalbėjo apie sep
tynias minutes. Pritarė mūsų 
kovai už pagrindines brolių ir 
sesių teises tėvynėje. Kvietė 
melstis už persekiojamus ir per
sekiotojus... Kaip gi kitaip — 
vyskupas ?

Jaunimas surinko degintų vė
liavėlių kotų likučius. Surankio
jo kryželius ir dešimtis plakatų. 
Sukrovė i sunkvežimi ir nusi
vežė. Buvo lygiai 3-čia valan
da po pietų.

dantį. Kiti, ryškiausi, mano nuo
mone, buvo: Dloco pirm. Rim
gaudas Sakis-Sukauskas; ALSS 
Detroito sk.'pirm. Robertas Se- 
lenis (jis su nemažu būriu savo 
kolegų — žygio maršalų, buvo 
atsakingas už eisenos tvarką); 
Dloco vicepirm. Saulius šimoliū- 
nas (atvedęs būrelį Wayne State 
universiteto aktyvistų, palaikęs 
kontaktą su kitu tautu atsto
vais, mezgęs ryšį su spauda ir 
TV). Jaunimas demonstracijo
je sulošė svarbiausią rolę. Jau
nimo buvo truputį mažesnė pu
sė, taip apie 40%, bet jo judru
mas, drąsa dalinant lapelius, žy
giavimas pirmose eilėse su sun
kiu kryžiumi, vėliavomis ir pla
katais, eisenos tvarkymas žygio 
metu, tikrai darė didelį įspūdį. 
Reiktų išvardyti eilę jaunųjų de
monstrantų pavardžių, bet ta 
eilė per didelė. Man yra žino
ma, jog jaunimas išpaišė dau
gumą plakatų, sukalė daugumą 
kryžių, tad daugelį valandų pa
skutinę savaitę paaukojo demon
stracijų pasiruošimui. O tarp 
žygiuojančiii suaugusiųjų, tai 
mačiau visą eilę garbingų pa
triotų, kurie bažnyčioje beveik 
nesirodo. Jis atėjo, jie pasiėmė 
po kryželį ar kryžių ir žygiavo, 
kai “labai geri katalikai” liko 
namie, per langus žvalgytis Į 
žemus, tirštus debesis.

Nepaisant nepaprastai nepa
lankios atmosferos (visi politi
nio cirko klounai — Wallace, 
Muskie, McGovern ir Humphrey 
tą dieną buvo mūsų mieste: ki
niečių pingpongistai, tą rytą 
miestą apleidę, bet tik už 50 
mylių, Ann Arbore sustoję, vėl 
savo stebuklus išdarinėjo; JAV 
didieji bombonešiai puolė Hai- 
phongą) ir, sakau, gėdingai ma
žo dalyvių skaičiaus, demonstra
cijos jau rado atgarsį. Televi
zijos 7-tas kanalas 6 vai. va
kare eiseną parodė ir apie de
monstraciją trumpai pasako
jo (2-sis kanalas, deja, buvo 
tiek apkrautas prezidentinių 
kandidatų pareiškimais, kinų 
pingpongu ir šiaurės Vietnamu, 
kad savo filmų apie eiseną neį- 
terpė). Sekmadienio, balandžio 
16 d. Detroit News įsidėjo ne
mažą informacinį straipsnį ir, 
tribūnos nuotrauką su kalban
čiu kun. W. Stanievich’ium. Jei 
ne aprašymas, tai nuotrauka, ti
kriausiai , tilps ir Michigan Ca
tholic savaitraštyje, nes jo fo
tografas visą laiką demonstraci
jas fotografavo.

(Pabaiga)

Panašiai kaip Čikagoje

Naujienose ir kitur tebeskai
tau nuomones, kodėl gan mizer- 
n^i buvo demonstracija Čikagoje 
Didįjį šeštadienį. Priežasčių 
nepatenkintieji randa visokių, 

bet iš šalies žiūrint jos visos 
juokingos. Nesėkmė Detroite ir
gi teisinama nebūčiausiomis Į 
priežastimis. Žygio metu kalbė
jausi su policijos kapitonu, ku
ris ir pats visą mylią gatvės pa
kraščiu žygiavo. Labai tvarkin
gai jūs, lietuviai, suorganizavo
te, sakė jis. Vienas malonumas, 
nes jokio smurto, jokio vanda
lizmo. Bet kodėl jūsų tiek ma
ža? Ir pats į savo klausimą: 
oras, teisybė, labai blogas; ši
taip apniukę, šitaip drėgna; ti
kriausiai, žmonės liko namie dėl 
oro. O pagrindinis kalbėtojas 
iš tribūnos, kun. Walter Stanie- 
vich, paskelbė kitą teoriją: esą, 
dėl beisbolo pirmųjų žaidynių, 
kurios kaip tik dabar vyksta Ti
gers stadijone, šitiek mažai žmo
nių tesusirinkę. Kiti kaltino 
Dloco ir LB yadus, kam, girdi, 
dvyliktai valandai pradžią pa
skelbė, kai vaikai lituanistinėje 
mokykloje. Kodėl, sako, ne 
antrai ar trečiai? Taigi, prie
žasčių visokių, bet... ar tai prie
žastys ?

Jaunimas visų pasididžiavimas

Ryškiausi demonstracijos va
dai ? Pagrindiniu koordinatoriu
mi oficialiai buvo Bernardas 
Brizgys. Mačiau jį tenai, kaž
kam kažkokius nurodymus duo-

Skatina užleisti vietas 
jaunajai kartai

P. V. Zubas iš Suva, Fidži, 
straipsnyje “Pasaulio lietuvių 
jaunimo organizacija?” Tėviškės 
žiburiuose aptaria jaunimo tar
pe jaučiamą polinkį atsipalai
duoti nuo PLB Jaunimo sekcijos 
ir steigti savą pasaulinę organi
zaciją ir optimistiškai spėja esą 
tuomi “gal kaip, tik Bendruo
menė > užtikrintų sau ateitį se
kantiems keliems dešimtme
čiams, kai vyresniesiems natū
raliai iškrentant pakaitas atei
tų iš tos pasaulio lietuvių jau
nimo organizacijos?”

Toliau p. Zubas rašo:
Rodos, ne vien tik amžiaus 

skirtumas atsistoja tarp kartų. 
Yra ir kitų, gal net didesnių kliū
čių. Pvz. išsilavinimas ir pri
tupimas prie gyvenimo aplinkos 
duoda skirtingus atspalvius žvel
giant į tą patį objektą. Tai gali 
būti plati ir įdomi tema, verta 
atskirai panagrinėti.

Iš tolo išeivijos gyvenimą ste* 
bedamas, norom nenorom jauti, 
kad yra jau daug vėliau, negu 
manome ir dėlto betkokią pozi
tyvią veiklą, nors ji būtų ir už 
galiojančių nuostatų paragrafo 
ribų, kol ji yra lietuviška, reikė
tų išnaudoti. Netrūksta nei vi
durinėje kartoje, nei jaunimo 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608.

CO*1

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

INSURED,

$ _ MAUJtENOC, OHICAaO », ILL.— THURSDAY, APRIL 20, 1»72

eilc.'e Leturiško potencialo, ta
čiau ar jie ištvers ir lauks, kol 
vyresnioji karta natūraliai pasi
trauks? Ar neįvyks susidūri
mas, kuris niekam nebus nau
dingas ir už kurio pasekmes mo
ralinę atsakomybę laikas pris
kirs vyresniesiems? Pakaltins 
vien dėl to, kad jie taip mažai 
pasitikėjimo parodė savo jau
nimui. Nors tai atsitiko ne iš 
blogos valios, bet vien dėlto, kad 
vadovaujančiose vyresniųjų gru
pėse dirbantieji mažai asmeninių 
kontaktų turėjo su jaunimu.

