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Brandi© padėtis vis dar labai sunkiSUSTABDYTU PUOLIMUS P. VIETNAME
NVASHINGTONAS. — Prezidento Nixono kalba trečiadieni 

vakare vėl pabrėžė jo ligšiolinę politiką — padėti Pietų Vietnamu! 
stiprinti jėgas, kad jis pats galėtų gintis nuo komunistų puldi
nėjimų iš šiaurės. Kartu Amerikos jėgos Vietname bus toliau 
mažinamos, iki liepos 1 d. paliekant Vietname 49,000 kareivių. 
Iki to laiko prezidentas pažadėjo išvežti dar 20,000. Prezidentas 
pareiškė, kad Amerika tęs savo aviacijos ir laivyno atakas šiau
rės Vietname, iki jis sustabdys savo ofenzyvą Pietų Vietname. 
Prezidentas pareiškė viltį, kurią sustiprina ir generolo Abrams 
apskaičiavimai, kad P. Vietnamas, padedamas Amerikos aviaci
jos, atsilaikys ir neleis komunistams užimti viso Pietų Vietnamo.

BONA. — Vakarų Vokietijos vyriausybė, sudaryta iš social
demokratų h* laisvųjų demokratų, išsilaikė nenuversta, kai opo
zicijos nepasitikėjimo klausimas parlamente gavo tik 247 balsus, 
o reikėjo gauti, mažiausiai, 249. Nors kancleris Brandtas liko ne
pakeistas, jo dauguma parlamento žemuose rūmuose - bundes- 
tage vėl sumažėjo, nes pas krikščionis demokratus perbėgo dar 
vienas laisvųjų demokratų atstovas Knut von Kuehlmann-Stam, 
kuris jau seniai abejojo dėl vyriausybės politikos. Dabar bun- 
destage vyriausybės partijos turi 248 atstovus ir opozicija irgi 
— 248.

Prezidento kalba buvo nenuo- 
laidi ir kieta. Jis pakartojo, kad 
Amerika negali būti nugalėta 
Vietname, nes toks komunistų 
laimėjimas tik padrąsintų įvai
rius puolimus kitose pasaulio da
lyse. Amerika negali atiduoti 
savo sąjungininkų komunizmui, 
kurio gyventojai nenori.

Prezidentas atmetė komunis
tų reikalavimą sustabdyti šiau
rės Vietnamo puolimus . iš oro 
už komunistų sutikimą grįžti 
prie derybų stalo. “Jie Ameriką 
šiuo pasiūlymu kartą jau apga
vo 1968 m. ir mes daugiau nesi- 
leisime apgaunami”, pareiškė 
prezidentas.

Prezidentas ragino ameri
kiečius būti šaltais ir nenukryp
ti nuo vienos linijos, nes, kas 
laimėta per eilę metų, galima 
prarasti per kelias savaites. Ko
munistų viena viltis yra laimėti 
Amerikos Kongrese ir gyvento
jų tarpe tai, ko jieljį^ąĮėjo lai
mėti Pietų Vietname.

Paryžiaus taikos derybose 
Amerikos ambasadorius Porter 
pareikalavo, kad Hanojus su
stabdytų savo invaziją P. Viet
name ir pažadėjo už tai sumažin
ti Amerikos atkirtį šiaurėje. Jei 
komunistai atsisakys svarstyti 
invazijos klausimą, Amerika 
vėl pasitrauks iš derybų, įspėjo 
ambasadorius. Pasaulis nori iš
girsti, kaip jūs suderinate savo 
pareiškimus apie gerą valią ir 
taikos troškimus su savo masi
ne invazija per demilitaruotą 
zoną? — kalbėjo Porteris.

Politiniai stebėtojai neabejo
ja, kad Amerikos sugrįžimas į 
taikos derybas kilo Maskvai 
spaudžiant. Brežnevas ilgą lai
ką praleido su Kissingeriu ir, 
gal būt, pažadėjo paspausti Ha
nojų.

Senų priešų 
taikos derybos

MURREE. — Pakistane vyks
tančios Pakistano-Indijos dery
bos dėl ateities santykių, kaip 
skelbia komunikatas, vyksta 
nuoširdžioje atmosferoje. Ban
doma surašyti visus klausimus, 
kuriuos svarstys’ Pakistano pre
zidentas su Indijos premjere 
Gandhi.

Kaip praneša Pakistano dele
gacijos dalyviai, Pakistanas siū
lo paeiliui spręsti visus praktiš
kus klausimus, o Indija siūlanti 
ruoštis ilgalaikei taikai, pasira
šant nepuolimo sutartį, po ku
rios pasirašymo, daug šiltesnėje 
atmosferoje būsią galima iš
spręsti trumpalaikes problemas.

Yra klausimų, kurių tos dvi 
valstybės vienos negali išspręs
ti be Bengalijos vyriausybės at
stovų. Bengalija reikalauja tei
sės bausti pakistaniečius karo 
nusikaltėlius, kurie išžudė daug 
bengalų. Pakistaniečius belais
vių stovykloje laiko Indija, jau 
pažadėjusi reikalaujamus karius 
išduoti Bengalijai ir jos teis-

IŠ VISO PASAULIO

SPRINGFIELD AS. — Illinois 
seimas, jo senato teisingumo ko
mitetas, atmetė pasiūlymą leis
ti perdavinėti alų ir vyną jau
nuoliams nuo 18 metų. Atstovų 
rūmai, pritarė projektui įvesti 
Illinois valstijoje viešą loteriją, 
kuri duotų valstijai apie 100 mil. 
dol. pelno. Jau šešios valstijos 
rytuose turi valstybines loteri
jas, kurios turi gerą pasisekimą 
žmonių tarpe.

KUALA LUMPUR. — Malai
zijoje važinėjąs Pasaulinės šach
matų federacijos pirmininkas pa
skelbė, kad Puerto Rico pasisiū
lė suorganizuoti šachmatų var
žybas tarp čempiono Spasskio ir 
amerikiečio Fischerio. Belgra
du!, Jugoslavijoje, atsisakius or
ganizuoti šias varžybas, nėra 
kur lošti 12 pirmųjų partijų. Pir
mininkas dr.Euwe pareiškė, kad 
federacija svarstys Puerto Ric
cos pasiūlymą, jei nebus suras
ta kita vieta — Europoje.

SAN ANTONIO. — Buvęs 
prezidentas Johnsonas, kuris ga
vo širdies ataką balandžio 7 d., 
buvo išleistas iš ligoninės į na
mus, kur jis dar turės gydytis.

BELFASTAS. — Dar 10 vy
rų, kurie buvo be teismo laiko
mi koncentracijos stovyklose Š. 
Airijoje, buvo išleisti. Iki šiol 
britų valdžia iš kalėj imu paleido 
143 airius, įtariamus slaptos ai
rių armijos veikėjus.

Venecueloje 
apie Lietuvą

Caracas mieste, Venecueloje 
leidžiamas katalikų laikraštis 
“La Religion” balandžio 6 d. lai
doje įdėjo platų straipsnį “Mas
kvos vykdoma antireliginė kam
panija”. Laikraštis apžvelgė Lie
tuvos 17,000 katalikų protesto 
raštą, palietė padėtį Lietuvoje, 
be to, dar priminė rašytojo A. 
Solženicino pasisakymą dėl Ru
sijos stačiatikių ir tai, kad Mas
kvoje veikianti tik viena sinago
ga.

“El Universal”, Caracas, Ve- 
necuelos dienraštis š. m. kovo 
8 d. John Hasker straipsnyje nu
švietė Sovietų Rusijoj pastebi
mą gyventojų pasipriešinimą re
žimui. Laikraštis pažymėjo, kad 
komunistų politinis persekioji
mas pirmoje eilėje pasireiškęs 
Lietuvoje ir Ukrainoje. Straips
nio autorius laikraščiui rašė iš 
Londono. (E) 

mams. Pakistanas nepritaria 
karių teisimui, nors prezidentas 
Bhutto pareiškė, kad jis nesi
priešintų mažo skaičiaus “pa
metusių galvas” karininkų teis
mui.

Abiejų valstybių-Indijos ir 
Pakistano vyriausybės tikisi, kad 
25 metus užtrukę konfliktai ir 
įtempimai pagaliau pasibaigs.

Siaurės Airijos jaunimas, šiuo atveju — protestantai, išreiškia savo lojalumą Britanijai vėlia
vomis ir įvairiais protestantu ženklais.

KOKTUMO MIESTAS RUOŠIASI GUNTIS
Komunistai prarado 145 tankus

SAIGON AS. — šiaurės Vietnamo jėgos vėl atnaujino puolimus 
šiaurinėje P. Vietnamo provincijoje, kur tankai ir artilerija ap
šaudė Quang Tri miestą, esantį 19 mylių nuo demilitarizuotos zo
nos. Keturi Hanojaus karo laivai bandė pulti kreiserį “Oklahoma” 
ir-du tfA^-nakintayūs. Trys komunistų greiHaMai būvu nuskan
dinti ir vienas sunkia-’ sužalotas. Amerikos laivai nebuvo paliesti. 
Prie Quang Tri vietnamiečiai sunaikino 8 Hanojaus tankus.

Praėjusią savaitę P. Vietna
me žuvo 12 amerikiečių ir 78 bu
vo sužeisti, o astuoni dingo. Viet
namiečių žuvo 1,149 ir 3,476 bu
vo sužeisti. Komunistai neteko 
4,890 kareivių.

Amerikos aviacija vakar Pietų 
Vietname turėjo 461 atakos ant
skrydį. Centrinėje P. Vietnamo 
dalyje priešas gresia Kontumo 
miestui, kurio gynybai ruošia
si 20 Saigono batalionų. Karei
viams išduodami prieštankiniai 
ginklai, kasami apkasai ir bun
keriai. Kartais šį kurortinį, gra
žų miestą apšaudo komunistų 
raketos. Kontumas yra provinci
jos sostinė, montagnardų genties 
— kalniečių centras. Nemalonu, 
kad širdies ataką gavo ir buvo 
išvežtas į Saigoną generolas Ngo 
Dzu, karinės apygardos virši
ninkas, vienas gabiausių Saigono 
generolų. Jis gavo širdies smū
gį nuo pervargimo. Amerikietis 
karinis patarėjas gen. George 
Wear irgi buvo tiek pervargęs, 
kad apalpo ir buvo išvežtas li
goninėn. Kontumo gynybai va
dovauti paskirtas parašiutinin
kų divizijos vadas gen. Dong.

Kai kurie amerikiečiai patarė
jai sako, kad dabar yra geriau 
organizuoti gynybą, kada nebe
reikia ginti įvairių karinių sto
vyklų, toli viena nuo kitos iš
mėtytų. Jas buvo labai sunku 
aprūpinti maistu ar amunicija, 
sunku buvo išgabenti sužeistuo
sius.

Kaip daug sovietai yra Hano
jui davę ginklų, matosi ir iš ne
mažo tankų skaičiaus, kuriuos 
Hanojus sugebėjo atsiųsti į pie
tus. Pernai Strateginių Studi
jų institutas buvo apskaičiavęs, 
kad Hanojus turi 175 tankus, 
šiemet per 5 savaites priešas 
Pietų Vietname prarado jau 145 
tankus. Pietų Vietnamo vyriau
sybė moka kareiviams už kiek
vieną sunaikintą priešo tanką 
20,000 piastrų. Didžiausias he
rojus šiose kovose buvo aviaci-

Italų darbininkai 
sustabdė streikus
ROMA. — Italijos gyvento

jai negali atsidžiaugti netikėta 
taika darbo fronte. Po kelerių 
metų nesibaigiančių darbininkų 
streikų ir iš jų kylančių nepa
togumų, staiga visi italai dirba. 
Trys didžiosios darbo unijų fe
deracijos: komunistų, katalikų 
ir socialdemokratų paskelbė pa
liaubas darbininku konfliktuose 
su darbdaviais. Tos paliaubos 
tęsis iki rinkimų, kurie įvyksta 
gegužės 7 ir 8 d.

Praėjusiais metais Italijoje 
buvo tiek daug streikų, kad eko
nomika neparodė jokio augimo. 
Streikavo mokytojai, šiukšlių iš- 
vežėjai, aerodromų darbininkai, 
paštininkai, geležinkelių ir auto
busų darbininkai, net gydytojai.

Darbo federacijos neslepia, 
kad šios paliaubos yra tik laiki
nos. Visuomenės pasipiktinimas 
streikais yra toks didelis, kad 
nenorima pakenkti įvairių parti
jų kandidatams ateinančiuose 
rinkimuose.

jos kapitonas Tran Vinh, kuris 
vienas iš oro sunaikino 21 komu
nistų tanką. Jis žuvo fronte.

Amerikos karininkai nekartą 
nusistebėjo, kaip toks gabus 
strategas, Hanojaus generolas 
Giap, atsiuntė į frontą tankus ir 
jų tiek daug naudoja mūšiuose, 
kur jis neturi persvaros ore. Ko
munistai, (kaip pripažįsta tan
kų specialistai, nemoka tankų 
naudoti. Dažnai jie puola pozici
jas po keturis ar šešis, atvirais 
bokštais, nakties tamsoje. Pas
kui tankus neseka pėstininkai. 
Tankų vairuotojai darą daug 
klaidų, kurios leidžia pietų viet
namiečiams tankus po vieną su
sprogdinti.

VĖL3AUSS0S ŽINIOS
♦

> Vakar, 1:44 vai. po pietų 
Ramajiame vandenyne laimin
gai nusileido Apollo 16 astronau
tai. Nusileidimas įvyko numa- 
tytojevietoje. Astronautai dvi 
naktis praleis lėktuvnešyje “Ti* 
conderoga”, o paskui skris Į Ha
vajus. Trys parašiutai buvo iš
traukti iš vandens, nes norima 
patikrinti, kodėl ankstyvesnėje 
kelionėje vienas parašiutas ne- 
išsiskleidė.

♦ Senatorius Muskie vakar 
jau paskelbė, kad jis pasitrau
kia iš pirminių rinkimų, tačiau 
pabrėžė, kad jis ir toliau lieka 
kandidatas Į prezidentus.

-<► Komunistai didelėmis jėgo
mis puolė šiaurėje Quang Tri, 
apšaudydami pilną civilių pa
bėgėlių miestą fragmentacijos j 
sviediniais. Civilių tarpe daug 
aukų. Mieste yra apsupti ir 79 
amerikiečiai kariniai patarėjai. 
Baltieji Rūmai pasmerkė šį puo
limą, kuris pradėtas tuo pačiu 
laiku, kada Paryžiuje buvo vėl 
susėsta prie derybų stalo. Dery
bose vėl nebuvo jokios pažangos.

♦ Amerikos karo lėktuvai 
puolė karinius taikinius 35 my
lios nuo Hanojaus, š. Vietna
mas skelbia numušęs 6 Ameri
kos lėktuvus.

♦ Komunistinė Kinija duos 
Maltai 45 milijonus dol. pasko
los be jokių nuošimčių ir sąly
gų, paskelbė Maltos premjeras, 
kuris neseniai lankėsi Pekine.

♦ šiaurės Airijoj vaikai mė* 
tydami akmenis i karini sunkve
žimi, privertė jį išsisukti iš ke
lio. Vienas britų kareivis žuvo, 
kitas sunkiai sužeistas.
♦ Egiptas paskelbė, kad Egip

te, Sirijoj ir Libijoj bus statomi 
kariniai lėktuvai, su sovietu ir 
kai kurių Vakarų valstybių pa
galba.

♦ Japonijoje 48 vai. streiką 
paskelbė geležinkeliečiai, reika
laudami didesnių algų.

KUALA LUMPUR. — Malai
zijos jaunimo klubų federacija 
paskelbė planą viešai sudeginti 
valdžios konfiskuotus narkoti
kus ir komunistinę literatūrą. 
Klubai veda didelę kampaniją 
prieš nusikaltimus, komunizmą 
ir narkotikus.

Senatorius Percy 
neremia Fulbrighto

Sen. Charles Percy pranešė 
Alto pirmininkui Dr. Kaziui Bo
beliui, kad senato užsienio komi
teto posėdyje jis balsavo už pi- 
nigii paskyrimą Free Europe ra
dijo išlaikymui. Buvo paleistas 
gandas, kad sen. Percy balsa
vęs už pinigų sulaikymą, bet tai 
neatitinka tiesai. Sen. Percy pa
sisakęs prieš sen. Fulbright pa
stangas sustabdyti Free Europe 
žinių siuntimą Į komunistų pa
vergtus kraštus ir neremia Ful
brighto politikos. Šiuo reikalu 
sen. Percy rengiasi pasakyti pla
tesnę kalbą ir išdėstyti savo pa
žiūras dėl žinių į rusų paverg
tus kraštus.

Gandas, tur būt, kilo todėl, 
kad sen. Percy balsavo už lėšų 
sumažinimą JAV Informacijos 
Agentūrai, kuri išlaiko Voice of 
America radijo programas^ 
Agentūra paskelbė, kad lėšų su
mažinimo atveju būtų nutrauk
tos radijo programos 24 kalbo
mis, jų tarpe ir lietuvių kalba.

Radio Free Europe ir Voice of 
America yra du skirtingi daly
kai, nors jų darbai panašūs.

Senatorius Muskie 
žada pasitraukti

WASHINGTONAS. — Sena
torius Edmund Muskie šiandien 
turėtų paskelbti savo pasitrau
kimą iš kandidatų į preziden
tus. Po kelių pralaimėjimų pir
miniuose rinkimuose, jo patarė
jai ir kampanijos stabo nariai 
nutarė, kad toliau neapsimoka 
eikvoti energijos ir lėšų. Sena
torius nutraukė savo numatytą 
kampaniją Ohio valstijoje, kur 
pirminiai rinkimai įvyksta atei
nanti antradienį.

Visa eilė demokratų delegatų 
į konvenciją jau yra pažadėję 
remti Muskie kandidatūrą demo
kratų partijos konvencijoje. Se
natorius juos visus atleis nuo 
jų įsipareigojimų. Senatorius, 
kaip sako jo spaudos sekreto
rius Richard Stewart, bus pasi
rengęs priimti konvencijos no
minaciją, jei balsai konvencijo
je pasidalintų taip, kad nė vienas 
likusių kandidatų negautų dau
gumos. Svarbiausieji demokra
tų kandidatai dabar lieka sen. 
Humphrey ir sen. McGovern.

New York Times, svarstyda
mas sen. Muskie nepasisekimą, 
nurodo, kad šiuo metu demokra-
tų partijoje yra du stiprūs jė
gos centrai: darbo unijos su di
delėmis lėšomis ir stipriomis or
ganizacijomis, ir liberalų — jau
nuolių — studentų koalicija, su 
atsidavusiais darbininkais. Dar 
-bo unijos remia sen. Humphrey, 
o liberalai remia sen. McGovern.
Tuo tarpu sen. Muskie lieka be 
tų stiprių grupių paramos, nors 
demokratų partijos organizaci
jos. senatoriai, gubernatoriai 
daug kur pasisakė už Muskie, ku-

Rytų Vokietija prieš pat Bo
nos parlamento balsavimą dėl pa
sitikėjimo vyriausybe paskelbė, 
kad greit rytų vokiečiams bus 
leista važiuoti “svarbiais šeimy
niškais reikalais” į Vakarų Vo
kietiją. Jau 11 metų tokio lei
dimo rytų vokiečiai negalėjo 
gauti. Taip pat komunistai pa
lengvins Vakarų Vokietijos pi
liečių keliones į Rytų Vokietiją. 
Abi Vokietijos susitarė dėl ka
nalų, geležinkelių ir vieškelių 
bendro naudojimo.

Vokietijos vyriausybės pavo
jus būti pakeistai išjudino dar
bininkų unijas, kurios remia 
kanclerį Brandtą. Frankfurte de
monstravo 600 miesto darbinin
kų. Offenbache transporto dar
bininkai sustabdė kelioms va
landoms darbą 7,000 Nordesee 
Rheistaal plieno ir Volkswage- 
no darbininkų suruošė žygį gat
vėmis, reikšdami pritarimą vy
riausybei. Darbininkų demons
tracijos Įvyko Sterkradeje, Ober- 
haųsene, -Vakarų Berlyne ir ki
nuose miestuose. Didžiausia de
monstracija buvo Hamburge ir 
Frankfurte, kur darbininkai gra
sino streikais, jei valdžią paimtų 
krikščionys demokratai.

Sovietų Tass agentūra paskel
bė, kad vokiečių spaudoj skel
biami “slapti” .sutarties tarp 
V. Vokietijos ir Sov. Sąjungos 
protokolai yra falsifikatas. Pre
zidentas Podgornas, priimdamas 
naują V. Vokietijos ambasado
rių Ulrich Sahm, pareiškė, kad 
tolimesnis Įtempimų mažinimas 
ir tolimesnė bendradarbiavimo 
pažanga priklausys nuo Bonos 
parlamento, kuris turi ratifikuo
ti kanclerio Brandto sutarti su 
Maskva.

Vengrų laikraštis Magyar 
Nemzet rašo, kad sutarčių atme
timas Bonoje pakenktų preziden
to Nixono vizitui Maskvoje, at
šaldytų tų derybų atmosferą. 
Vengrų spauda primena, kad 
krikščionys demokratai Baden- 
Wuertemberg provincijos rinki
mus laimėjo tik su naujųjų na
cių parama, o naciai yra priešin
gi sutarčių su Rytais ratifika
vimui.

Nepamirškit, kad sekmadienį, balan
džio 30 diena, 2:00 vai. ryto reikia 
pasukti laikrodį viena valandą pir

myn dėl dienos šviesos taupymo

ris vienas galėtų vėl suvienyti 
s usisk ai d ži u si ą d em ok rat ų par
tija.

i



Iš ČIKAGOS JŪRŲ ŠAULIŲ VEIKLOS Nam,ų auKsinė^ ’v':lų koygo-
H'/vfido II* Iz rnnrvžAi oi

je Vasario 16 dienos proga, o 
vėliau ir miesto centre, pagrin
diniame minėjime. Ta proga iš 
Čikagos Jūrų Saulių Kuopos

Saulutei vis aukščiau ko
piant ir budinant svietą, Čika
gos Jūrų Šauliai Gen. T. Dau
kanto kuopoje devintą iš eilės 
kartą iš žiemos veiklos perei
na į vasaros sezono
Nereikia manyti, kad žiemos 
metu jūrų šauliai nieko nevei
kė ir gal rankas sudėję laukė 
pavasario saulutės. Neperde
dant galima pasisakyti, kad 
kuopos nariai ir valdyba retą 
savaitgalį buvo laisvi nuo įvai
riu įsipareigojimų savo kuopai 
ir jos veiklai. Su vėliava, vai
niku ir uniformuotais nariais 
dalyvauta dar iš rudens Liet. 
Kariuomenės Dienos minėji
me. o po to gruodžio viduryje 
sekė metinis kuopos susirinki
mas su naujos vadovybės rin
kimais ir porinkiminėmis vai
šėmis.

veiklą, bai 30 dol. auka Lietuvos lais
vinimo veiklai paremti. Be to 
kuopa ir šiemet savo 25 dol. 
auka parėmėin Tėvų 
pastangas praplatinti 
ino Centro namus. 

Š. m. vasario 27 d.
jūrų šauliai kartu su Cicero jū 
rą šaulių kuopos 
nariais ir vėliavom

Jėzuitų
Jauni-

MINĖJIMAI

Š. m. vasario 20 d. unifor
muoti kuopos nariai su vėlia
vomis dalyvavo iškilmingose 
mišiose Šv. Krvžiaus bažnvėio-

Klaipėda” 
nuvvko i *

Rockfordą, kur tos vietos AL 
To ir LB vadovybių kviečiami 
dalyvavo Vasario 16 d. minėji
me, tvarkydami vėliavų tar- 
nvbą. Ši išvyka i Rockfordą 
buvo ypač maloni tuomi, kad 
ALTo ir LB pareigūnai labai 
draugiškai net su 4 mašinom 
priėmė atvykusius svečius, o 
be to buvo susitikta su skait
lingais pažįstamais bei su drau
gais. kurie buvo seniai matyti. 
Taip pat visi turėjo garbės pa
sirašyti Rockfordo Lietuvių

Ryty Vokietijoje meno parodoje 
nas skulptorius išstatė medinę statulą, 
pavadintą "Angelą". Tai Amerikoje 
teisiama negrė komunistė Angela Da
vis, kurią labai išgarsino komunisti- 
niy režimy propaganda, esą ji teisia
ma dėl to, kad komunistė, neminint, 
kad su jos pirktais ginklais buvo nu

žudyti keli žmonės.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai cku 

puoi oje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasmines, KISS THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

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

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

Dn Juozas S. 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 $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaida.

progomis. Jas b 
atsiuntus čeki a?

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

— Sek pasaką, mamyte 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

laikus.
ir laumės 
Jaukus . .

S. Petersonienė

Eoezija pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai a> 
Krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
items oei jaunimui:

L N. Butkiene. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. 
Lruotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. ] _
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kibūro iliustruota. 64 
psl.. kaina 5 dol.

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

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

7 Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaites, kaip pasakos- 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. S3.00.

8. Jonas, Va lai t s, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais. 54 psL, S1.00.

Vaikai mėgsta u nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą Jei ievai išbalansuo 
tų vaikams perkamas dotanas — puse knygų, pusė žaislu — lietuviško auk- 
*ejiino rodykle staiga pakiltų aukštyn

6 pasakos ir DVY 
Abi gausiai iHus-

y ‘ - ----- i KIŠKELIS, pasaka
Didelio formato, 24 psl., gra-

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

Make Sweet Hearts For Sweethearts
Hearts and flowers never go out of style! And when the hearts 

are dainty sponge cake sandwiches filled with creamy filling, 
they are sure to be right for any sentimental occasion. To make 
12 Sweet Hearts, line the bottom of 1 (15I/2 x 10’/2 x 1 inch) jelly 
roil pan with waxed paper. Mix your own favorite jelly roll bat
ter and spread it into the pan evenly. Bake as directed. Immed
iately turn out onto cloth lightly dusted with confectioners sugar. 
While cake is still warm, cut out 24 hearts using a cookie cutter. 
Spread Creamy Filling on 12 hearts. Top with 12 hearts. Glaze 
or dust with confectioners sugar.