Antroji mūsų nelaimė yra ta, 
kad daug vyresniųjų nemoka 
laiku ir gražiai pasitraukti ir 
užleisti vietą kitam, jaunes
niam, nors ir mažiau prityru
siam. Redaktoriai redaguoja, 
mokytojai mokytojauja, visuo
menininkai ir menininkai nesi
traukia nuo scenos (nors ploja
ma jau tik iš mandagumo) 
paskutinio atodūsio. Tos jų 
stangos, be abejonės, yra 
niausiu intencijų išdava ir 
net auka, bet dažnai nebeatlie- 
pia gyvenimo reikalavimams ir, 
vietoj variklio, tampa stabdžiu. 
Dar liūdniau, kai visa tai atsi
tinka dirbant Lietuvos ir lietu
vybės vardan.

iki 
pa
il
gai

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
irykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
iems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš valku pasaulio. 
Tuotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio fprmato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
oasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
osL, kaina 5 dol.

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

luota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Stančikaitės iliustracijos. 186 psl., kaina 2 dol.

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

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

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

ią prancūzų iniciatyva 
Europos parlamentų 
jau turi bendrą savo

EUROPA JAI’ TURI 
BENDRĄ SAVO HIMNĄ

Strasburge turinti savo cent- 
įkurta 

sąjunga 
himną.

Sąjungos sekretorius Lujo Ton- 
kad kaip<> 

Himnas’’
cič-Sorinj praneša,
“Oficialus Europos 
vienbalsiai priimtas 
no degintos simfanijos preludas

Laimėjimo Odė.

Pirmą kartą šis himnas tapo 
išpildytas sausio 21 diena, An
glijos premjerui Heath atvykus 
Strasburgan. Manoma, kad jis 
bus pildomas ir Europos l)ie- 
lloj» gegužės

Nenori būti kunigais
Anglijos anglikonų bažny

čios pareigūnai skundžiasi, kad 
padėtis esanti kritiška, nes jau 
ni vyrai nenori mokytis kuni
go profesijos. Praeitais metais 
tiktai 392 vyrai buvo įšventinti 
į kunigus. Tai mažiausias skai
čius naujų kunigui per 22 me
tus, o šimtas mažiau per pen
kis metus.

M. .«?.

6 pasakos ir DVY. 
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka

Remia mirties bausmę
Kanadoje buvo apklausinė

ta du trečdaliai gyventojų, ku 
rie nori mirties bausmės už 
žmogžudystes. Kanadoje mir
ties bausmė buvo suspenduota 
iki šių metų pabaigos, bet per 
suspendavimo laiką žmogžu
dystės labai padaugėjo. Dau
guma tiki, kad mirties baus-, 
mė reikalinga, nes kitaip ne
būsią galima sunkių nusikalti
mų išvengti.

M.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

čekĮ ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608 REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”
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9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

partijos Bavarijos skyrius dar praeito sausio 31 d. vien
balsiai priėmė savo pirmininko Franco J. Strausso pa
ruoštą vokiečių — sovietų sutarties alternatyvą, kurios 
esmė sako, kad “galutinis vokiečių klausimo išsprendi
mas, įskaitant ir Vokietijos sienas, paliekamas rezer
vuotas galutinei taikos sutarčiai su visais vokiečiais”, o 
kitas žymus, dabar sergantis kr. dem. vadas baronas 
Gunenbergas, sutarties su Lenkija priešininkas, atsiun- 

Į tė Brandtui laišką, kuriame pareiškia, kad “dėl visko 
diskutuotina, net dėl sienų arba valstybės vieningumo, 
išskiriant visų vokiečių teisę spręsti savo likimą”.

Toliau griežčiausiai prieš Brandto rytų politiką sto
ja vokiečiai tremtiniai ir pabėgėliai, kurių vadai slaptu 
memorialu kreipėsi net į Vatikaną, kad tas nepripažintų 
Oderio-Neisės sienos. Vatikane jie turėjo savo rėmėją 
Federal. Vokiečių Respublikos ambasadoriaus Hanso 
Bergerio asmenyje, kurs buvo aiškus sutarčių priešinin
kas. Pabėgėlių laikraštyje “Ostpreussenblatt” jis pats 
parašė, kad “Istorijos logika ir sveikas protas aiškiai pa
sisako prieš rytinių sutarčių pripažinimą, nes jos padaro 
galą vokiečių veiklai rytuose”. Brandt nedelsdamas jį at-

VL POŽĖLOS - JAUNYSTĖS ATSIMINIMAI
Rašo JONAS NAŠLICNAS

Neseniai pasirodė 1971 m. iš

Brandto rūpesčiai
Pokarinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos santykiai 

rūpi visai Europai ir Amerikai. Tie santykiai labai rūpi 
ir lietuviams. Kancleris Brandtas buvo tikras, kad pasi
rašytos sutartys bus ratifikuotos, bet pačių vokiečių nuo
taikos tuo klausimu keičiasi. Lietuviams tos nuotaikos 
turi, būti žinomos, nes jos yra surištos su lietuvių tautos 
laisvės viltimis.

“Ar Maskva laimės vokiečių Bundestage?” — tokia 
antrašte užvardijo Hanoverio savaitraštis “Deutsche 
Wochen — Zeitung” vedamąjį, skirtą prasidėjusiai kam
panijai prieš Maskvos — Bonos sutarčių ratifikavimą.

Kaip žinoma, Vokietijos kancleris Willy Brandt tas 
sutartis siejo su susitarimu dėl Berlyno, bet kai sutar
tis buvo pasirašyta, o vokiečiai nesiskubino jos ratifikuo
ti, rusai davė šuolį atgal, pareikšdami, kad pirma turi 
būti ratifikuota sutartis, o tik tada galės būti įgyvendin
tas susitarimas dėl Berlyno.

Kancleris Brandtas, nepaisydamas naujų painiavų, 
pradėjo normalias procedūras, susietas su sutarčių ra
tifikacija. Pirmąją pergalę laimėjo, kai Bundesrato 
(Federalinė taryba, vokiečių parlamento aukštesnieji 
rūmai) teisių komisija 7 balsai prieš 4 pripažino, kad 
sutartys yra suderinamos su konstitucija. Bet kartu 
Brandtas gavo smūgį, kai pats Budesratas, 21 balsu prieš 
20, sutartis atmetė, reikalaudamas papildomų paaiški
nimų dėl vokiečių suvienijimo, dėl eventualios sovietų in
tervencijos į vokiečių vidaus reikalus ir kt.

Sutarčių ratifikacijos procedūra Federalinė j e Vo
kiečių Respublikoje vyksta sekančia tvarka: praeitą va
sario mėnesį buvo sutarčių pirmas skaitymas. Antroje 
gegužio pusėje bus antras ir trečias skaitymas, o po to 
seks ratifikacijos balsavimas. Jei Bundesratas pasisaky
tų prieš, tuomet paskutinis ir lemiamasis balsavimas bus 
Bundestage. Tas balsavimas įvyks birželio mėnesį. Taigi 
laiko nebėra daug, o nuomonių yra daug.

Pirmiausia opozicija parlamente — Krikščionių de
mokratų partija, jos pirmininkui R. Barzel i praeitą 
gruodžio mėnesį grįžus iš Maskvos, per partijos federa- 
lihį 90 asmenų komitetą priėmė formalų nutarimą, ku
riuo sutartys su Sovietų sąjunga ir Lenkija atmetamos. 
Po tokio nutarimo Barzelis buvo nuvykęs į Wasliingto 

o grįžęs {pareiškė, kad Washingtonas opozicijos 
ginče dėl vokiečių valdžios rytų politikos yra neutralus. 
Bet knkšč. demokratų opozicijoje trūksta vienybės. Šios

leido į ankstybą pensiją.
Silezijos tremtinių organizacija Bonos-Varšuvos su

tarties pasirašymo metinių proga padarė pakartotiną 
“iškilmingą” jos atmetimą, o organizacijos pirmininkas 
Hubka pasitraukė iš vokiečių socialdemokratų partijos 
ir perėjo*į opoziciją. Brandtas po to pasiliko parlamente 
vos su 4 balsų dauguma.

Visų vokiečių tremtinių ir pabėgėlių sąjunga prieš 
sutarčių ratifikaciją rengia Bonoje didžiulę manifestaci
ją, o Rytų vokiečių ir Sudetų buv. žemės savininkų ben
druomenė” jau turėjo savo priešratifikacinj* suvažiavi-! 
mą, kuriame dalyvavo net svečiai iš JAV-bių, prof. App, 
kurs skaitė referatą apie “teisę į tėvynę”.