Creamy Filling
3 tablespoons sugar 1 cup milk

l’/2 tablespoons com starch 1 teaspoon vanilla
14 CHP heavy cream v

Mix sugar and com starch in double boiler top. Gradually 
add milk, mixing until smooth. Place over boiling water and 
cook, stirring constantly, until mixture thickens enough to mound 
slightly when dropped from spoon. Cover and. cook 10 minutes 
longer, stirring occasionally. Remove from heat. Add vanilla. 
Chill. Beat with rotary beater until creamy smooth. Whip the 
cream and fold into chilled filling.

je, kurią užvedė ir kruopščiai 
prižiūri mūsų senas prietelius
J. Bacevičius, iš Naujienų ži
nomas kaip žvalgas. Po savai
tės teko dar dalyvauti Vasario 
16 d. šventėje, kurią suruošė 
Brighton Parko LB, kur uni
formuoti jūrų šauliai su’ vėlia
va dalyvavo bažnyčioje ir pa
čiame minėjime. Taip pat kuo 
pos nariai dalyvavo prieš Ve
lykas Civic Plaza Čikagoje su
organizuotame protesto mitin
ge dėl tikėjimo ir laisvės per
sekiojimo Lietuvoje.
LAIDOTUVĖS- i

Š. m. bal. 5 d., po ilgesnio 
sirgimo pasimirė kuopos na
rys Antanas šipelis, kuris kaip 
tik per paskutinius kuopos rin 
kinius buvo išrinktas į valdy
bą ir buvo Revizijos Komisijos 
pirmininkas. Giminėms suti
kus velionis buvo palaidotas 
su visomis šauliškoniis apeigo
mis, už ką iš giminių ir daly
vių gauta nuoširdžių padėkų. 
Prie kaisto, kuris buvo apdeng 
tas tautine vėliava, stovėjo 
šaulių garbės sargyba ir po 
maldų įvyko atsisveikinimas, 
kuriame kalbėjo Liet. Kariuo
menės Kūrėjij — Savanorių 
S-gos C. V. vicepirm. L. Balza- 
ras, Ramovėnų Čikagos Skyr. 
pirm. A. Juškevičius ir velio
nio ginklo draugas bei kaimy-1 
nas — K. Petrauskas, o taip 
pat paskutinis — Gen. T. Dau- ^ĖL LAIDOTUVĖS 
kanto jūrų šaulių kp. atstovas 
atsisveikino šaulių vardu. Nors 
atsisveikinimo vakarą buvo 
blogas oras ir gatvės buvo už
pustytos, vienok daug tautie
čių prisirinko į atsisveikinimą 
ir pačias laidotuves, nes jis 
buvo ne tik šaulys, bet ir kūrė 
jas — savanoris bei ramovė- 
nas. Nariai su vėliavomis ve
lionį išlydėjo į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines amžinam po
ilsiui, šalia ne taip šėniai mi
rusios jo žmonos. Gen. T. Dau
kanto Jūrų Š. kuopos pirm; j. 
š. Bronius Klimavičius pagar
biai sulankstytą tautinę vėlia
vą nuo karsto perdavė velio
nio dukterims <— p. P. Žeruolie 
nei iš Lemonto ir p. B. Makaus
kienei iš Montrealio, kurios 
laidotuvių dalyvius pakvietė 
priešpiečiams. J. Š. kuopos va
dovybė dėkinga Čikagos Vytau 
to didž. Šaulių kp. pirm, ir 
S-gos garbės nariui š. V. Išga-į 
naičrui, kad nežiūrint blogo: 
oro, jis dalyvavo su savo šaulė
mis ir šauliais, talkininkauda
mas daukantiečiams garbės 
sargybų prie karsto bei paties 
karsto nešimo tarnyboje.

KELIONĖ į MONTREAL!

Kiekvienoje veikloje pasitai
ko ne tik liūdnų momentų, bet 
ir džiougsmingų, pakeliančių 
nuotaiką bei ūpą, ką teko per
gyventi sekantį savaitgalį. Mat 
tolimame Montrealyje, Įsikū
rusi nauja jūrų šaulių kuopa 
“Neringa” šventino savo vė
liavą ir i šią šventę kvietė ir 
kitas šaulių kuopas. Kadangi 
Čikagos Jūrų šaulių kuopa yra 
seniausias jūrų š. dalinys išei
vijos šaulių S—goję, tad šios 
kuopos nariai pasiryžo daly
vauti Kanados jūrų šaulių 
šventėje, sumokant kiekvie
nam vykstančiam nariui pusę ji vandenį vėl atkėliau
is'aidų iš kp. kasos. Net 7 jūrų'sime prie čikagos miesto cen- 
šauliai iš Čikagos beveik 2 die- jro — j savo stovėjimo vieta, 
nas svečiavosi pas vaišingus iš kur ;.vksinxe į jūrines kelio- 
montrcaliečius ir visi dalyviai 
išsivežė geriausius įspūdžius.
LšST C. V-bos vicepirm.
K. Milkovaitis iš Cicero 
kuopos buvo pagrindiniu 
domimas dalies kalbėtoju, 
š. M. Vitkus. [C. V. narys

(Tęsinys)

Delfinai — ranky ir kojy netekę žmonės?

vie-

Laimingai grįžus lėktuvu iš 
Montrealio jūrų^šaulių šventės, 
sekantį savaitgalį teko vykti į 
naujas laidotuves, nes su šiuo 
pasauliu atsiskyrė plačiai lie
tuvių tarpe žinomas kunigas 
Benediktas Sugintas, kuris jau 
nuo seniai priklausė Vytauto 
Didž. šaulių kuopai Čikagoje. 
Susitarus su laidojimo komite
tu, kurį sudarė p. A. Gulbins- 
kas, J. Jasaitis, p. Dzirvonas 
ir kt., šios j. š. kuopos unifor
muoti nariai dalyvavo atsisvei 
kininie ir laidotuvėse, stovė
dami garbės sargyboje ir nešda
mi karstą. Minios žmonių da
lyvavo šio, lyg antrojo kun. 
Strazdelio laidbtuvėse, kas 
aiškiai parodė, kaip žmonės 
gerbia tuos, kurie rūpinasi ir 
gyvena dėl savo žmonių, bet 
ne vien dėl savo gęrbūvio, bei 
airių viršininkų reikalavimų.

VAKARAS

Šį savaitgalį mūsų kuopos 
šaulės ir šauliai'bus vėl labai 
užimti, nes p. B; Pakšto salė
je šeštadienį, vakare Čikagos 
Jūrų šauliai ruošia savo pava
sarinį banketą — Plaukiojimo 
sezono atidarymo balių, ku
riam visos narės ir nariai jau 
seniai ruošiasi. Kadangi bilie
tai yra iš anksto išparduoti ar
ba rezervuoti, todėl prie durų 
bilietai be rezervacijų nebus 
pardavinėjami. Gautas pelnas 
skiriamas kuopos. jachtos iš
laikymui ir visuomeninės veik
los parėmimui.

Po to lauksime šiltesnių die
nų, kad galėtumėm suvažiuoti 
prie kuopos laivo, kuris iki tol 
ramiai žiemavoja Calumet 
uosto apylinkėje ir, nuėmę 

i brezentinį žiemos apdangalą, 
apdažę., atnaujinę ir papuošę 
jūrų šaulių jūriniu vimpilu bei

j. s. 
j- š. 
aka- 
o j.

ir
Jūrų š. skyr. vadovas, atvykęs 
su savo kuopos nariais iš Dek 
roito, pravedė naujos vėlia
vos iteikinho kuopai apeigas, 

įšventė buvo įspūdinga, gerai 
suorganizuota ir praėjo su pa
sisekimu. nors iš brolių šaulių 
pėstininkų pusės nebuvo pa
rodyta jokio šauliško brolišku
mo, kadangi iš skaitlingų S. S- 
goje . šaulių kuopų iš Montrea 
lio seniausios š. kp. ir bent 3 
iš Worcesterio. Mass, dalyva
vo iš viso tik keli šauliai.

nes, iškylas ir plaukiojimus. 
Numatoma, kad ypatingai 
šiais Jaunimo Kongreso metais 
teks daug jaunimo pavėžinti, 
parodant, kaip gražiai atrodo 
Čikaga iš ežero pusės.

.V y kolas Maksvytis

SKAITYK PATS IS PAKAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Meškenoj ant . nuo Sunshine 
Sky^vay tilto arba einant Pass- 
A-Grille bulvaru pačiame pieti
niame St. Petersburg© Beach ga
le ko ne kiekvieną kartą tekda
vo matyti į Boca Ciega įlanką 
Įplaukiant po būrelį delfinų, gal 
©o keturis, penkis — ne daugiau. 
Kažkoks ypatingas susidomėji
mas apima pamačius tuos paslap
tingus gyvūnus savomis susisie
kimo priemonėmis, karts nuo 
karto puslankiais, iškylant virš- 
šum vandens, traukiant savais, 
mums neaiškiais reikalais iš jū
rų platybių į pakraščiuose ap
gyventas, privačiomis prieplau-1 
komis apstatytas ir jachtų, vai-* 
čių bei triukšmingų motorlaivių 
pilnas įlankas ir užlajas.

Paprastasis delfinas (delfi
nas, Phoceana phocaena, Delphi- 
nide šeimos) yra buriuojantis 
jūrų gyvulys, normaliai nuo 5 
iki 6 pėdų ilgio, paprastai tam
sios nugaros ir pilkos pilvo spal
vos su buku, apskritu “veidu”, 
gyvenantis šiaurės Atlante ir 
Pacifike, kitaip dar vadinamas 
porcus marinus (jūrų kiaulė) ir 
porcus piscis (kiaulaž'uvė). Del- 
finaai panašiai kaip rykliai, tu
ri stiprų dorsalinį (ant nugaros) 
peleką, yra geri ir greiti plau
kikai, keliauja būriais ir minta 
makrelėmis bei silkėmis. Delfi
nai žmonių mušami dėl jų rie
balų, iš kurių gaminamas alie
jus ir dėl jų odos. Tačiau pa
skutiniais metais vis daugiau 
balsų girdėti, kur bandoma del
finus apginti ne tik nuo naikini
mo, bet ir bendrai nuo gaudymo. 
Nes juo daugiau pradėta delfi
nus tirti, juo labiau prieinama 
išvados, kad mušdami šiuos jū
rų gyvūnus žmonės muša savo 
draugus, o galimas daiktas ir 
savo... giminaičius.

Kas žmones nuo gyvulių at-

skiria, tai jų mokėjimas juok
tis, tačiau mokslininkai jau tei
gia, kad ir delfinai ir juoktis ir 
šypsotis moka, o kai kurie moks
lininkai net tiek toli jau nueina, 
kad teigia, jog delfinai yra bam- 
tos geriau už žmones intelektua
liai aprūpinti jau neminint fizi
nių savybių, kad jie gali savomis 
jėgomis plaukti po 50 kilome
trų per valandą.

Nustatyta, kad delfinų sme
genys ne tik yra sunkesni už 
žmonių smegenis, bet yra net 
daugiau sudėtingi ir komplikuo
ti. Normaliai suaugusio delfino 
smegenys sveria 1,700 gramų, — 
apie 250 gramų daugiau kaip 
žmogaus. Ypač charakteringa, 
kad delfinų didesnė negu žmonių 
yra ta smegenų dalis — didžio
ji luoba, kurioje lemiamas pro
tas (inteligencija). Joje esama 
dukart tiek, kiek žmogaus, luo
bos susiklostymų ir pusantro 
karto daugiau nervų celių, kurių 
dalj delfinas, be abejo, panaudo
ja orientuotei tamsiuose arba 
drumzlinuose vandenyse.

Iš viso delfinų elgesio matyti, 
kad jie daug daugiau gali negu 
parodo, išdarydami stebėtinus 
cirkų numerius akvariumuose. 
Deja, vis dar negalint su jais 
susikalbėti, nėra galima jų in
teligentiškumo pilnai įvertinti. 
Bet savo tarpe delfinai kalbą tu

ri. Delfinų tyrinėtojas Dr. John, 
C. Lilly iStyrė, kad delfinai — 
ir “laukiniai” ir “kultūringieji” 
— būdami po vandeniu murma, 
niurna ir švilpauja, o viršuje bū
dami visaip šiaukši ir pypčioja. 
Kai kurie treniruotoj ai delfinus 
ir “dainuoti” išmokė. Tiesa, to
nas esąs per aukštas, tačiau jau
čiama intonacija ir garsų kiti
mas. Deja, dar nėra ne tik gra
matikos, bet nė alfabeto, pagal 
kurį mes jų ar jie mūsų kal
bos galėtų pradėti mokintis.

Gerai nustatyta, kad delfinai 
laikosi tam tikros etikos “drau
giškumo” ir agresingumo savi
jautoje. Daugumas gyvulių ar
ba žvėrių, žinomų savo dideliu 
agresingumu, gali būti gana 
draugiški tik savųjų tarpe, o 
delfinai čia daro įdomią išimtį. 
Tik poravimosi metu jie parodo 
didesnį agresingumą; šiaip, gi 
savo tarpe ir su žmonėmis visa
da yra draugingi ir net parodo 
prisirišimo “jausmų”. Delfinai 
yra jautrūs iki tiek, kad apgau
ti ar meilėje arba draugystėje 
nuskriausti iš susikrimtimo net 
alcerius gauna!

Agresingumo atžvilgiu delfi
nai net žymiai aukščiau žmonių 
stovi: jie pajėgia savo agresin
gus impulsus suvaldyti, ko žmo
nėms, deja, trūksta. Dėlto dau
gelis mokslininkų jau yra nuo
monės, kad delfinai savo smege
nyse turi išvystę etninių ir so 
cialinių gabumų daugiau negu 
žmogus. Delfinai yra plėšrūs žvė
rys, kaip ir žmonės, bet tuo do
resni, kad nepuola savo rasės na
rių... ir žmonių. J. Pr.

rref. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

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

o kietuose viršeliuose už §6.00.
Abi knygas, gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adre&u:

N A U J I E N O S
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

—------ ■•■■■■ ■■■• ........ ' ■ /

Why 
Americans own 
WWW® 

worth of 
U.S. Savings 

Bonds.
One good reason is the PayroK Savings 
Planu About three-fourths of all Bonas 
are purchased through the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. All 
you do is sign up where you work and 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy ILS. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
build a nest egg.

You’ve got your reasons to save money. 
There’s one great way to do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Now E Bonds pay % interest when heW to 
maturity of 5 years. 10 months (4% the first 2; 
year). Bonds are replaced if lost, Molen, or 5 
destroyed. When needed they can be cashed * 
at your bank. Interest is riot subject to state 
or local income taxes, and federal tax may * 
be deferred until redemption.'Take stock in America.