Labai pagyvino savo veiklą įvairios mažesnės revi- 
zionistų organizacijos. Pvz., Oderio - Neisės-kampanija 
praeitą gruodžio mėn. Miunchene turėjo didelį mitingą 
šūkiu “sustabdyti rytų sutartis!” Prisijungė dar kita 
grupė, pasivadinusi “Pasipriešinimo kampanija”, ir ne
seniai įsisteigusi, bet jau spėjusi pasidaryti įtaikinga par
tija — “Vokiečių Liaudies Sąjunga”, kuriai pirmininkau
ja Deutsche National Zeitung redaktorius Dr. Frey, kurs 
tame mitinge pasakė kalbą tema, esą “vokiečiai dar ne
žuvo”.

Štai trumpa jo kalbos ištrauka, paskelbta jo paties 
redaguojamame laikraštyje:

“... jokiomis aplinkybėmis neišsižadėsime Vidurinės 
Vokietijos, Rytinės Vokietijos, Sudetų, Dancigo ir Klai
pėdos ... Mūsų šūkis turi būti: kol Reinas, Laba (Elbė), 
Oderis (Ūdra) ir Nemunas per vokiečius plaukia, tol vo
kiečiai nežus”. Po tos Sąjungos vėliava Dr. Frey orga
nizuoja maršą į Boną, dalyvaujant Pasipriešinimo ir 
Oderio-Neisės kampanijoms bei kitiems revizionistų ■ su- 
sigrupavimams. Maršas nacionalistų laikraštyje “Deut
sche National Zeitung” kasdien didžiuliais skelbimais rek
lamuojamas. Jis įvyks ateinantį gegužės mėnesį sutarčių 
ratifikavimo metu, antrojo ir trečiojo sutarčių skaitymo 
dienomis. į

i

Kancleris Brandtas vis dar tikisi pasirašytas sutartis 
ratifikuoti, bet balsai prieš sutartis kasdien darosi gar
sesni ir sutarčių priešininkų skaičius Vokietijoj gausėja.

J. Pr.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

leista Amerikos Lietuvių Social
demokratų ^-gos Literatūros 
Fondo plačiai žinomo Nepriklau
somoje Lietuvoje visuomenės ir 
politikos veikėjo ir lietuvių tau
tos atgimimo laikotarpio drą
saus kovotojo dėl lietuvių tau
tos laisvės advokato Vlado Po
žėlos atsiminimai. Tai ne vien 
Vlado Požėlos gyvenimo apra
šymas, bet ištisa labai vaizdžiai 
parašyta lietuvių tautos kovų 
prieš caro valdžią ir lietuvių tau
tos atgimimo istorija. Vladas 
Požėla, pradėjęs savo mokslą 
būdamas 8 metų amžiaus pas' 
kaimo davatką Jevutę nuo po
terių mokymosi, toliau tęsė moks 
lą slaptoje Steigvilių kaimo mo
kykloje iš elementorių pas kai
myną — mokytoją K. Monkūną. 
Pasimokęs ir išlaikęs egzaminus 
j 1-mą klasę, VI. Požėla toliau 
mokėsi Mintaujos gimnazijoje.

Jis labai vaizdžiai aprašo Min
taujos gimnazistų gyvenimą, 
pensionus, mokinių referatų 
skaitymą ir 1896 m. mokinių pa
sipriešinimą kalbėti rusų kalba 
prieš ikoną rytmetinę maldą. 
VI. Požėla rašo: “1880 m. pabai
goje užėjo mokinių plūdis iš 
Lietuvos. Atsirado naujų dide
lių butų — pensionų. Dingo sve
tima aplinka. Jos vietą užėmė 
sava. Didžiulių pensionas sky
rėsi iš kitų. Ten gyveno Jurgis 
Šlapelis, Antanas Smetona, Pra
nas Vaičiuška, Aleksandras Ry
mas, Kazys Vasiliauskas ir kiti 
vyresniokai.

šlapelis su pagyrimais visą 
laiką ėjo iš klasės į klasę. Sme
tona, Vaičiuška, Vasiliauskas 
buvo pirmieji mokiniai. Vasi
liauskas dar ir kaip jaunas 
išradėjas pagarsėjo. Kratos me
tu pas jį po lova rasta kažkokia 
mašina, kurios paskirti ir su
dėti turėjo aiškinti pats išra
dėjas. Ir — nedėkingas tu liki
me — šitie geriausi mokiniai at
sidūrė maldų protesto eilėse. Su 
gailesčiu širdyje kalbėjo po to 
direktorius pedagogų taryboje: 
' — Ponai, tai gimnazijos paži
ba!

Dėl to suminkštėjo pedagogų 
širdys, ir jie nutarė: šalinti nu
sikaltėlius iš gimnazijos, bet su 
teise kitur Įstoti. Didžiuliuose 
mes turėjome išimtines sąlygas 
augti, vystytis ir bręsti, čia M. 
Čepas, dar jaunas teisininkas, 
mus ragino imtis skaityti kny
gų, kurių gimnazija nedavė. Da- 
vaina - Silvestraitis, ano laiko 
poetas, mums skaitė savo eiles 
ir pasakojo apie “Aušros” ga
dynę. Daktaras L. Vaineikis, 
dar jaunas studentas, kalbėjo 
apie caro valdžią ir Maskvos stu
dentų kovą prieš ją. M. Lozo
raitis, irgi jaunas teismo darbuo

tojas, mums pasakojo apie kitų 
tautų kovą su svetima valdžia 
ir jų laimėtąja laisve Taip mes 

^ryžomės reguliariai ruošti refe
ratus... Turėjome kartais ir sve
čių... Temos pagal pageidavimą... 
Nevalia buvo paskaitomis girtis 
už pensiono ribų”. Pirmas skai
tė paskaitą A. Rymas apie liau
dies mena. A. Smetona skaitė re
feratą apie valstybę, jos tvarką. 
Visas tas sąvyveiklos pensiono 
paskaitas per kelius . puslapius 
VI. Požėla aprašo su visais opo
nentais, smulkiai prisimindamas 
oponentų pastabas, ginčus ir re
plikas. Vladas Požėla plačiai ap
rašo Mintaujos gimnazijos mo
kinių gyvenimą ir duoda tikslų 
vaizdą atsiminimų skyriuje — 
Gimnazistų protestas dėl pravos
laviškų maldų — VI. Požėla taip 
rašo: “Tai buvo -1896 m. rudenį. 
Vakare Juozas* (taip visi vadi
no Vaičkų, septintos klasės mo
kinį) kaip bomba (toks paritus, 
toks pastačius jis buvo), Įsirito 
pas Didžiulius, klausdamas, kur 
Antanas su Jurgiu, ir, nelaukęs 
atsakymo, nuriedėjo į Smetonos 
ir šlapelio kambarį. Trūko dar 
Rymo. Kol tas atėjo, Juozas 
atsikvėpė ir pradėjo:

— Nuo kito mėnesio sekma
dieniais mus varys į cerkvę, o 
kasdien prieš pamokas melstis 
prieš ikoną. Ką darysime? Jau 
nuo seniau kalbėta apie tai, bet 
visos kalbos ir liko kalbomis. 
Gal ir dabar tas pats?

— Iš kur tu žinai, Juozai?
— Nesakysiu, iš kur. Pažadė

jau nesakyti. Bet užtikrinu, — 
susijaudinęs jis tvirtino, — kad 
tai šventa teisybė! Sakykite, ką 
darysime ?

Po šitų žodžių tarybai atkri
to abejonės, žinia buvo žiauri ir 
pikta — atimti tikybą, suvaržy
ti sąžinę! Liuteronų neverčia, 
žydų taip pat ne. Tik katalikus.

— Ne, Juozai, nesiduosime, — 
atsakė taryba.

Džiaugsmo ašaros pasirodė 
Vaičkaus akyse. Jo draugai gal
voja tą patį, ką ir jis:

. ;—Neleisti mindžioti savo šir
dies !

Kilo klausimas: Ką daryti ir 
kaip? Ilgai galvojusi, taryba tą 
pati vakarą nutarė:

1. neiti Į “cerkvę”, 2. nesimels
ti prieš ikoną, 3. visiems vienas 
šūkis: “nebudu, ne budem!” 4. 
po to išbėgioti visiems Į klases 
(ką toliau veikti, nurodys cen
tras), 5. visai akcijai vadovauti 
pavesti centrui; 6. šiai akcijai 
ruošti visus katalikus ir įtraukti 
Į ją ir kitatikius; 7. tam tikslui 
sudaryti agitatorių, grupę: a) 
agitacijai pravesti visuose pen
sionuose ir didesnėse mokinių 
grupėse, b) kontrolei palaikyti 
akcijos metu. Dvi savaites ruo-

‘ šęsis, centras gavo žinių, kad ir 
gimnazija jau rengiasi: akcijos 
vykdytoju paskirtas mokytojas 
Mecznikowskis, lenkas, katali
kas ; vadovu — inspektorius To
milovas su gimnazijos prižiūrėto
jais, savo padėjėjais. Maldos vie
ta, gimnastikos salė. Oras, ju
tome, tvinko. Laukėme tolimo 
griaustinio. Vaikai, kaip prieš 
audrą, nerimo. Kaip bitės, jie 
zujo vieni pas kitus su savo 
naujienomis. Pagaliau atėjo 
lauktoji diena. Prižiūrėtojai ėjo 
per klases ir skelbė: — Nuo ry
tojaus dienos prašau visus kata
likus maldai į gimnastikos salę. 
Mokiniai laiku atėjo. Atsistojęs 
priešais, Mcznikowskis papra
šė visus atsigręžti į ikoną ir šau
kė:

— Novickį, ty budeš molitšia!
— jis laikė rankoje maldos la
pelį.

— Ne budu! — riktelėjo tas 
iš būrio.

— Ne budem, ne budem! — 
pasigirdo spiegiantis mokinių 
riksmas ir visi išsibėgiojo iš sa
lės. Tą dieną mokinių pokalbiuo
se Novickas buvo dienos hero
jus, jis pirmas viešai atsakė: — 
ne.

Tą dieną Mintaujos gatvėse 
kalbėjo apie Įvykusį gimnazi
joje smurtą, sąžinės prievartą. 
Mokiniai juto, kad taip šis rei
kalas neužsibaigs. Pasipriešini
mo centras buvo už tai, kad rei
kia pamokas nutraukti ir eiti 
namo. Tik Smetona nesutiko.

— Reikia,—sako jis,—taikios 
išeities: ir tikslui pasiekti ir pa
tiems nenukentėti.

— čia vilko ir avies pasaka,
— atsiliepė Vaičkus, — o ne 
kova, apie kurią mes kalbėjo
me. Jai, Antanai, ieškome ge
resnio ginklo.

— Dėl to vadinamojo geres
nio ginklo tik nukentėsime, o ne 
tikslą pasieksime, — atsikirto.
— Ar matei kur kada nors kovą 
be aukų? Ar kas nors kovoda
mas tikisi tik mušti ir nebū
ti mušamas? Gal čia tavo kai
lis dreba? Tie ir kiti argumen
tai neveikė Smetonos. Jis užsi
spyrė — nė iš vietos; nors tu 
akmeni jam skaldyk ant gal- 

ivos! Gal dar ilgai centras bū- 
itų ramstęsis, jei ne laiminga 
šlapelio mintis:

— Vistiek, Antanai, tu išlėk
si iš gimnazijos, ar liksi pamo
kų, ar namo eisi. Tai geriau su 
garbe išlėkti, kaip be 'garbės 
likti. , 1

Antanas po to tik ranka nu
mojo ir sutiko “išlėkti”. Centras 
vienu balsu nutarė: 1. pasiša
linti iš salės, 2. nugalėti, jei b?- 
tų, visas kliūtis, 3. eiti namo.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

Valstietis nuo Vabalninko
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Mūsų ūkininko darbštumas yra 
legendinis — darbu jis ir Dievą garbina ir 
sau pasitenkinimo ekstazę sukuria. Ir tik 
dabartiniame savo sumiesčionėjime mes 
pamėgome baliais gaivintis, pagerbtuvė- 
mis Įsiprasminti, vos 15 — 20 metų triūso 
nuopelnais apsigerbti, už piršto pridėjimą 
padėkos laukti. O mūsų protėviai gėrį ir 
atpildą rado pačiame savo luomo darbe, 
nes tai buvo jų buities pareiga ir prasmė, 
Dievo skirta gyvenimo būtinybės garbė. 
Ūkininkui jokių padėkų iš šalies nereikėjo, 
jis nė atostogų nesiilgėjo — nuo savo dirvų 
buvo neatplėšiamas. Taip ir Stutthofo ka- 
lėjiime B. S. nors fiziškai žiauriai alina
mas ir kankinamas, regis, daugiausia ken
tėjo ne dėl kūno sopulio, bet — kad nega
lėjo kūrybos nei mokslo darbu save gai
vinti, kad dvasia buvo dusinama ir smau
giama nežmoniškumo varžtais.

Poniško miesčionio gi idealas yra 
“saliono liūtas”, kuris moka visur ele
gantiškai švaistytis, dailiai juokauti ir 
tuščiažodžiauti, šabloninio mandagumo 
sriautu visiems Įtikti. Jis bodisi bet ko
kiu darbu, nemėgsta naujybių, vengia 
bet kokios Įtampos bei kūrybiškos link
mės. Jis sotus lengvais, nuvalkiotais juo
keliais, momento smagurėliais, minios 
pagyrom, paviršutine dailumo aplinkuma. 
Snobiškai veržiasi Į tariamą diduomenę

ir baidosi paprastumo. Kai sąmonėje tik
roji gyvenimo prasmė senai išdilusi, tai 
siela tik dailus kevalas, be branduolio. 
Todėl jis tą Jtevalą taip brangina, nes 
tai jo visas turtas.

Bet B. S. visai netraukė Kauno baliai 
nei lengvos pramogos — jų jis iš tiesų 
nemėgo ir vengė. Daugiausia pasitenki
nimo rasdavo meno lobiais gėrėdamasis, 
kūrybinio grožio atskleidimo sueigose. 
Todėl aistringai mėgo teatrą su gerais 
pastatymais, visur ieškodamas tikros kū
rybos ir peikdamas šabloną bei nuobodu
li. Mėgo dailę ir muziką, dailiosios lite
ratūros naujesni žodį, gyvesni savitumą.

Panašiai ir mūsų kaimo ūkininkui 
mieliausia šventadienio atvanga būdavo 
ne prie stalo lėbauti ar seklyčioj puošnu
mu bei indų brangumu didžiuotis, bet — 
pavaikščioti apie derlingus laukus (su šei
ma ar svečiais), akim ir širdim pasiskonė
ti vešliais javais ir dailiom kaimenėm, pa
sidžiaugti savo darbų naujais vaisiais.

Kad suėjimuose ir draugystėse B. S. ne
sišvaistė salione gražbylyste nei tuščiais 
komplimentais, dažnai tūnojo tylus, ato
kiai santūrus, i niekalų šnektas sunkiai 
Įtraukiamas, tai net ir kai kurie bendra
darbiai ar kolegos (ypač jų šeimų moteriš
kos) ne kartą paniekinamai iš aukšto nu
žvelgė: nemandagus, neišauklėtas, neta
šytas. kaimiškas. Geidė ji matyti daugiau 
apgludintą miestietiškiau ponišką, bent 
išvaizdoje ar gestuose — vadinas, sušablo- 
nčjusi, jo orginalumą apkoptą kaip ver- 
sališkų parkų medeliai žirklėmis sukultū

rinami”. Taip jis likdavo nesuprastas, be
veik pasmerktas, kad savita," salono ne
pakenčiama asmenybe nesistengė Įsijung
ti Į paviršutinės rutinos nuobodžius sald- 
liežuvavimus, i salionišką iš tuščio j tuš
čią pilstymą. Jis sąmoningai vengė save 
eikvoti niekniekiams, o ypač gerbė žodžio 
tiesumą: jei ką tarė — tai tarė prasmingai, 
nuosavu mąstymu giliai save išreikšdamas. 
O salioniški pokalbiai dažniausiai būna be 
jokios prasmės, gromuluojant nuvalkiotas 
mintis, liežuvio lankstumu lenktyniaujant.