1739 So. Halsted Street Chicago j ILL 60608
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JŪRATĖ IR KASTYTIS
Dieviškos Jūratės žemiškoji meilė ir tragedija 

Aisčių legenda Baltijos pajūryje
(Tęsinys)

Pamažu sudegė laužas, jauni
mas išsiskirstė, bet Kastytis 
dar nebuvo grįžęs.

Visiems jau užmigus, visai ne
lauktai, tą pačią naktį pakilo di
delė audra, kuri siautė iki vė
lyvos dienos. Jūros dievaitis 
Bangpūtys varė prieš save di
džiausius kalnus bangų, kurios 
pakeliuje viską laužė ir skandi
no, kol galiausiai jos pačios su
byrėjo smėlinguose jūros kran
tuose.

Ir taip Kastytis jau negrįžo 
nei tą naktį, nei vėliau. Veltui 
jo tėvai bei kaimynai auštant iš
bėgo prie jūros kranto jo ieško
ti. Jūroje jie nematė nei laivo, 
nei Kastyčio ir todėl nebuvo ko 
gelbėti. Sudėję rankas jie ilgai 
stovėjo pakrantėje, kol galiau
siai nusiminę ėjo namo, tikėda
miesi, kad Kastytis gal ir galė
jęs išsigelbėti,

Po kelių dienų jūra išmetė 
Kastyčio lavoną į krantą, nes se
na žvejų patarlė sako, kad jūra 
nieko svetimo nelaikanti. Vėliau 
kažkas papasakojo, kad tolimo
je Kuršio pakrantėje yra iš

mestos ir jo laivelio skeveldros.
Kastyčio kūnas buvo palaido

tas kaimelio kapinėse, pamiškė
je, kur jau daugelis žvejų ilsė
josi, radę mirtį Baltijos jūros 
bangose. Buvo raudota ir sugie
dotos giesmės už Kastyčio sielą, 
o motina ilgai raudojo dėl savo 
sūnaus netikėtos mirties, jų vie
nintelės paguodos senatvėje. Jo 
tėvas tyliai graužėsi ir nega
lėjo suprasti, kad jo sūnus turė
jo žūti tokioje neįprastoje aud
roje ir galvojo, kas jį ten jūro
je sulaikė, kad laiku negalėjo 
grįžti į krantą. O gal čia tikrai 
buvo kokios paslaptingos jėgos, 
apie kurias žmonės dažnai kalba ?

Po kiek metų abu tėvu pase
kė Kastytį ir buvo palaidoti prie 
jo šono. Jų galutiną poilsio vie
tą pažymėjo trys mediniai kry
žiai su stogeliais, kokius paj ūrio 
gyventojai buvo įpratę statyti. 
Dar ilgai žvejų kaimelio gyven
tojai minėdavo taip paslaptin
gai žuvusio Kastyčio mirtį.

Po ilgoko laiko į žvejų kaime
lį atvyko nežinomas dainius. Jis 
to kaimo gyventojams papasako
jo tikrąjį geltonplaukio Kasty-DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
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čio likimą. Iš kur jis atėjęs ir 
iš kur apie Kastyčio likimą su
žinojęs, jis niekam nesakė. Ty
liai jis atėjo pas žvejus ir taip 
pat nepastebimai dingo. Ir pats 
dainius buvo paslaptingas, žilas 
kaip obelies žiedas pavasarį.

Vieną pavasario vakarą, kai 
pajūrio kaimo jaunimas šventė 
Jonines ir netoli Birutės kalno 
liepsnojo didelis laužas, atėjo ži
lasis dainius. Atsisėdęs ant se
no pušies kelmo, drebančiais 
pirštais braukydamas kank
les, jis ėmė pasakoti apie gra
žųjį Kastytį ir jo likimą, jam 
visagalinčių dievų lemta dėl to, 
kad jis suviliojęs jūros deivę 
savo skaistybės pažadus sulau
žyti.

Ėmė jis dainuoti virpančiu bal
su, o susėdę aplink jį vaikai, jau
nuoliai bei seniai tiktai klausė
si, ką dainius jiems papasakojo. 
Praėjo trumpa Joninių naktis ir 
jau rytuose pradėjo švisti, kai 
jis savo dainą baigė. Visi klau
sėsi ir sėdėjo kaip sustingę, taip 
įdomu buvo klausytis.

— Pirmosios žvaigždės sužibo 
danguje ir lengvas vėjelis suju
dino numirusius vandenis. Kas
tytis vis irėsi tolyn, vėsinamas 
artėjančios nakties ir ramiai al
suojančios jūros. Neviliojo jį 
namo Joninių vakaro dainos ir 
grakščios mergaitės — žvejytės. 
Tyliai bangelės pluškeno laivelio 
šonus, o irkluotojas sėdėjo su
simąstęs, apimtas keisto liūdesio 
ir kartu ilgesio, kurio jis pats 
nesuprato. Jam rodėsi, jog mels
voje sutemoje iš vandenų ima 
kilti neaiškus šnibždėjimas, liū
liavimas, lyg kažkas, šaltomis 
ir drėgnomis lūpomis būtų šau
kęs jo vardą.

Nuleidęs irklus, Kastytis ste
bėjo baluojantį mėnulio veidą, 
kuris, lyg gailėdamasis, stebėjo 
šį vienišą irkluotoją. Mėnulis bė
rė savo šaltąją šviesą ant Kas
tyčio susimąsčiusio veido ir ži
buriuojančių akių, kurių žvilgs
nio šis tylus žemės palydovas ne
galėjo atspėti. Gal jis stebėjosi, 
kodėl šis jaunas žvejys, palikęs 
draugų būrelį ir degantį laužą, 
lyg ramumo nerasdamas, klai
džioja jūroje, kai kiti po savo 
dienos darbų ilsisi arba linksmi
nasi. Ir mėnulis paslėpė savo ap
skritą veidą valandėlę po de
besų skraiste, lyg norėdamas ra
miai pagalvoti. Jaunasis žvejys 
tęsė savo kelionę.

Kyriai tyliai ir lengvai ilsėjo
si ant bangelių, bet pamatę artė
jantį laivelį, suklykdavo ir pakil
davo į orą, ilgai sukdamiesi virš 
Kastyčio galvos. Jų ryškus riks
mas, neramumą keliantis, nu
skrisdavo vilnimis ir dingdavo 
nakties sutemoje. Ir pats Kas-

naktį, nes pagautas stebuklingo 
dainų grožio, laivininkas nega
lėdavęs nei vairuoti, nei irkluo
ti. Ir tuomet nevaldomą laivą 
imdavo sauvališkai plakti ban
gos, kol jis į jūros dugną nu- 
grimzdavęs.

Bet Kastytis neišsigando, o 
tiktai dairėsi, norėdamas išvys
ti dainuojančią. Išslinkus mė
nuliui iš vėjo varomų debesų, jis 
netoli savo laivelio pamatė plau
kiojančią undinę, kuri žvejį pa
mačiusi sustojo dainuoti ir į jį 
pažiūrėjo. Mėnulio šviesoje žibė
jo kranklių papuošalai ir bran
gieji akmenys ant jos krūtinės 
ir plaukuose. Pamačiusi jauną 
žvejį nusišypsojo ir pasinėrė į 
vandenį.

Kai nustebęs Kastytis ėmė dai- 
.rytis, ji vėl išnėrė iš vandens 

tekėjo Kastyčio prie Kastyčio, ir, rankomis įsi

akimis pažvelgė į jį. Jos ilgi 
plaukai buvo nusidriekę per pe
čius ir krūtinę, ir Kastytis, lyg 
žado netekęs, tylėdamas stebė
josi ja, jos grožiu, kokio jis 
dar nebuvo matęs žemėje. Gerė
damas jos lūpų šypsena, Kasty
tis pagaliau tarė jai:

— Tu taip gražiai dainuoji, 
kas tu esi?

— Aš esu Jūratė, Baltijos gin
taro rūmų valdovė, — ji jam at
sakė savo dainuojančiu balsu.

— O aš esu Kastytis, Balti
jos pajūrio žvejys.

— Aš tave pažįstu, — nusišyp
sojo undinė — Seniai tave ma
tydavau, kai vidudienio saulėje 
žvejodavote, tai traukdavote 
tinklus ir kai spindėjo tavo nuo 
saulės įkaitusi krūtinė. Lydėda-

tytis tuomet pabusdavo iš savo 
minčių, šio neramaus klyksmo 
pažadintas.

Nepastebimai slinko naktis, 
ir pakilęs rytų vėjelis ėmė žaisti 
virš Vilnių. Vėjas stiprėjo, ban
gos didėjo. Kaip iš miego pabu
do Kastytis iš savo svajonių. Jis 
tvirtai nutvėrė irklus ir pradėjo 
irtis į krantą. Bet jis jau nebe
pajėgė, nes lyg magiška jėga 
traukė jo laivelį tolyn į jūrą.

Kastyčio pastangoms prieši
nosi jūrų dievaitis Bangpiūtys, 
kuris buvo pradėjęs savo žaidi
mą, sukeldamas švilpiantį vėją 
ir bangas. Išpūtęs žandus, jis 
be pasigailėjimo stūmė Kasty
čio laivelį tolyn į jūrą. Maty
damas stiprų žvejį visai nugalė
tą, jis juokėsi savo storais žan
dais ir dar smarkiau pūtė.

Prakaitas \ ____ __ ...
veidu. Jo pailsusios (pavargu-1 tvėrusi į laivo šoną, meiliomis 
sios) rankos nebevaldė irklų, 
kurių pagalba jis norėjo pasiek
ti krantą. O ten, žiburiai vis to- 
linisi. Vėjas ir bangos laivelį 
vis toliau bloškė į jūrą. Išsiju
dinę vandenys ėmė traukti savo 
dainą, ir vėjas, vaitodamas kaip 
sužeistas žvėris, blaškėsi padan
gėse. Suprato dabar Kastytis, 
jog artinasi jo gyvenimo pabai
ga. Mirti jis taip pat nenorėjo, 
vienas, visų pamirštas, nei tin
kamo džiaugsmo, nei laimės ne
pažinęs į dar pilnas norų, sva
jonių, troškimų ir jaunystės jė
gų. .

Liūdesio ir kartaus nusivyli
mo ašaros nutekėjo Kastyčio 
skruostais. Ir pakėlė savo žvilgs- 
nį į dangų, lyg ieškodamas ten 
dievų malonės. Ant laivelio suo
lo susmukęs, vien likimui pasi
davęs, jis perbėgo mintimis vi
są savo gyvenimą ir tuos gražius 
bei tylius vakarus, kai vėjas jam 
dainas dainuodavo. Prisiminė, 
kaip jis mėgo klausytis šios dai
nos, kuri jam kartais skambėda
vo ausyse lyg švelnus, liūdnas 
ir ilgesio pilnas moters balsas.

Nežinia, kaip ilgai Kastytis 
čia rymojo; gal mirties lauki
mas jam buvo pailgęs, bet jis 
pajuto, kad mirties baimė jo 
jau nebekankino. Iš karto vėjas, 
kiek susilpnėjęs, pradėjo ramin
ti jo krūtinę. Staiga jis "išgirdo 
tą patį švelnų, ilgesio pilną mo
ters balsą, bet šį kartą daug aiš
kesnį, lyg jis būtų girdimas vi
sai iš arti.

Vilties ir nustebimo pilnas jis 
pakėlė savo galvą ir pradėjo 
klausytis. Tokios dainos jis nie
kuomet nebuvo girdėjęs: ji rau
dojo, kaip ploniausia smuiko 
styga, širdį verianti, galinti iš
spausti iš besiklausančio krūti
nės džiaugsmą ir ašaras. Jo au
sys gėrėjosi dar niekuomet ne
girdėtomis, šios keistos dainos 
melodijomis, kurių aidai staiga 
uždegė jo krūtinę. Jam rodėsi, 
kad vėjo kaip ir nebeliko ir kad 
bangos, vėjo nebevaikomos, pra
dėjo mažėti.

Dabar Kastytis atsiminė apie 
undines, kurias jo kaimo sene
liai yra kažin kuomet matę, iš
plaukusias į jūros paviršių. Die
nomis jos vengiančios žmonių, 
todėl tik vakarais arba naktimis 
tepasirodančios vandens pa
viršiuje. Pasak jų, jos dainuo
davusios nepaprastai gražiai. Že
mės gyventojai taip nepajėgę 
dainuoti, ir kas jas išgirsdavęs, 
tapdavęs lyg užburtas. Vargas 
tuomet buvęs laivui audringą I
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vau tave akimis, kai saules švie
sai gęstant, jūs plaukdavote į 
krantą, nuilsę, bet pilnais tink- 

, tais žuvų. O kartais naktimis, 
kai aš su savo draugėmis išplauk
davau j jūros paviršių, girdėda
vau jūsų dainas ir matydavau 
tave ant balto smėlio kranto 
vaikščiojantį. Kaip aš norėjau, 
kad tu mano balsą išgirstumei. 
Ar tu niekuomet nesi girdėjęs, 
kai aš tave šaukdavau, vilioda
vau, Kastyti, Kastyti?

— Aš girdėjau tik vėjo verks
mą ir ūžimą, — atsakė lyg už
sisvajojęs Kastytis, — bet kar
tais ten skambėjo, kaip niekuo- 
mėt negirdėta daina, Jūrate.

— Tai aš ten buvau, tai aš. 
Aš tave šaukdavau tais tyliais 
vakarais, nes man buvo ilgu ir 
liūdna jūros dugne.

Jūratės žalsvos akys liūdnai 
šypsojosi, į jį žiūrėdamos ir Kas- 
tytis paglostė jos ilguosius plau
kus.