Tačiau sau lygių intelektų ir meno žmo
nių tarpe B. S. atsiverdavo net labai iškal
biai ir spalvingai — įdomiais paradoksais, 
šmaikščias ir net kandžiais kalambūrais, 
taikliais žodžio šūviais, expromtu sukur
tomis epigramomis. Taip pat jis labai my
lėjo savo studentus — su jais buvo atviras 
ir nuoširdus, juos gaivališkai traukė Į 
mokslų bei menų gelmes.

Kai mes dabar gėrimės B. Sruogos as
meniu, itin pabrėžiant jo pirminius, t. y. 
etinius iš kaimiečių tėvų .įsigimtus ir svei
kai išlaikytus bruožus, tai nemanytina. 
kad siūlytume mūsų dabartį grąžinti atgal 
i primityvios buities kaimą. Šia proga vien 
norėta paryškinti retas (ir nuostabiai gra
žus) atvejis, kai ir Į naujesni pažangios 
šviesuomenės luomą, i mieste buitį perso
dintas iš senovės paveldėtas lietuvio cha
rakteris yra ne tiktai naudingas mūsų tau
tiniam veidui išsaugoti, bet ir pačiam as
meniui yra gyvybinės reikšmės, nes Įgali

na tiesiau ir vešliau išugdyti žmoniškas 
dvasios jėgas, Įkūnyti Įgimtus talentus, šis 
dalykas jautrus yra ir dabartinei jaunimo 
kartai, kai ji stovi kryžkelėje, tebesvars- 
tydama kaip savo gabumais tikriau pasi
reikšti. kaip lakiau dvasios galiomis išsi
skleisti: ar visiškai atsipalaiduoti nuo 
praeities gemalo, t. y. lietuvybės pradų, ir 
žengti vien amerikonišku vieškeliu, dau
gelio tautybių mišriai išvažinėtu? ar dar 
tebebranginti savitą individualų pagrindą 
ir jame Įžiūrėti giliausią bei spalvingiau- 

| šią jėgų šaltinį savo jaunai, vos pražystan
čiai asmenybei?

B. Sruoga, gal būt, daugiau ome (in
stinktu). negu sąmoningu protu apsispren
dė savo gyvenimą ir kūrybą atremti Į eti
nius pradmenis ir iš tėvii protėvių sėklos 
sulčių semtis gaivos bei stiprybės. Anuo
met jis pasirodė kaip drąsus unikumas, 
kaip ryškus individas Kauno inteligentijos 
ir profesūros tarpe. Humanitaruose, gal 
būt tik ilgametis dekanas Krėvė šiuo at
žvilgiu buvo lygus bičiulis ir sąmokslinin
kas. Todėl juodu taip šiltai susidraugavo. 
Rodos, tebematau abu Laisvės Alėjos lie
pų viduriu žingsniuojančius... Krėvė ma 
žo ūgio ir judrus, vos spėja gretomis ženg
ti. tartum riste ritasi, vis be perstojo kaž
ką gudriai juokaudamas, dzųkišku iškal
bingumu žodžius berdamas, energija trykš
damas. į šalis pasidairydamas. B. Sruo
gos erdvi eisena supasi siūbuoja nesuvaržy
tu milžino žingsniu, pakelta kakta oriai 
tiesiai aukštyn. lūpos sandariai suveržtos, 
o mįslingai kaitrus žvilgsnis, taupiai vo
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kais pusiau privertas, tartum kažką Įsižiū
rėjęs nepasiekiamuose toliuose... Tai lyg 
legendinių jotvingių palikuonis, bekraš
čių miškų laisvės išugdytas didikas iš Balt- 
vyžio girių ir Periamos medės, čia netikė
tai atsidangenęs — jam ankšta tarp siaurai 
surikiuohj mūro trobesių, jo žingsnį var
žo riboti miesto takai ir šaligatvių briau
nos, o sielos ugnimi žėruojąs vyzdis gaiva
liškai ilgisi dar kirvio ir piūklo nepažeis
tos gamtos šaltinių, dar civilizacijos apy
nasriais nepažabotos kūrybos versmių...

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAI

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU 
Į VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina S3.0t
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS



II

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

1858 W. 6Srd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229

R-eįid. tolef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

R«x. t»l. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ ligos 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pula.xj Rd, (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Talefu PRo*p*ct 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Valu kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
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
Tolef. 695-0533 

Po* Valley Medical Center 
160 Summit St, 

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

Antanas Ši pel is (dešinėje) kalbasi su kitu Lietuvos kariuo
menės kūrėju-savanoriu Petru Mockaičiu.

suuo eiles- ir ueiuatuui-a, bet or
ganizuota, vieninga jėga veik
sime čia pasilikusius tautie
čius, kad jie, anų atmintinų 
metų mūsų vienybės pavyz
džiu kovotų už Lietuvos lais
vę ir Nepriklausomybę iki ga
lutinės pergalės, nes Teisybė 
yra su mumis, o yra pasakyta, 
jog Dievas teisybėje, ne galy
bėje. .. Jonas Eivenis

Kariai - savanoriai apleidžia rikiuotę

DR. P£T£R BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisae: HEmlock 4-5349 

Rozid.: 383-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir iežtad. tiktai ausiurua.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCEUUNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus —■ skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71$t STREET

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

Aštuonioliką metų išgyvenu
sį Amerikoje ( ilgesnį laiką gy
venusį Brighton Parko apylin
kėje), vėžio ligos iškankintą, 
Lietuvos kariuomenės kūrėją- 
savanorį, Antaną šipelį, kili
mo panevėžietį, šių metų ba
landžio . 5 d., Visagalis Vieš
pats, po kovų? vargų ir kan
čios šioje ašarų pakalnėje, pa-

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI i 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI ;
NUSTATOMA į 

2512 W. 47 SY. _ FR g-1993 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

1---- ---- ---~

PERKRAUSTYMAI

Laidimai — Pilni apdraud* 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

i*

Apdraustas perkrtustymas 
iš įvairię atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Placs 

TtL: FRontier 6-1882

šaukė į ramesnį, teisingesnį 
pasaulį... Balandžio 7 d. Eu- 
deikio koplyčioje susirinkęs 
giminių, kūrėjų - savanorių, 
šaulių ir kt organizacijų, ku
rioms velionis priklausė, ir 
šiaip pažįstamų lietuvių būre
lis, amžinai su velioniu atsis
veikino. Po kunigo Plankio 
maldos, atsisveikinimo žodžius 
tarė: savanorių, šaulių ir “Ra
movėm.!” organizacijų atsto
vai. Kiek ilgesnį “žodį” tarė 
velionio žemietis savanoris 
Konstantinas Petrauskas be 
kitko pasakęs: “Neišvengiama 
gyvybės palydovė Mirtis ir vėl 
pasiėmė auką iš negausios mū 
sų ryžtingos, atkaklios ir są
moningos 1918 — 1920 m. ko
vos už gimtosios šalies laisvę 
ir nepriklausomybę —Lietu
vos kariuomenės karių kūrėjų- 
savanorių šeimos likučių. Sa
kau ir vėl, nes dar nenuvyto 
gėlės sudėtos ant mūsų brolių 
Vlado Liubarto ir Antano No- 
vickio bei kitų kapų, o štai vėl 
esame prie karsto ginklo bro
lio Antano šipelio, kurs dar 
nžvakar su mumis bendravo, ir 
amžiams atsisveikiname 
juo.

Mums šiandien dar čia 
kautiems, skaudančiomis
dimis tenka apgailestauti liūd 
na faktą, generolo prof. S. Dir- 
manto (kartą) apibūdintą žo
džiais: “Mūsų tauta nubyra 
per abu galu. Iš vieno — ne- 
gailistingoji mirtis be atodai
ros skina vieną po kito, iš kito
— nemažas nuošimtis prieaug
lio (“ten” ir čia) nutausta... 
Tuo būdu skaudų ir nepapil- 
dvtina darvdama tautai 
tolį!”?..