— Pažvelk, — tarė J ūratė, — 
vien vandenys ir žvaigždės man 
dainą niūniuoja, čia laisvė ir pla
tybė viešpatauja, o aš viso to 
valdovė. Ar laimingas esi ten 
ant kranto ? Tur būt, ne, nes daž
nai plaukioji vakarais jūroje, at
rodo, kad tu ko nors ieškai. Ar 
suradai sausumoje savo mylimą
ją, kuri tau būtų už viską mei
lesnė? Bet tau šios žemiškos

moterys nebuvo skirtos, jų nie 
kuomet neglamonėsi.

Jūra tave 
radai mane, 
tyti!

traukia, čia tu su- 
savo likimą, Kas-

Kastyčiui atrodė, kad vėjas 
silpnėjo, bangos mažėjo. Taip jis 
buvo sužavėtas Jūratės meilės 
žodžiais. Jis buvo lyg svaigulio 
apimtas, kai Jūratė vėl pradėjo 
kalbėti.

— Ar tu žinai, Kastyti, kad 
Baltijos jūros gelmėje stovi ma
no gintaro rūmai? Ten yra daug 
mano draugių, bet mano širdis 
vieniša, žinok, kad mano rūmai 
neprilygsta jokiems žemiškiems 
rūmams; tenai žėri akinančiai 
gražios spalvos, kokių žemėje 
nėra. Daugybė žiburiuojančių 
žuvų nušviečia mano rūmu sa
les, jūros žvaigždės ir kriauklės 
jas puošia ir vijokliai kerojasi 
sienomis. Mano sostas yra iš 
brangių akmenų, kuriuos mes 
surenkame iš nugrimzdusių lai
vų. Bet man visa tai niekai: jū
ros gelmės gražumas, mano gin
taro rūmai, mano valdžia, jeigu 
aš ten visuomet vieniša, jeigu 
tavęs neturiu... Tu būsi mano, 
Kastyti! — baigė undinė.

Kastytis, lyg iš svajonių pa
budęs, jai tarė;

(Bus daugiau)
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I860 m. Amerikoje fizinį dar
bą dirbo 94% visų dirbančiųjų. 
Po šimtmečio tokios darbo jė
gos buvo tik 6%. Kaip tyčia tuo 
laiku Amerikos mokyklos ir 
mokslas jose pradėjo progresy
viai silpnėti ir pasiekė visam 
kraštui pavojingą lygį. Prieš 
porą metų Louis Harris insti
tutas tyrinėjo mokymo pasek-

JONAS A. 5ARKUS, PH. D.

ST*) 
E

mes bei mokinių išsilavinimo
stovį. Patiektame National Read
ing tarybai raporte yra sako
ma, kad 24% visų Amerikos gy
ventojų stokoja būtino išsila
vinimo šių laikų gyvenimo są
lygoms. 34% nesugebėjo už
pildyti Medicaid pareiškimo, čia 
kalbama apie pradžios ir aukš
tesniąsias mokyklas lankiusius.

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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kymo srityje. Jo surinktos statistikos rodo, kad astuo
nias klases baigia tiktai 80% mokinių, kiti nubyra. Tik
tai ateinančiais metais planuotojai rengiasi pastatyti 
daugiau mokyklų ir pakelti visuotiną liaudies švietimą. 
Zelionkaitės vadovaujamos komisijos posėdyje paaiškėjo 
ir kiti “tarybinės” Lietuvos santvarkos negalavimai. Po-

Ten pat tvirtinama, kad 8% lan
kiusių kolegijas turi rimtų pro
blemų gyvenime dėl nepakanka
mo išsilavinimo.

Praeityje Amerikos mokyklos 
ir universitetai buvo viso kraš
to pasididžiavimu. Mokymo ir 
mokslo institucijose laisvė ba- 
lansavosi su pilietine drausme, 
pareigomis bei etika kuriant sa
vo ateitį ir jungiant su tarnavi
mu visuomenei. Mokslas ir jo 
įstaigos toje paklausos ir pasiū
los harmonijoje augo su visos 
Amerikos gerove ir kilo į vir
šūnes kartu su kalbos nemokan
čių emigrantų vaikais. Mokyk
los juos išleisdavo į gyvenimą 
pilnu pasitikėjimu savimi ir su 
žiniomis bei praktika pasirink
toje disciplinoje. Visuotino pa
sisekimo esmė glūdi laisvėje, 
lenktyniavime, privačiose pas

sėdžio eiga šitaip aprašyta:
“Rajone nevykdomi mokinių apgyvendinimo ben

drabučiuose ir prailgintos dienos grupės planai. Trūks
ta bendrabučių prie daugelio kaimo mokyklų. Dar 
nepakankamas dėmesys skiriamas mokinių bendrojo 
išsilavinimo ir dalykinės kvalifikacijos kėlimui. Ne
maža mokytojų, dirbančių pagal dalykinę sistemą, 
neturi aukštojo išsilavinimo, dalis jų nesimoko aukš
tosiose mokyklose. 14 rajono mokyklų direktorių ir 
jų pavaduotojų nėra baigę aukštojo mokslo. Dabar, 
kai įgyvendinamas vidurinis mokymas ir keliami vis 
didesni reikalavimai mokytojams, pageidautina, 
pažymėjo deputatė G. Ragaišytė, kad mokykloms 
vadovautų turintys aukštą kvalifikaciją ir didelę pa
tirtį pedagogai.” (Tiesa, 1972 m.bal. 21 d., Ipsl.).
Nutarta pakelti Kaišiadorių rajono “liaudies švieti

mą”, įgyvendinti visuotiną vidurinį mokymą, bet’komu
nistų partijos ir “tarybinės” valdžios paskirti žmonės ne
bežino, kaip jie galės tai padaryti. Bėdos atveju, visi ži
nome, kad kartais ir aklas veda aklą. Bet nemokytam 
mokyti yra daug sunkiau. Kaip Kaišiadorių rajone bus 
pakeltas “liaudies švietimas”, jeigu tam pakėlimui tuo 

turėdamas'^aiTu ne tik nėra mokyklų, bet nėra ir mokytojų. “Depu- 
i tatė” Ragaišytė problemą supranta ir susirinkusiems 
Į komisijos nariams tai pasakė, bet ar komisijos nariai tai 
supranta — tik ateitis parodys.

Naujienų skaitytojai prisimena, kaip sovietų val
džios atstovai ir partinė spauda gyrėsi “tarybinėje” Lie
tuvoje padaryta didele pažanga, • koks didelis jaunuolių 
skaičius baigė aukštuosius mokslus, bet Ragaišytė kal
bėdama visai kitu reikalu netyčiomis, parodė, kad tos pa
gyros yra tuščios. Jeigu “tarybinė” valdžia būtų išleidusi 
tokį didelį aukštuosius mokslus baigusių žmonių skaičių, 
tai mokyklų direktoriais nebūtų mažamoksliai.

Kaip ten bebūtų, Lietuvos komunistai priėjo įsitiki
nimo, , kad komunistinė santvarka negalima be “apšvies
tos liaudies”. Jie įsakė pradėti “liaudies švietimą” Kai
šiadorių rajone. Kai bus “apšviestas” Kaišiadorių rajo-

Liaudies “švietimas” ir “komunizmas”
Sovietų imperijos valdovai komunizmu nebetiki. Jie 

kuria imperiją pasauliui užkariauti. Jie ruošia planus 
pavergtiems žmonėms geriau išnaudoti, kad galėtų su
daryti galingas karo jėgas naujiems užkariavimams ir 
stiprią policiją, kuri juos apsaugotų nuo vergų sukilimo 
ir keršto. Komunistinės idėjos buvo ir yra naudingos 
imperijos tikslams. Jos palengvina rusams išnaudoti pa
vergtas tautas, jos sužavi naiviuosius, nemokančius žiū
rėti į gyvenimo tikrovę.

Rusų okupuotoje Lietuvoje atsirado trumparegių 
grupė, kuri patikėjo komunizmu. Jie pildė visas sovietų 
valdžios instrukcijas “socializmui statyti” ir “komunis
tinei santvarkai” įvesti. Po 25 metų daugelis jų prieina 
išvados, kad be kultūros, be “liaudies kultūros” — joks 
komunizmas neįmanomas. “Komunistinės santvarkos” 
planuotojai priėjo įsitikinimo, kad “tarybinėje” Lietu
vos be “apšviestos liaudies” joks “komunizmas” neįma
nomas. Ko gero, gali supleišėti visa jų “socialistinė sta
tyba, jeigu liaudis “nebus apšviesta”.

Komunistų partijos centro komitetas,
galvoje artėjantį pavojų, Vilniuje sušaukė aukščiausios Į 1tai 
tarybos liaudies švietimo, mokslo ir kultūros komisijos’ 
posėdį “liaudies švietimo” klausimui išspręsti. Komisija 
priėjo įsitikinimo, kad reikia imtis drastiškų priemonių 
“liaudžiai šviesti”. Profesorės V. Zelionkaitės vadovau
jamoji komisija priėjo įsitikinimo, kad visos “tarybinės’ 
Lietuvos liaudies neapšvies, bet jeigu bus sukauptos par
tijos jėgos į Kaišiadorių rajoną, tai gali kartais ir pa
vykti tą “liaudį apšviesti”. Parinktas Kaišiadorių rajo
nas todėl, kad čia iš anksto buvo atliktas paruošiamasis 
darbas ir “aktyviai formuojama jaunosios kartos komu
nistinė pasaulėžiūra”.

Lengva nutarti, bet ne taip lengva padaryti. Vadi
nama mokslo ir kultūros komisija, gavusi didelius įparei
gojimus ir žinanti gyvenimo tikrovę, priėjo išvados, kad j 
pirmiausia reikia į darbą įkinkyti visas rajono komisijas nas, darbas bus permestas į kurį kitą rajoną. Maskvinio 
ir komitetus. Reikia sudaryti “materialinę bazę” iš vie- komunizmo vadai taip pat žino, kad švietimas yra dvi- 
tos kolchozų ir dirbtuvėlių, nes valdžia “visuotino vidų- ašmenis peilis. Juo žmogus yrą šviesesnis, tuo jis toliau 
rinio mokymo įgyvendinimui” neturi pinigų. Kaišiado- nuo komunizmo. Ta pati taisyklė taikoma ir 
rių rajono “deputatas” A. Rimkus šitą klausimą tyrinę- švietimui”. Juo liaudis bus daugiau apsišvietusi, tuo ji 
jo. Jis rado, kad šiame rajone yra didelių trūkumų mo- aiškiau matys sovietų imperijos vadų tikslus;

“liaudies

tangose ir sugebėjime laiku duo
ti tai, ko gyvenimas reikalauja 
ar pareikalaus.

Revoliucija, reformacijos ir 
staigių dirbtinų pakitimų sieki
mai skaudžiai palietė mokyk
las ir mokslo lygį jose. Naujo
vėms ir New Frontier progra
moms vykstant, buvo pamiršti 
pagrindiniai dalykai, kuriuose 
Amerika išaugo į pirmaeilę ga
lybę. Tai žmogaus ir piliečio pa
grindinės dorybės, be kurių nė
ra įmanoma demokratija ir lais
vė visiems. Labai charakterin
ga, kad laisvės ir tolerancijos 
krašte šūkius apie Dievo mirtį 
atkūrė ir skelbė ne ateistai, bet 
patys tikintieji. Pirmieji bal
sai kilo valstijoje, iš kurios atė
jo į Baltuosius rūmus preziden
tu pirmasis katalikas. Daugeliu 
atvejų įvyko paradoksai: kai jau 
ganą žymi dalis tikinčiųjų net 
nustojo dėl to liūdėti, atsirado 
ateistų, ginančių tikėjimą kaip 
moralinių vertybių šaltinį.

Šiuo audringu laikotarpiu 
mokyklos neatliko savo parei
gos mokiniams ir visuomenei, bū
tina tam tikrai žmonių ka
tegorijai. Daugelis visokio ly
gio mokyklų absolventų nesuge
ba įvertinti gyvenimo ir politi
kos realybės, stokoja moralinių 
ir pilietinių pagrindų taip pat 
nepatenkina reikalavimų pro
duktyviam, kūrybingam ir vis
pusišką patenkinimą teikian
čiam darbui. Statistika rodo, 
kad to įtakoje net 34% Ameri
kos industrijos gaminių išeina 
su paklaidomis ir dėlto nėra tin
kami rinkai. Betgi Amerikos in
dustrija iki šiol sugebėjo tinka
mai aprūpinti gyventojus, kurių 
čia nuo šio šimtmečio pradžios 
dvigubai padaugėjo. Ji yra pa
siryžusi sutikti dar vieną padvi
gubėjimą šimtmečio pabaigoje, 
jei tik ją nesužlugdys moralinė 
bei dvasinė tarša, kuri dabar 
daugiausiai eina iš organizacijų

ir asmenų, garsiai kalbančių 
apie fizinę arba aplinkos taršą.

Mokslo ir mokyklų negerovės 
yra daugelio pastebėtos. Į tai 
jau atkreipė dėmesį ne tik švie
timo pareigūnai, darbuotojai ir 
tėvai, bet ir organizuota visuo
menė. Iš lietuviškų organizaci
jų gal pirmiausiai pasireiškė 
Marquette Parko namų savinin
kų organizacija ir teisingai su
prato švietimo reikalų valdybos 
nario užduotas su reikalingu dė
mesiu į švietimo ir auklėjimo 
reikalus. Bandymams kelią davė 
ir kartu dalyvavo taip pat ka
talikiškos mokyklos. Tuo rei
kalu žinovai šiomis dienomis yra 
pasakę St. Xavier kolegijoje, kad 
ir tose mokyklose seksualinis 
auklėjimas yra žemo lygio, pri- 
lygsctąs gatviniam. Ta proga 
reikalinga žinoti, kad dabartinis 
Chicagos mokyklų vadovas buvo 
pasamdytas tam svarbiam pos
tui tik todėl, kad jis buvo ba- 
tyręs mokyklų integracijos da
lykuose.