— Miršta mirtingieji, 
va ir nyksta materialinės 
bės ženklai, bet dvasios
— kilnios savo gimtojo krašto
— Tėvynės meilės liepsna, 
teneužgęsta lietuvių, ypač kar
ių, kūrėjų - savanorių širdyse. 
Mes, šiandieną dar čia pasilie
kantieji savo varganą kelionę 
tęsti, privalome žmoniškai — 
krikščioniškai pagalvoti ir gi
liai įsisąmoninti, kad gyve
nimas tėra1 tik trumputė vieš
nagė; o visi mes, šiume pasau
lyje, šiame gyvenime — tesa
me tik svečiai...

šia liūdna proga tebūna man 
leista pakartoti neseniai pa
šnekesyje su velioniu girdėtas 
jo mintis:

— Mums reikėtų glaudžiau 
suglausti gretas. Veidmainia
vimą, pavydą, žemą kerštą 
dėl nieko reikia, rauti lauk iš 
savo širdžių ir sąžinių”.

Ilsėkis, mielas ginklo drau
ge, Antanai, palaimintu poil
siu amžinoje ramybėje, kad ir 
toli nuo savo gimtosios numy
lėtos šalies. Nėtfnltnk mes, 
.Lietuvos kūrėjai - savanoriai, 
visti ginklų rūšių ir tarnybų at 
stovai, susirinkę “tenai”, Tei-j 
sybės ir Ramybės šalyje, rikiuo-

SU

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tet<: 925-8296

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

uždaryta.
Raz. tek: WA 5-3099

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

i Visos programos iš W0PA.
1490 kik A. M.

sek- i
vaL ■

lie- 
šir-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Oflaas: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7’a9 So. MAPLFWOOD AVE

CHICAGO. :LL. f50t>29

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma ■ 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

ROCKFORD, ILL.
Mirė Juozas Roskovicius ♦

Senas Rockfordo gyventojas 
Juozas Roskevičius, išgyvenęs 
gražų 90 metų amžių,- atsiskyrė 
su šiuo pasauliu.

Velionis buvo gimęs ir augęs 
Lietuvoje — kapsas nuo Garlia
vos, Suvalkijos pusėje. Jaunas 
atvykęs į Ameriką pradėjo dirb
ti Rockforde brolio Petro baldų 
dirbtuvėje, sukūrė šeimyninį 
gyvenimą, užaugino sūnų ir 
dukterį, pats išsimokino kirpėjo 
amato, pasistatė savo įstaigai 
namą, kur viršuje gyveno, o 
apačioje buvo kirpykla ir kitą 
namo dalį padarė mažiems su
sirinkimams salę, kuri buvo pla
čiai žinoma visame Rockforde.

Tą salę pradžioje buvo už
viešpatavę raudonieji, kurie ten 
savo susirinkimus ir balius 
ruošė ir kėlė, bet kai atvyko nuo 
rusų komunistų’ okupacijos pa
bėgę naujieji mūsų lietuviai, 
sužinoję kad vieną vakarą ten 
įvyks maskolbernių susirinki
mas su propagandistų prakalbo
mis, suorganizavę piketus atė
jo su plakatais ir įėję į salę nu
plėšė įrėmuotą 'Stalino pa
veikslą sudraskė. Salės nuo Sta
lino apšvarinimas praėjo be in
cidento.

Velionis Juozas buvo drau
giškas žmogus ir kalbos jam 
niekada netrūkdavo. Nemažas 
būrys automobilių palydėjo jo 
palaikus į Greenwood kapines. 
Palydovai buvo pakviesti į Lie
tuvių Klubą užkandžių.

Reiškiu užuojautą, likusiems 
sūnui, dukrai ir giminėms.

žvalgas

Pucinskis ir aukso 
žuvelė

Kongresmanas Roman Pu- 
cinski važinėdamas rinkimų 
kampanijos tikslais, užsuko į 
Lojolos universitetą pakalbėti 
studentams. Čia jis pataikė į 
vykstantį studentų aukso žuve
lių rijimo kontestą, kur, aišku, 
buvo ir jam pasiūlyta dalyvau-
ti. Kongresmanas pasakęs, kad 
“būdamas Romoje turi elgtis 
kaip romėnas”, vieną aukso žu
velę prarijo nemirksėdamas. 
Paklaustas, kaip patiko^ jis at
sakė: “Maždaug kaip pirmas 
martini”. Tačiau iki rekordo 
Pucinskiui dar daug trūko. Gy-

nuos-

griū- 
didy- 
ugnis

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

Ofiso talafe* HEmlock 4-2123 
Rexid. tale%\. Glbson 8-6195

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

Our wildlife has no defease 
against the careless use of fire. 

So please follow Smoker’s ABCr. 
Always bold matches till cold. 
3e sure to drown all campfires,

p. Šileikis, o. p.
Int ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
V Aparatai - Protezai, Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba kolom?
' (Arch Supports) ir t. L

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

Telef.: PRospect 6-5084

them agiin. Crash ill 
dead exit.

Please! Only can 
prevent forest fires

■

vų žuvelių rijimo rekordą lai-1 
mėjo pirmametis studentas Ste
ve Josefow, jei tikėti Chicago 
Tribune News Briefs, kurs vė
liau nurijo 635 žuveles ...

Dviratis greičiausia 
susisiekimo priemonė
Praeitą antradienį įvyko 

įdomios lenktynės penkiomis 
susisiekimo priemonėmis, kas 
greičiau iš miesto centro po 
darbo parvažiuos “namo”. 
Distancija buvo nuo State ir 
Madison gatvių kampo iki 
Lincoln ir Fullerton gatvių 
kampo. Laikas 5 valanda po
piet, kada didžiausias auto
mobilių ir žmonių judėjimas. 
Lenktynių rezultatai buvo to
kie:

Automobiliu tą distanciją 
nuvažiuoti truko 23 minutes.

Taksi automobiliu truko 33 
minutes.

Howard Street linijos trau
kinėliu 41 minutė, o autobusu 
45 minutės.

Dviračiu Mass Mary Riordan 
tą pačią distanciją nuvažiavo 
per 14 minučių.

Nusikaltimais mergiotės 
dukart pralenkė berniokus

HEW (Sveikatos, švietimo 
ir labdaros ) departamento sta 
tistika rodo, kad mergaičių 
tarp 10 ir 17 metų amžiaus 
palaidumas (delinkvencija) ) 
1969 — 1970 metų laikotarpy
je dvigubai pralenkė berniukų 
to paties amžiaus. Jaunuome
nės teismų pranešimais, 1970 
metais nepilnamečių teismo by
lų skaičius pirmą kartą prašo
ko milijoną. Paauglių nusi
kaltimų ne miestuose (“pro
vincijoje”) padaugėjo 13 nuo
šimčių, kai miestuose ir prie
miesčiuose padaugėjo “tik” 6 
nuošimčiais.

HEW aiškina, kad “Vieto
je pasyvios rolės, kokios mer
gaitės laikėsi anksčiau, jos da
bar darosi agresyvesnės, ir sa
vo kasdieninėje veikloje labiau 
nepriklausomos”.

— Vytautas Jucius ir J. Tao- 
ras, Pittsburgh, Pa., organizuo
ja ekskursiją autobusu į Tauti
nių šokių šventę Chicagoje kar
tu su tautinių šokių grupe “Ne
ris”. V. Jucius vadovauja lietu
vių radijo programai.

----- — ■ - 
^“NAUJIENAS” SKAITO VISV
SROViŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
KAŠTUS.

JULIJAI AUGUSTIENEI
į amžinatvę iškeliavus, jos vyrą Kostą ir 
gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Ona ir Andrius Mironai

VINCENT R. KALINAUSKAS
Korėjos karo Veteranas

Gyv. 3511) W. 105th Place
Mirė 1972 m. balandžio mėn. 18 dieną, 7:55 vai. ryto, sulaukęs 

43 metų amžiaus.
Paliko nuliūdę: motina Helen Kalinauskas, pagal tėvus Martin- 

kus: 2 dukterys — Catherine ir Diana; 3 seserys — Phyllis Balan, jos 
vyras Walter; Lillian Solewski, jos vyras Casimir; Petronella Rampsch, 
jos vyras John, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Velionio tėvas 

i buvo Peter Kalinauskas. >
šeima prašo nesiųsti gėlių.
Kūnas pašarvotas Mt. Greenwood koplyčioje. 3032 W. 111th St.
Penktadienį balandžio 21 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš , 

koplyčios į Queen of Martyrs parapijos bažnyčią, o po gedulingų I 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Vincent R. Kalinauskas giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

I Nuliūdę lieka:
Motina, dukterys, seserys.