Amerikos universitetai ir ko
legijos taip pat pergyveno kri
zę. Ypatingai buvo neigiamai 
paveikti humanitarinių mokslų 
skyriai, kai patys studentai ir 
pašalaičiai pradėjo nurodinėti 
studijų programas ir Įvesti da
lykus, kurie jokios naudos gy
venimui ir nieko gero kultū
rai neduoda. Todėl nors 94% 
visų dirbančių amerikiečių nepri
klauso fizinio darbo kategorijai, 
net krašto kultūra žymiai nu
smuko. Dėl inteligencijos sto
kos šiuo laikotarpiu baigę aukš
tąsias mokyklas, kai kurie mū
sų intelektualai atsirado kon
flikte su visuomene, nes jų są
monės vaizdai yra sulaužyti ar
ba iškreipti daugelyje tautinių, 
tarptautinių ir visuomeninių 
klausimų visiškai pasimetant 
erdvės ir laiko toliuose taip pat 
neatskiriant politikos nuo diplo
matijos ir vaidybos nuo realy
bės.

Dėl to profesiniams bendra- 
darbiautojams ir tiltų statyto
jams buvo daug lengviau prieiti 
prie kelių akademikų ir juos 
įtikinti svetimų idėjų žavumu, 
nukreipiant visą jų lietuvišką 
veiklą vien bendradarbiavimo sū 
sovietais linkme, žinoma, kad 
su pagrindu tai kelia daugeliui 
nusistebėjimą bei pyktį, ypa
tingai šiuo laikotarpiu, kai LL
KS narys Simutis iš sovietinio 
kalėjimo rašo amnestijos pra
šymo forma aukščiausiam sovie
tui viešą kaltinimą, tuo pat lai
ku keli intelektualai pamaldžiai 
klauso susibankrutavusio buvu
sio tos pačios organizacijos vei
kėjo, dabar jau akiratininko, ieš
kančio naujų komunizmui aukų. 
Betgi jie visi yra mūsų. Todėl

Mūsų spaudoje
Zaicevai užplūdo Lietuvą...
Tuo vardu vedamajame “Dir

va” balandžio 21 d. nr. rašo:
Lietuvos rusinimas vejasi Lat

vijos ir Estijos rusinimo tempus. 
Pagal labai drąsius skaičiavi
mus, kuriuos galima remti pro
centais, (stebint bet kurio su
važiavimo delegatų rusiškąsias 
pavardes) matyti, kad rusai jau 
sudaro penktadalį Lietuvos gy
ventojų.

Kai kada išeivijos spaudoje 
pasigirsta apeliacijų į lietuviš
kus komunistus kvislingus, pra
šant pastebėti lietuvių daugu
mos mažėjimo katastrofą. Ok. 
Lietuvos teritorijoje be jokio 
ekonominio reikalo dygsta vis 
naujos įmonės (kaip kur j ozas: 
naftos perdirbimo įmonė Ma
žeikiuose). Į tas įmones nenu
stoja smelktis “specialistai” iš 
Rusijos. Tuo tarpu lietuviškasis 
prieauglis įvairiomis, tariamo
mis, lengvatomis viliojamas į 
tarnybas Rusijoje.

Deja, lietuviškasis komunisti
nis aktyvas aklas šiems rusini
mo siekiams. Pasiekusi rusiš
kojo importo penktadalį, Mask
va dabar siekia ketvirtadalio.

Pateikęs keletą pavyzdžių iš 
Klaipėdos ir Vilniaus, kaip per 
teatrus, kinus ir įmones rusina
ma ir kolonizuojama Lietuva, 
straipsnio autorius toliau rašo:

“Komjaunimo Tiesos” nume
ryje palankiai aprašoma, labai 
būdinga rusinimo metodui, Mak
simo Ševčenkos istorija. Tas 
Ševčenka buvo vienas iš Raudo
nosios armijos tankistų “vada
vęs” Lietuvą per karą. Jis buvo 
sužeistas Lietuvos .teritorijoje 
Čia buvo paguldytas ligoninėn. 
Iš čia jis negrįžo Rusijon, bet 
“įsidarbino” pasveikęs, prigyve
no plačią šeimą, šis Ševčenkos 
sutapimas su lietuvišku gyveni
mu, pristatomas kaip “tautų 
draugystės” pavyzdys.

Ir klasišku rusiškojo importo 
pavyzdžiu, tame pat numeryje, 
eina Minsko politechnikumo 
komjaunuolio istorija. Tai Alek
sandras Zaicevas, gavęs Minske 
paskyrimą dirbti Vilniaus elek
tros skaitiklių gamykloje. Zai
cevas atvyko Vilniun; čia “įsi
darbino” ir netrukus jau “pasi
reiškė” kaip gabus partinis or
ganizatorius.

WASHINGTONAS. — Sena
to teisingumo komitetas baigė 
svarstyti prokuroro Kleindienst 
paskyrimą ir nutarė jį rekomen
duoti senatui.

jų nepaliekame kartu su P. Sar
tre būti pasmerktais visiškai 
laisvei.
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Tokiu būdu visa susumuojant, gaunasi 
bendroji išvada, kad visi aukščiau iškelti 
faktai bei duomenys byloja už tai, kad 
Lietuvos vardas yra kilęs nuo laisvės dei
vės Lietuva, kuri lietuvių buvo garbinama 
iš seniausiu laiku ir kurios atvaizdas dabar 
išsiliko Lietuvos valstybės ženkle vytis.

APIE LIETUVOS KARALIJĄ
Pačioj pabaigoj bendrais bruožais no

risi čia paliesti senosios Lietuvos valstybės 
santvarkos kontraversini klausima. Vieni 
tvirtina, kad senoji Lietuvos valstybė bu
vo karalija, kiti, sekdini lenkų Dlugošu ir 
kitais Lietuvai tendencingai nepalankiais 
istorikais, griežtai laikosi nuomonės, kad 
seniau Lietuva buvusi tik didžioji kuni
gaikštija. Nors niekas neginčija, kad Min
daugas ne tik sujungė atskiras lietuvos 
valstijas bei kunigaikštijas į vieną valsty
be.’ Lietuvos kūną, bet taip pat Įsteigė 
Lietuvoj karaliją (monarchiją).

Tačiau istoriniai šaltiniai liudija, kad 
ir po karaliaus Mindaugo senosios Lietu
vos valdovai ne tik patys save laikė kara
liais, bet ir užsienis juos tokiais laikė. Dr. 
K. V. Avižonis (4 — 3) “Mindaugas hiess 
in den Urkunden “rex Lettowie”... Algir
das hiess “rex Littowie”. Prof. J. Voigt 
(104 — IV — 402 ir 413) “Wigand Marb. 
I. C. der nur sagt: Rex Polonorum contra- 
xit amicitiam cum Rege Wytan... Dus- 
burg C. 334 sagt ausdruecklich “Loteko 
rex Poloniae rogavit Gediminum Regem

Lethowinorum”. Prof. dr. V. Antonovic 
(1 — 40) “1311 Vytan rex Lithuonorum 
cum suis et Rūtenis venit in Prussiam”. M. 
Stryjkowski” “Kronika Polska Litewska’’, 
1846 m., I t. “Stryjkowsski (VII, 4)” Vi- 
tenus, krol Litewkiego... Prof. J. Voigt 
(104 - V - 355) “Dogiel T. V. Nr. LVIII p. 
81 von Kynstute heisst es in der Urkunde: 
Ab is vero pace et treugis Rex Keystuten...”. 
Prof. A. Janulaitis (Praeitis. Kaunas, 1930. 
I, 74) “Hermann de Wartberge savo 
“Chronicon Livoniae” t. r. 1361. III. 13 
“Kęstutį, Lietuvos karalių”. Prof. dr. J. 
Matusas “Vidurinių amžių istorija”, Re
gensburg, 1916 m., “Jis (Gediminas) pa
sivadino “karaliumi lietuvių ir daugumos 
rutėnų” (66 p.)... Tas karalius (Gedimi
nas) valdė iš Vilniaus sostinės, kurios 
vardas pirmą kartą paminėtas 1323 m.” 
(67 p.). Dr. H. Lowmianski “Studija nad 
... panstwa Litewskiego’’, Wilno, 1932 m., 
II t, 114 p. “S. R. P. II, str. 104, eduxit 
suos Letwinos in terram Austheiten. ūbi 
rex Keinstut cum šuo exercitu... ”. Prof. 
C. Manning (53 — 34) “King Vytenis in 
1295“. Dr, V. Pašuto (69 — 23 ir 59) Gedi
minas laiške popiežiui Jonui XXII “Gedi
mine. letwinorum et multorum rutheno- 
rum rex”... 1323 m. Rygos miesto tarybos 
laiške Gediminui” “Illustri principi domi
no Gedemyndc dei gratia lethwinorum 
ruthenorum que regi”. S. Rosenbaum (80 
— 13) “... de roi Gedimine”. Ir istorikas 
Harm Gersdorf (21 — 60 ir 65) nužymi, 
kad net Jogaila, prieš išeinant į žentus j 
I>enkiją. save vadino Lietuvos karaliumi 
(1382 - X - 31 d. “Grosser Konig zu Litau- 
en'*.), o savo 1381 - I - 6 d. valstybiniame 
anspaude žymėjo “Dei gratia Rex I^ctto-

wye”. >4 •
Kas būdingiausia, kad pats žymiausias 

anų laikų autoritetas — Romos Katalikų 
Bažnyčios Galva, popiežius pagonis Lietu
vos valdovus laikė karaliais. Dr. V. Pašuto 
(69 — 91) “Popiežius Jonas XXII 1324 - 
VI - I d. laiške Gediminui Excellenti et 
magnifico viro Gedimine, letvinorum et 
multorum ruthenorum regi__”. Popiežius
Jonas XXII savo bulėj 1324 — VI — Id. vo
kiečių ordinui “... magnifici viri Gedimi
ne Regis Letwinorum” (A. Theiner “Vete
ra monumentą Poloniae et Lithuaniae”, 
Romae, 1860. I, 196).

Net šių laikų žymūs istorikai laiko se
nosios Lietuvos valdovus karaliais ir Lie
tuvą karalija. Dr. R. Schierenberg (84 — 
13) “Die glaenzende Rcihe litauischer 
Koenige fuehrte das litauische Reich zu ei- 
ner unerhoerten Machtfuelle”. Dr. A. Pal
mieri (70 — 13) “II principe Mindaugis, 
che ricevė ii battesimo nei 1250 e per con- 
cessione dTnnocenzo IV fu caronato re di 
Lithuania nei 1253 inizia la serie dei mo
narch) lituani”. Dr. K'. Forstreuter (21 — 
19) “Daher wurde schon Mindowe 1253 
als Christ zum Koenig gekraent und Gedi- 
min wurde. in seineri angeblichen Bnefen 
der christlichen Welt als Koenig vorgestelIt, 
auch von Papsi Johann XXII so angeredet. 
Der Koenigstitel war also fuer die Herr- 
scher Litauens keineswegs ganz ohne Tra
dition”.

Senosios Lietuvos valdovus karaliais 
laiko ir mūsų istorikai: prof. dr. J. Matu
sas. prof. dr. P. Raulinaitis, J. Švoba, dr. 
W. Gaigalai, V. žemaitis, P. Pauliukonis ir 
kiti. Gi Čia J. Džiugelis (Draugas, 1970 - 
VI - 20 d., II) pastebi . jai (Lietuvai)

niekada tas “regnum” nebuvo teisiškai at
imtas, taigi ir jos valdovams priklauso 
“rex”, nors jie paskiau ir nebuvo krikščio
nys. .. O. Halecki duodamą krypti ir da
bartinės Lenkijos istorikai laikosi, nes vis 
vien lenkams patinka Lietuvą laikyti že
mesnę už Lenkiją”.

Reziumuojant aukščiau paminėtus is
torinius šaltinius ir duomenis, tektų sutik
ti su žymiausio Lietuvos konstitucinės tei
sės žinovo prof. M. Roemer nuomone (pa
reikšta 1944 m. psk.), kad Lietuva, kada ji 
per Jogailą susijungė su Lenkija į vieno 
karaliaus karūną, virto Didžiąja Lietuvos 
kunigaikštyste, nors savo suvereninės vals
tybės pobūdžo neprarado.

Atrodo, kad nebūtų rimto pagrindo, 
pataikaujant svetimiesiems, skriausti savo 
praeitį.
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-322? 
Rezid. tolef.; WAIbrook 5-5076

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

R*x. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUCERIJa ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pult»K| Rd. (Crawford 

Medici Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
folof4 PRospoct 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rot: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

ATSISVEIKINIMAS SU KUN. SUGINTU

Kun. Benediktas Sugintas

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR J LAP ŪMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pox Valley Medical Center
160 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezld.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir ieėtad. tiktai- mataru*.
Rex.: Gi 8-0873

DR. W. E1SIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS * 

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

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

šeštadienį, balandžio 22 d. 7 
vai. 30 min. vakare Mažeikos- 
Evans koplyčioje įvyko su kuni
gu Benediktu Sugintu atsisvei
kinimas.

Kunigui Zakarauskui trumpai 
pasimeldus, L. Bendruomenės 
vardu atsisveikinimo žodį tarė 
Jasaitis, pasakydamas, kad ku
nigas Sugintas dirbo ne sau, bet 
kitiems. Velionis mažiausiai rū
pinosi savimi, bet visa lietuviš
ka širdimi padėjo kiekvienam, 
vienokios ar kitokios pagalbos 
reikalingam.

Albinas Dzirvonas Balto var
du atsisveikindamas sakė, kad 
kunigas Sugintas buvo Balto 

garbės direktorius. Jis daug 
tūkstančių kilometrų pėsčiomis 
iš vaikštinėjo, kad tik pagelbė
jus kitiems.

Kazys Barzdukas kalbėjo L. 
Fondo vardu, pabrėždamas, kad

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUŪNA1TŠ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
, Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.; HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI j 
SPALVOTA TV

1. LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

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

fe ■ - —-y

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
k. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

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.

i' MOVING ’
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tek: FRcnUer 6-1832

V ■ ■■ II I ................................... —Z

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

įl$ 0 PH i E BARČUS'!
RADUC ŠEIMOS VALANDOS ,į 

! Visos programos iš VVOPA^ į 

1490 kil. A. M.
i 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma j 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek- Į 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL [ 

ryf0 .

Tel.: HEmlock 4-2413 '
t <

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
I CHICAGO. ILL. 60629
* -------- 7^^.-—T-.ZL—

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.- HEmlock 4-212J

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

p. Šileikis, c. p.
ORTHOPEDAS^PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojomf 

' (Arch Supports) Ir t. t
VaL; g—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Every year we fail' 
to educate thousand^- 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.
---------------------- 1
Write: The President! Convrdtee 
on Mental Retardation, 
Waahinflton, D. C. 20X1.

Mam______ _____________________ — I
I ______— |

ttfti__________ _—CMa .. ------ '

FubWaMd at a aerHea leceoe-

AO MAT NO. MR-41-ST 
at^umnxMBoM)

kunigas Sugintas ir L. Fondui 
iš savo sutaupų net tūkstantį 
paaukojo.

Algirdas Budreckas Šaulių Są
jungos vardu paminėjo, kad kun. 
Sugintas buvo lietuvių kunigas 
ir lietuvybės ramstis. Jo dėka 
galėjo išsilaikyti Vasario 16 
gimnazija Vokietijoje, Salezie
čių Italijoje ir Punsko Lenkijo
je. Jis surinko minėtoms gim
nazijoms apie ketvirtadalį mi
lijono dolerių. Jis nevengė lie
tuvį palydėti amžinybėn, eida
mas į vienas ir kitas lietuvių ka
pines. Kunigas Sugintas mielai 
bendradarbiavo su Naujienomis, 
o Naujienos su kunigu Bene
diktu Sugintu.

Bronius Kviklys Draugo dien
raščio vardu atsisveikinimo žo
dyje sakė, kad kun. Sugintas mi
rė, bet jo geri darbai žemėje 
liks gyvi ilgiems laikams.

Algirdas Reivytis buv. Lietu
vos policijos tarnautojų drau
gijos “Krivūlės” vardu paminė
jęs kun. Suginto darbus, giliai 
apgailestavo, kad “Krivūlė“ ne
teko kapeliono.

Fabijonas Valinskas atsisvei
kino Marquette parko L. Ben
druomenės skyriaus vardu; pra
šydamas tęsti Suginto darbus. 
Adolfas Brinką Vasario 16 gim
nazijos vardu pasakė, kad kun. 
Benedikto Suginto dėka daug 
lietuviukų ir lietuvaičių liko lie
tuviais ir baigę gimnaziją ga
lėjo ir gali siekti aukštojo mok
slo. Ir jis pats buvęs šios gim
nazijos mokinys.

Algis Regis Lietuvių šv. Kazi
miero kapinių sklypų savininkų 
vardu apgailestavo kun. Suginto 
mirtį ir paminėjo, kad sunkioje 
kovoje su diocezija iš lietuvių 
kunigų-tik kun. Benediktas Su
gintas ir prelatas Mykolas Kru
pavičius buvo jų pusėje. Baigda
mas atsisveikinimo žodį jautriai 
tarė; “Garbusis kunige, mes ne
leisime, kad Tavo mirusį kūną 
cementinėje dėžėje su troku ir 
geležiniu kabliu po kapines tam
pytų. Mes Tave palaidosime, 
kaip dera laidoti gerą krikščio
nį, pagal lietuvių tradicijas”.

Antanas Gulbinskas pasakė, 
kad kunr Benediktas • Sugintas 
Vasario 16, saleziečių ir Punsko 
gimnazijoms surinko per S273,- 
000 ir sudarė 442 šeimoms su
tartis atvykimui į Ameriką. Tarp 
kitko papasakojo, kad jam bū
nant Tauragės gimnazijoje dvi 
mergaitės turėjo' apleisti gimna
ziją, nes lėšų neturėjo apmokė
ti už mokslą. Kun. Sugintas dėl 
pašalinimo iš gimnazijos susi
jaudino ir paprašė direktoriaus 
Mačernio mokslapinigius šioms 
mergaitėms išlaikyti iš jo algos. 
Ir taip kun. Suginto dėka abi bai
gė gimnazijas.- Viena buvo sese
lė, kita mokytoja.
i Kun. Benediktas Sugintas 
katste gulėjo kunigiškuose bal
iuose drabužiuose. Karstas bu- 
,vo apdengtas Lietuvos vėliava. 
Šauliai, kas kelias minutes keis
damiesi, stovėjo garbės sargy
boje. Kai kurie stebėjosi, kad 
nebuvo sugiedotas Tautos him
nas.

Ir taip Čikaga neteko visur 
spėjusio būti, visiems padėju- 
sio, visus paguodusio kun. Be
nedikto Suginto.

Stasys Juškėnas
Paskutinės apeigos kun. Sugintui

Balandžio 24 d. kun. Sugintas 
galutinai apleido šį pasaulį ir 
amžiais ilsėsis po sunkių, karčių 
fizinių ir sielovados darbų. Sek
madienį didelė minia nulydėjo 
velionį į Marquette “Nativity 
B. V. M. Church” (taip skam
ba bažnyčios antspaudas ant lie
tuviškų mišių knygučių, esan
čių tos bažnyčios suoluose). 
Klebonas kun. Zakarauskas sa
vo pamokslą, margindamas pra
smingais evangelijos išsireiški 
mais skyrė velioniui ir sklan
džiai, nuoširdžiai nušvietė jo 
energingą iki sveikatos ir jėgų 
praradimo, kaip iš kunigo gali
ma tikėtik, atliktą svarbų tau
tinį paramos ir šalpos darbą. 
Pirmadienį į bažnyčią susirinko 
nemažesnis jo garbintojų bū
rys. Pamaldų ir laidotuvių apei
gų metu vysk. Brizgys nupasa

kojo jo Chicagoj gyvenimo pi
niginę eigą — daugiau komerci
nį asmeninį atsiskaitymą, pabrėž 
damas jo “rinkliavos, ubagavi
mą ir įkyrų kiekvieno mirusio
jo lietuvio lydėjimą į kapus”. No
rėjosi, kaip iš aukšto dvasiškio, 
išgirsti širdį smeigiantį pamoks
lą, nes daugumoj buvo susirin
kę vyresniojo amžiaus savo ei
lės laukiantieji lietuviai. Iš su
sirinkusiųjų didelio skaičiaus at
rodė, kad velionis nebuvo įkyrus 
ir jo šimtatūkstantinės rinklia
vos daugiau sustiprino gyvus lie-
tuviškumo centrus, o ne kaip pa
ties vyskupo irgi suubagautais 
pinigais statomos toli nuo sa
vųjų koplytėlės.

Laidotuvių tvarka rūpinosi 
vietinis šaulių dalinys, vadovau
jamas p. IŠganaičio. A~ Beniulis

Susirinkimų ir pr’engimę 
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviy Suvalkiečiu 
Draugi jos narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 28 dieną 8 v. 
vak. Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St. Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut rast.

— Brighton Parko Lietuvių Motery
Klubas rengia smagų kauliukų ir žai
dimų pobūvį sekmadieni, balandžio 
30 d. Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St. Bus skanių užkandžių, gėrimų ir 
daug dovanų. Visi prašomi atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti.

Rengimo Komisija ir Valdyba

JOHN K. PRANOKUS
Ilgametis Roselando apyL gyventojas

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 26 dieną, 5:30 vaL vak., sulaukęs 
86 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: draugai ir pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi a. a. Stanley Kernagio šeima.
Priklausė šv. Vardo draugijai.
Kūnas pašarvotas Leonard koplyčioje, 10821 So. Michigan Ave.
šeštadienį, balandžio 29 diena 9:00 vaL ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Visų šventųjų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero

Visi a. a. John K Pranckaus _ _ ______________
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam "paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Draugai ir
Laidotuvių Direktoriai Leonardas Bukauskas ir Sūnūs. Telef. 

CO 4-2228.

kapinėse.
draugai ir pažįstami nuoširdžiai

pažįstami.

ALEKSANDRA (ALICE) SHUMSKI 
(Saunorytė)

j Gyv. Marquette Parko apylinkėje
Mirė 1972 m. balandžio mėn. 25 dieną, 7:30 vai. ryto, sulaukusi 

85 metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių apskrityje.
Amerikoje išgyveno 60 metų.

z , Paliko nuliūdę: seserėčia Alfreda Martens, jos vyras Rene, brolie
nė Sophia?Pnminskas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

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

šeštadienį, balandžio 29 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- 

.. maldų bus laidojama Lietuvių' Šv. Kazimiero kapinėse.
Visi, a. a. .Aleksandros Shumskis giminės, draugai ir pažįstami 

J nuoširdžiai kviečiami dalyvauti' laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

n ’’ Nuliūdę lieka: ’ ' * . * '
r' Seserėčia, brolienė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

Martens, jos vyras Rene, brolie-

; STANISLAVA BALSIS’
1 Pagal tėvus Vainauskaitė

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 26 dieną 12:30 vat ryto. Gimusi 
Lietuvoje, Panevėžio aps., Upytės parap., Liaudiškos km.

Amerikoje išgyveno 58 mettis. . . . .
Paliko "nuliūdę:5 2 sūnus — Leo, marti Ruth,* ir Petras, marti Ma- 

jrion; 4 anūkai, sesuo Frances Bugailiškis - Paszko; kiti giminės, drau-
2 gaU ir- pažįstami.'

Velionė buvo žmona mirusio Petro Balsio.
; Kūnas pašarvotas-Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So.‘ Litua- 

snica Avenue.
šeštadienį^ balandžio mėn. 29 dien^ 8:30 vai. ryto bus lydima iš 

4 koplyčios į šv? Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus - laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stanislavos Balsis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
tarnavimą ir 'atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, marčios, anūkai, sesuo ir giminės.

.j Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips.- Tel. 927-3401.

Pa-

ANGELIJA STANKUS
Pagal tėvus Ružela

Gyv. Albuquerque, New Mexico. Anksčiau gy v. Rockford, III

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 25 dieną. 1:40 vai. ryto. Gimusi 
Lietuvoje^ Rokiškio apskr., 1896 m. spalio mėn. 23 dieną.

Paliko nuliūdę: vyras Bruno, dvi dukterys — Aldona Jameson,
* jos vyras Malcolm, gyv. Albuquerque, New Mexico ir Frances Halper,
* jos vyras Frank, Chicago, Ill., 2 anūkės — Mrs. James A. McClure su 

šeima, gyv-. Oak Park, Ill., ir Jo-Lee Jameson, sesuo Anastasia Ta-
rvel$kis, jos vyras Anthony, gyv. Riverside, Calif., dukterėčios — Mrs. 
Addph Kassen ir Mrs. Carl Berens bei jų šeimos Chicagoje, sūnėnas 

‘Anthony Tavelskis, Riverside, Calif., du proanūkai ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 
’ 71st Street.

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Cancer Fondui.
šeštadienį, balandžio 29 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko- 

. plyčios* į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Angelija Stankus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. TeL GR 6-2345. __

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS”

4BI

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 80833 Ir PR 80834

»- ------

TĖVAS IR SŪNUS

Telef.: GRovehill 6-2345-«

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: YArdi 7-1741 -1742

1330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayetter3-0440

MODERNIŠKOS^ AJR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARf>l:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE’ 
PATARNAV1 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČfĄS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLynipic 2-10U3

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: Y Aras 7-11.^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 W EST ■ 69th ST BEET REpu blir 7-1213
23J 4 WEST 23rd PLACE V irginia 7-6671
1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALŠTfcD STREET Phone: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10S21 Sė.- MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
>outh Holland. Dlinoia

5 — NAOJHNOĖ, CHteAae t, R.L. _ rufbAY', APfSL 28,1372



A. KUČIŪNAS APIE BANAIČIO OPERĄ 
ne režisuoti ir pan. Beje, to 
jie neminėjo po Fidelio operos, 
kurioj taij) pat atlikau dvejo
pas funkcijas. Pasakysiu tiesą 
kad jokių režisūrinių ambicijų 
neturiu ir tą darbą dirbau tik

Pernai, dar anksti rudeni, 
kada Čikagos Opera jau buvo 
nutarusi, ką ruošti ateinančiam 
1972-tru metu sezonui, pirma
me po atostogų choro susirin-

nų atstovui. Muzikas Aleksan
dras Kučiūnas pasakė įžangini 
žodį, kuriame nušvietė Operos 
planus. Kalbėdamas jis nau
dojo užrašus, kuriuos, susirin
kimui pasibaigus, Naujienų 
atstovo prašomas, jis mielai 
atidavė.

musu

sų tarpe. Iš esniėo aš pritariu 
kritikavimo principui ir net ga-l 
liti suprasti vieno kito pareikš
tą nenorą kurią nors operą 
dainuoti (juk iš tikro, visi čia 
susirinkom savo laisva valia), 
manau, betgi, kad jeigu yra 
padarytas visuotinas sprendi
mas, lai jį turėtume ne tik ak-Į 
ceptuoti, bet ir palaikyti ir pro
paguoti.