* Laidotuvių Direktorius Juozapas Dolikas. Tel. 445-3400.
1 jNiw.gBJM iiįim mm niiwm

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI •NAUJIENAS"

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 Sc. Harlem Avė. — 586-1220

gki.es visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 6-0833 Ir PR 8-0834 I 

....... ........................................... JĮįf

W/kS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

46 ’ 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAU

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID t
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TėL: Y Arda 7-1741 - 1742

4330-34 Soi CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-LONDITIONED KOFLV<'1O>

NARĮ/1:

Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LTTUANfCA AVENUE. Phone: YAra> 7-340)

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YAros 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ilk 974-4410

P. J. RIDIlCkS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds ?-19H 
_.

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
1082-1 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228- I 

649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
■iouth Holland, IHinois
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ir važiuoti kur

yra susirūpi-

Namų savi įlinka i 
susirūpinę mokesčiais 
(.liicagos mieste iškyla įvai

riausių klausimų, sunkinančių 
n uosa v y bi ų savin i nk us. Y pa t i il
gai visus skaudžiai palietė nuo
savybių mokesčių panikiškas 
pakėlimas. Kiekvienam mokes
čių našta žymiai padidėjo, ne 
dešimtimis, bet jau šimtais. 
Nuosavybių savininkai tuo yra 
labai susirūpinę, klausia, kas 
bus toliau? Kada bus galas mo
kesčių kėlimui? 
likti nuosavybes 
nors kitur?

Tuo klausimu
nusi Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų
valdyba. Ieško išeities, kaip 
apsiginti nuo kas metai kelia
mų mokesčių. Organizacijos 
valdyba nutarė šaukti nepap
rastą susirinkimą ir aiškintis 
esamos padėties klausimu. Vai
dyba nutarė surengti miesto 
centre ,ar kur nors kitur masi
nes demonstracijas. Parodyti 
miesto valdybos ponams, kad 
gyventojų kantrybė jau išsisė
mė, jie nebepajėgia sumokėti 
peraukštų mokesčių. \ fenin
gai reikalauti, kad miesto val
dyba tą mokesčių pakėlimą at
šauktų. c

Turime visi vieningai masi
niame susirinkime dalyvauti, 
kuris yra šaukiamas š. m. ba
landžio mėn. 21 dieną 7:00 vai. 
vakare, penktadieni, Marquet
te Parko parapijos salėje. Visi 
turime griežtai pasisakyti prieš : 
tuos miesto valdybos veiksmus. 
Susirinkime visi turime būtinai j

dalyvauti, ginti 5avo
Jeigu palys Besiginsime 
mūsų niekas neapgins.

Antanas Stakėnas

I

Kaip išlikti gyvam 
juodų meškų šalyje

Kanados kariuomenėje veiki 
savotiška mokykla, kurioj
“studentai ’ tolimose šiaurės dv- 
kūmose mokosi vienintelio me
no kaip išlikti gyvam. Mo
kyklos direktorius yra vadina
mas komanda n tas, studentai 
yra uniformuoti ir pati mokyk
la vadinasi “Canadian Armed 
Forces Survival School”.

Tokioje Kanadoje ne vien !a-
organizacijos j kūnams ir medžiotojams dažnai

pasitaiko paklysti nesvetingoje 
aplinkoje, tad gvvani išlikti i no- 
dujų meškų šalyje technika yra; 
naudinga žinoti visiems šiaurė-j 
je reikalų turintiems.

Svarbiausia yra kaip Šiaurė
je išmisti maisto atsargų netu
rint. Mokykloje mokoma kepti 
skruzdėles, skėrius, virti brie
džių (karibu) samanas ir t. t., 
kaip pasikurti ugnį, pasidaryti 
užuovėją ir svarbiausia kaip 
duoti apie save signalus, išgir
dus lėktuvą praskrendant.

“Kas šį kursą gyvas baigia,
pa

is
tas yra egzaminus išlaikęs 
reiškė vienas jaunas lakūnas 
tos mokyklos grįžęs.

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkių Reikia

RELIABLE LIVE 
IN HOUSEKEEPER 

Dr’s Home. In River Forest.
4 children — 2 School

In 
room.
Top salary. References. Some

lish necessary.
771-7119

Own 
age. 
Eng-

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE 
PUIKI PROGA

Lengvas raštinės darbas, tinkamas 
inteligentiškam pensininkui arba pu

siau pensininkui.
Darbo valandos vakarais, ne pilnu 
laiku, maždaug 5 dienas savaitėje, 
Įskaitant savaitgalius. Maloni proga 

bendradarbiauti su žmonėmis.
Reikalavimai: privalo mokėti pusėti
nai gerai anglų ir Lietuviu kalbas. 
Būti tvarkingos išvaizdos ir darbo 

metu dėvėti eilutę (kostiumą).
Dėl informacijų skambinti 

597-9055

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

^NUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU- 
AS su vienu miegamu antram aukš- 
, gazu šildomas. 1410 So. 49 Ave., 
įcero. Tel. TO 3-0609 po 4 vai. p. p.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

[VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

DĖMESIO!
Skubiai, pigiai dėl ligos parduodamas 
medinis namas. 2 aukštu po 7 kam
barius, po 4 miegamus. Sklypas. 
Alum, langai. Naujas stogas ir nu
tekėjimo vamzdžiai. 2 mašinų mūri

nis garažas. $13,000. 
4511 So. HERMITAGE 

Skambinti 927-9507

Benamiai vaikai
Pagal Jungtinių Tautų ap

skaičiavimą, iš kiekvieno šim
to vaikų, gimusių Pietų Ame
rikoje, septyniasdešimt vaikų

Cicero lietuviai respublikonai įsitraukė į vietos administraciją. Jie laimėjo 
rinkimus ir turi atstovu savivaldybėje. Demokratai nesigarsino, todėl ir 
pra.aimeio. Cicero respublikonams vadovauja Jonas Kimbarkas, o paveiksle 
matome vyriausią partijos narį — Kazį P. Deveiki ir patį jauniausią __ Ed-

warda Šumaną. • * M : ‘

PARDUODAMA:
iio sofa, du virtuvės stalai ir 6 
ės. 9x12’ kilimas, medinė spinta 
aužiams, karpenterio Įrankiai ir 

skustuvai barzdoms skusti.

Tel. WA 8-6720

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Kas tik turi gera skonį,

arba miršta kūdikystėje arba 
gyvena skurde. Kasmet pame
tama tūkstančiai vaiku. Vie
noje Pietų Amerikos sostinėje 
esą 6,000 benamių vaikų, ku
rie vagiliauja ir net užmušinėja

M. Š.

Lūšys, J. Jakutis, N. Kaza- 
kaitis, M. Subatis, Starinskienė, 
B. Šakenienė, S. - Rackevičius, 
J. Rasys, E. Valiukonienė, B. Va- 
sienė, M. 
žiaugra.

Žiaugrienė ir

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

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — 83.00.

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

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA. NOREIKA 
2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629. • Tel. WA 5-2787 

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

— Encyclopedia Lituanica lei
dėjas J. Kapočius balandžio 13 
d. išvyko 2—3 savaičių kelio
nėn. Sustos Hartforde, Water
bury, New Yorke, Philadelphi- 
joje, Baltimorėje, Washingto
ne, D. C., Rochesteryje, Detroi
te, Clevelande, Chicago] e, To
ronte, Montrealyje ir k t.

Aplankys JAV ir Kanados LB 
Centro Valdybų vadovus, atski
rų vietovių Bendruomenės ir 
kitų organizacijų vadovybes bei 
pavienius lietuvius ir prašys 
Encyclopedia Lituanica para
mos naujomis prenumeratomis, 
nes prie dabartinių kainų su tu
rimu prenumeratorių skaičiu
mi darbas sunkiai beįmanomas.

— šiandien, ketvirtadieni 
įvyks trečioji paskaita jaunųjį 
spaudos bendradarbių kursuo 
se. Paskaitą skaito Algirdas T 
Antanaitis. Pradžia 7:30 vai 
Jaunimo centre.

— Mirga 
burgh. Pa., 
lietuvių kalbos kursuose, ku
rie vyksta penktadieniais 7 vai. 
vak. šv. Kazimiero parapijos' 
mokykloje.

Girniuvienė, Pitts- 
vadovauja ir moko

— Pelkių Žiburėlio literatū
rinė valandėlė šį ketvirtadienį 
balandžio 20 d. duos specialią 
Kalifornijos lietuvių radijo 
programą apie poetę Aldoną 
Gustaitę. Programa paruošta 
ir pravesta Stasės Pautėnienės. 
Už tą programą autorei Chi- 
eagoje buvo paskirta jubilieji 
nė Margučio Radijo premija 
— Gintarinis Margutis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, l|l. 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. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pieus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina g1>50

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

— Amerikos lietuviai tuoj p< 
Pirmojo Pasaulinio karo besiku
riančios Lietuvos karo aviacijai 
buvo padovanoję du Martinside 
tipo naikintuvus. Tiedu lėktu
vai buvo pavadinti “Amerikie
tis” ir “Amerikietė”, ir ilgai tar
navo mūsų karo lakūnų apmo
kymui.

Jei kuris Naujienų skaitytojų 
žinotų, kas tokį gražų sumany
mą iškėlė, kur buvo renkamos 
aukos, kiek tiedu lėktuvai kai
navo, ir kt., malonėkite susi
siekti su E. Jašiūnų. 3704 W. 
70th Place, Chicago, 111. 60629.

— Danutė Aneliūnaitė iš Mon- 
trealio paskirta į eskimų mo
kyklą Kanados šiaurėje. Ji ten 
išnaudoja savo gabumus muzi
koje ir dainavime taip pat turi
mą archeologijos mokslą rink
dama eskimų tautosaką ir jų 
buities mokslinę medžiagą ben
dradarbiaujant su krašto val
džia. Ji mokosi eskimų kalbą. 
Nors ten dabar yra pavasaris, 
bet naktį temperatūra nukrinta 
gerokai žemiau nulio.

— Česlovas Kiliulis, So. Bos
ton, Mass., išrinktas vietos Jau
nimo Metų komiteto pirminin
ku. Į komitetą įeina G. Bačiu- 
lienė, J. Biknaitis, H. Čepas, S.
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certas įvyks Jeonne Mance au
ditorijoje, 4240 Bordeau St., o 
balius ir šokiai bus tuoj po kon
certo Aušros Vartų parapijos 
salėje. Prie koncerto ir ba
liaus prisideda aukomis bei do
vanomis Vancouverio lietuviai.

— Montrealiečio Prano Bal- 
tuonio darbų paroda Hartforde, 
Conn., susilaukė ypatingo dėme
sio. Skulptūros darbai buvo 
rodomi televizijoje laike pasi
kalbėjimo su dailininku. Jo 
darbų paroda atidaroma Jauni
mo centre balandžio 22 d.

— Antanas Rimavičius iš Mar
quette Parko apylinkės pak
viestas vadovauti Architektū
ros parodai Jaunimo kongreso 
metu.

♦ IV-sios Tautiniu Šokiu Šven
tės Vajaus lėšų telkimo bankete, 
kuris įvyks šeštadienį, balan
džio 22 d. Beverly Country Club 
dalyvauja šie asmenys su žmo- 
nomis: dr. J. Valaitis, dr. E. Rin- 

j gus, dr. E. Ruibys, dr. J. Plikai-.
— Tautinių šokių 

“Grandis”, vadovaujama Irę-i - - - - 
nos Smicliauskienės, pakviesta1^’*.'G. Grintajdr' Y Briedis’ 
dalyvaut, Montreal™ Jaunimo B Sho)as . Gradinskas. Au- 
ansamblio -Gintaras koncerte ka 100 doL asmenhlL Vajaus 
ir balnpe balandao 29 d. Kon- komitetas kviefia visus Betu^us 

dalyvauti bankete ir savo auka 
paremti Tautinių šokių šventės 
šokėjus, kurie atvyksta iš įvai
rių vietų bei kraštų. Bilietų rei
kalu skambinti L. Dargienei 
865-1456 arba J. Evans RE 
7-8600. (Pr).

Pirmasis Leitenantas Stanley Balze- 
kas III, muziejaus savininko Stanley 
Balzako vyriausias sūnus mokosi Cul- 
yer karo ak«d.mijo|e. Ji» labai m|k- 
Hai vartoja kardą. Balandžio 8 die- 
ną dalyvavo rungtynes* Jr laimėjo.

Federaliniy Ir valstijos paĮamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas •
pardavimas

R E AL ESTATE
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSU RANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

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

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

kitoki blankai.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ j 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar 
Chicago, Ill. 60632. Tel. Y A 7-5980 i

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBŽS
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublk 7-1941

A & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

i.A 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

PAVASARIO SAULE
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

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

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. _ Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. S31,000

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26.600.
~ ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

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

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
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

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

~ ^40,500. '
6 KAMB. MūR., moderni virtuvė ir 

"onia. alum, langai, karstu vandeniu 
5ild. 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 PĖDŲ pločio, gražus kam- 
oinis sklypas. 2-jų butų namui. Oa> 
lawn. Teiraukitės.

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

NERIS REAL ESTATE

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Chicagos Lietuvių Operos 
valdyba praneša, kad šio sezono 
operos bilietų užsakymai paštu 
i Banaičio “Jūratės ir Kastyčio” j Tšš jaunimą ir dalyvauja Va- 
operos premjerą balandžio 29 ’ ‘ ' ” ’ ’ ' '
d. ir balandžio 30 d. spektaklį 
priimami tik iki balandžio 22 d. 
vakaro. Vėliau išsiuntusieji už
sakymus, gali nebegauti bilietų.

Visi užsakiusieji bilietus Mar
giniuose, bet dar jų neatsiėmu- 
sieji, prašomi atsiimti iki ba
landžio 23 d., 1 vai. po pietų. 
Marginiai sekmadieniais atida
ryti nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. 
popiet.

Bilietai į visus spektaklius 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
69tb St. Bilietų kainos: prem
jerai — 8, 7, 5 dol. parteryje; 
10, 8 ir 5 dol. balkone. Kitiems 
spektakliams — 9, 8, 6, 4 
parteryje ir 9, 7, ,ir 4 dol. 
kone.

Marginiuose gaunamas 
operos libretas, kurio kaina tik 
1 dol.

Paštu bilietai užsakomi kartu 
čekiu šiuo adresu:

LITHUANIAN OPERA 
6905 So. Artesian Ave.

Chicago, Hl. 60629

■* Chicagliečiai remia IV-sios

jaus lėšų telkimo bankete ši 
šeštadienį — Beverly Country 
Club: dr. J. Bartkus, kun. A. 
Stasys, prof. B. Vitkus, K. Po
vilaitis, J. Stanaitis, dr. O. Vaš- 
kevičiūtė, dr. A. Rugienė, A. 
Smilga, J. Paštukas, F. Valaitis 
ir Ed. Kutchins. Auka 100 dol. 
asmeniui. Bilietų reikalų skam
binti L. Dargienei 865-1456 arba 
J. Evans. RE 7-8600. (Pr).

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

su

dol. 
bal-

— LF Dešimtmetis. Užbaiki
me milijoną! Lietuvių Fondo 
dešimtmečio visuotinis narių 
suvažiavimas įvyksta Cbicago- 
je š. m. gegužės 6 d.. Jaunimo 
Centre. Ta proga toje pat vie
toje tą pačią dieną, 7 vai. vaka
ro, ruošiamas LF sukaktuvinis 
balius. Meninėje programoje: 
rašytojas A. Baronas ir solistė 
J. Šalnienė. Šokiams gros L. 
Bicbnevičiaus orkestras. Įėji
mas — auka $7.5 asmeniui (su 
vakariene). Vietas rezervuoti 
iki gegužės 1 d., skambinant 
312 — 925-6897 arba atsilan
kant į LF būstinę, 2422 W. Mar
quette Rd. (Pr).

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

HOIVir INSURANCE
Call: Frank Zapolit 
120814 W. 95th St.

GA 4-8654

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, I1L 

TEL. — 776-5888
Aniceta* Garbačlautkat, uv.