Labai norėčiau, kad koks 
nors “metraštininkas” užra
šytų ir primintų mano žodžius, 
kad su šių metų “Jūratės ir 
Kastyčio” operos pastatymo 
projektu prieinam prie bene 
paties didžiausio įvykio mūsų 
veiklos istorijoje. Tai, žinia, 
nereiškia, kad lurėsinre ir patį 
didžiausią pasisekimą (nors 
slaptai sau tą mintį puoselėju), 
bet manau, kad čia turime už
duotį, kuri mus labiausiai įpa
reigoja ir štai dėl ko.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

EXPERIENCED CONVEYOR 
FABRICATOR

New fast growing company.
E. N. MOTION 

CONVEYOR CORP. 
12407 So. KEDVALE 

ALSIP, ILL.
TEL. 389-8577

REIKALINGAS

Skambinti — 122-3535

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS .NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! Į

rai žinote) tikro operos rež 
s i e r i a us 11et u rėj oru.

Prie tu režisūriniu l K
problemų aš sugrisiu
liau, dabar betgi. norėčiau 
prie progos priminti mūsų di- 

užsimojimus 
projektus, kurie kitiems gal 

i atrodė neįvykdomi ir kurie 
dar iš anksto buvo pasmerkti 
pražūčiai. Dažnai net ir patys 
iš kalno mėgstam kritikuoti sa
vo planus ir skleisti 
kius gandus. Taip, 
savo laiku “Aida” 
smerkta, o vienok pasiliko at
minty, kaip vienas didesnių 
laimėjimų. Verdi “Requiem” 
ir ypatingai to kūrinio įtrau
kimas vienon programon su 
Markaičio “A’ilniaus Varpais” 
(Kaip drįstat “Requiem” sudė
ti su V. V.) buvo toli prieš 
koncertą nurašyti į katastrofą, 
o, betgi, kaip daugelis prisime
nam, buvo vienas didžiųjų 
mūsų kultūrinio (ir net politi
niai — visuomeninio) gyveni
mo įvykių. Tas pats “Fidelio” 
operos pasirinkimas buvo kri
tikuojamas. Dėl Gaidelio ope
ros keli net iš choro pasi
traukė. Tad pripažinkim, kad 
mes patys neretai mažoj visuo
menėj, gandams tikėti linku
sioj, reikšdami savo peranks- 
tyvas nuomones, net dar ope
ros patys nepažinę, sukeliam 
ne tik nepalankią nuotaiką, bet 
ir kenkiam patys sau.

Visa tai sakau,kad. štai, ir šį 
sezoną jau girdėti įvairūs gan
dai apie mūsų pasirinktą Ba
naičio operą, kurių šaltinius 
kartais nesunku susekti ir mū

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

■dėsnius praeities

Dabar, kada ČLO jau baigėt 
repetuoti pasir ink tą kūrini,' 
Įdomu pažiūrėti i tuometini A. 
Kuėiūno pareiškimą apie “Jū
ratę ir Kastyti“. Įdomu ir pa
lyginti, kas tada buvo užsimo
ta ir tai. kas buvo padaryta. 
Įdomūs ir A. Kučiūno pabali
mai Operos nariams, kurie, 
matyti, ne visi pritarė pasi
rinktam kūriniui — Banaičio 
operai.

leiskime kalbėti pačiam Ku
čiūnai :

“Mūsų operinės veiklos bė
gyje turėjom didesnių ir ma
žesnių projektų, taip pat, aiš
ku, sėkipingų ir mažiau pavy
kusių pastatymų. “Cavaleria 
Rusticana“, pav., o vėliau ir 
“Tosca“ praėjo gana blankiai. 
Buvusio sezono “Traviata” 
taipgi nesudrebino Lithuanian 
Plaza — mūsų kritikai rašė, 
kad turėčiau tik diriguoti, o

. SARA IR MARIA
Pasako ateiti ir pataria 

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

9222 NORTH GREENWOOD AVE.
DES PLAINES.

kitoj gatvės pusėj nuo Golf 
Shopping Center, Niles.

Kalba keliomis kalbomis.

Mill

nepalan- 
pamenu, 
buvo pa-

SATURDAY, APRIL 29
Two Complete Matches 

Direct Via Satellite

ITALY vs 
BELGIUM

SOCCER
LIVE- IN COLOR — GLVNT SCREEN

ENGLAND vs
W. GERMANY

QUARTER FINALS
EUROPEAN CHAMPIONSHIP CUP

*England-W. Germany, live from Wembley / 
Italy-Belgium, delay from Milan 

NO HOME TV
1st Match: ITALY-BELGIUM 10:00 A. M.

INTERNATIONAL AMPHITHEATER 
Donovcn Hall - Chicago 

Reserved sections: $6, §8.50, $10.
Tickets on sale at Box Office and all Ticketron Outlets. 

For nearest outlet call; 329-1300

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANTINAS

/•
MOVING — Apdraustas per kraustymas 

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

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

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

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

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

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

K. V. Banaitis yra neabejo
tinai vienas didžiųjų lietuviš
kos muzikos klasiku. Tai kom- €
pozi torius, kuris, pav., ilgai 
mąstė ir eksperimentavo su lie
tuvių liaudies melodijom, ieš
kodamas jom kuo labiausiai 
vykusių harmonizavimo būdų. 
Ir šiandien tikiu, kad jeigu 
Banaitis ir neišsprendė tos pro
blemos 1(K)% (laikas keičiasi, 
keičiasi muzikos kalba ir dai
nų redakcija) vienok jo vei
kalas “100 Lietuviu Liaudies 
Dainų” yra vienas svarbiausių 
šios srities kūriniu. Atseit, tu
rime kompozitorių, dėl kurio 
vardo ir reikšmės mūsų kultū
rai neabejojame, šis žmogus 
tiesiog pasibaisėtinose sąlygo
se Williamsburge, N. Y., ter
minuotos ligos pakirstas ir vie
nišas užbaigė savo gyvenimo 
svajonę — operą “Jūratę ir 
Kastytį”, sukurtą pagal žino
mą Maironio baladę ant Br. 
Buivydaitės teksto.

Mūsų operos vadovybė jau 
labai seniai buvo susidomėjusi 
šiuo Banaičio kūriniu. Galima 
tvirtinti, kad jos iniciatyva ir 
Įsikūrė “Jūratės ir Kastyčio” 
fondas, kuris po ilgų metų, 
štai, pagaliau, ši veikalą išlei
do. Galim pasididžiuoti ir pa
sidžiaugti, kad išėjo toks gra
žus, profesinio masto operos 
klavyras!

Žinoma, vienas dalykas yra 
operos išleidimas, o kitas jos 
pastatymas, atseit, opera su sa
vo muzika ir tekstu gali gerai 
atrodyti “juodu ant balto” ir 
turėti didesnės ar mažesnės 
reikšmės muzikos literatūroje, 
bet gali būti dvejotinos vertės 
kaip sceninis, teatro veikalas.

Praeita rudeni, grižęs Čika
gon, pasakysiu atvirai, ilgas 

.valandas prasėdėjau prie šios 
Banaičio operos. Ir dar atvi
rai pažymėsiu, kad nežiūrint 
mano iš esmės susižavėjimo 
šiuo kūriniu, labai daug vietų 
šioje operoje betgi radau silp
nokas. tarsi ant greitųjų para- 
švtas ir svarbiausia — ne 

Iniškas, nelabai tinkančias 
rui.

Bandžiau karpyti, kai 
net “taisvti” (nedrįstu ta 
di 
šia 
ros 
ros 
ki.

j betgi, operą “Jūratę ir Kasty
tį” statysim pagal mano re
dakciją. už kurią prisiimu pil
ną atsakomybe.

Padarius korektūras ir re
dakciją. pavyko susirasti ir 
orkestratorių James Kilcran iš 
Lyric Opera orkestro, su ku
riuo labai intensyviai dirbam 
prie orkestracijos. Bandom, 
turbūt, jums įdomu žinoti, su 
pagalba varpinių instrumentų 
bei vibrafonu išgauti, sakyčiau, 
aidinį (echo) skambesį, kuris 
sugestijonuolų jūras ir jų pla
tumas. Be to, kai kuriose vie
tose bandysiu pavartoti ir kank 
les bei mūsų ragelius, kad ope
rai pridavus dar daugiau lietu
viško kolorito. Kaip visa tai 
pasiseks, pamatysim 

įnoriu, kad žinotumėt, 
romą visa, kad “

sce- 
teat

kur 
žo-“taisyti

tarti — “taisyti”) daugiau- 
dėl sceniškumo ir dėl ope- 
tęstinumo. šį klavvrą Ope- 
Fondas, be abejo išleido to- 
kokį K. V. Banaitis sukūrė,

S _ HAUJIENOC, CHICAGO «, ILL. — FRIDAY, APRIL 28, 1972

VLADAS VAIŠVILA, 

baigęs mechaninės inžinerijos moks
lus Lietuvoje, priimtas į Brown & 
Root korporacijos Chicago Enginee
ring padalinį, esantį Oak Brook, III. 
Korporacijos centras yra Houston, 
Texas. Ji planuoja ir stato elektros 
jėgaines ir plieno apdirbimo įmones. 
V. Vaišvila gyvena Marquette Parko 
apylinkėje ir dalyvauja lietuvių vi

suomeniniame gyvenime.

SOUTHWEST 
LUNCHEON WAITRESSES 
For High Class Restaurant. 

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days. 
No Sat. or Sun. — Tray Service. 

CALL 927-5580.

ŠEIMININKĖ. Reikalinga švelni ir 
patikima moteris padėti prie mokyk
linio amžiaus dvynukų ir, bendram 
namų ruošos darbui. Sheridan Rd., 
butas prieš Lincoln parką. Autobu
sas sustoja prie durų. Puiki alga. 5 
dienas savaitėje, reikalingos reko

mendacijos, susikalbėti angliškai.
Skambinti vakarais 525-7151.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-TlCl

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233

ka operos premjera pilna ir 
sėkminga prasme.

šia proga man itin malonu 
pranešti mūsų ansambliui, kac 
į šios operos pastatymą talkon 
atėjo vienas įžymiausių mūsų 
dailininkų Adolfas Valeška, 
turis didelį teatralinį patyrimą 
ir lietuviško liaudies meno ži
nias. Tai yra labai svarbu, nes 
šioje operoje scenovaizdis — 
dekoracijos bei jų apšvietimas 
yra lygiai svarbu, kaip muzi
ka ir dainavimas”.

šitaip apie naują operą prieš 
darbo pradžią kalbėjo muzikas 
Aleksandras Kučiūnas. A. P.

Elektriniai automobiliai 
bus gaunami po 6 metų
Chicagos pietvakariuose esan 

čiose Argonne National labora 
torijos tyrinėtojai paskelbė, 
kad s^]nkumai su elektrine ba
terija tiek palengvėjo, jog jau 
galima tvirtinti, kad elektra 
varomi automobiliai dar po 6 
metu bus pilnai naudojami 
“Tikėkimės galėsią pagaminti 
baterijas, kurios bus 10 kartų 
pajėgesnės už dabartines švi
no ir rūgšties baterijas”, už
tikrino laboratorijos batarėjų 
projekto viršininkas Cairns. 
Automobiliai nuo vieno iki ki
to pakrovimo galėsią važiuoti 
200 mylių po 35v iki 40 mylių 
per valandą greičiu. Tokie au
tomobiliai tikisą miestui ir 
užmiesčiui.

— Rašyt. Liudas Dovydėnas 
Scranton. Pa., buvo išvykęs į 
San Francicco, Calif. Ten taip 
pat lanke savo gimines ir pa
žįstamus Bronė Liniauskienė 
iš Australijos ir Ramunė Paže- 
mėnaitė — Reily iš Havajii.

— Angelė Abromaitytė, To
ronto. Ont. Canada, išrinkta 
atstove į Jaunimo Kongresą. 
Ji yra baigianti aukštesniąją 
mokyklą, planuoja studijuoti, 
priklauso skaučių organizaci
jai ir “Varpo” chorui, baigusi 
Maironio lituanistinę mokyklą 
ir lituanistikos seminarus, mo
ko Maironio lituanistinėje mo
kykloje.

— Chicagos Istorikų drau
gijos butinėje prie North Ave. ir 
Clark St. vyksta istorinė prezi
dentų žmonų bei jų dukterų 
inauguracijoms bei iškilmėms 
suknių paroda pradedant Mary 
Todd Lincoln.

— Lawrence K. Jakus iš Oak 
Park, Ill., River Forest aukšt. 
mokyklos abiturientas, gavo 
$1,000 dol. National Merit sti
pendiją.

— kaulys Pranas Eigelis, gyv. 
2618 W. 71st St. sutiko savo 
bute tvarkyti Vytauto Didžio- 
jo šaulių kuopos steigiamą

tačiau knygyną. kurio atidarymas 
jog da- bus paskelbtas pavasariniame 

puma voa, n-av. Jūratė ir Kas- šaulių baliuje birželio 3 d. Vy 
j tytis” būtų pasaulinė lietuvis- čių salėje. J. K.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

OAK FOREST APYLINKĖJE 
SAVININKAS PARDUODA 

SU 3 MIEGAMAIS 
Lotas 200 x 300’. 2 

mūrinis garažas, 
gražiai išlyginta. 
Skambinti 
687-2180.

NAMĄ 
Beismantas.

šinų 
Žemė

ma-

2 BROILER COOKS
DAY OR NIGHT. NO SUNDAYS.

Group health ins. Paid vac. 
Excellent working conditions 

Salary7 open.
Ideal for family man.

GINO’S STEAK HOUSE

163rd & Wallace, Harvey' Ill.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

733-6863

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės' kitur

TUSCON,. ARIZONA 
SAVININKAS PARDUODA 

MŪRINĮ NAMĄ 
su 3 miegamais ir 2 voniom. Kiemas. 

Arti mokyklų, transportacijos ir 
krautuvių. 
Skambinti 
687-2180.

MICHIANA SHORES, MICHIGAN 
FOR SALE BY OWNER 

Beautiful ranch home, like new, oil 
heat, central air cond., full basement. 
Carpeting. 700 sq. ft. patio. Beauti
ful landscaping — large lot. 4 bed
rooms — extra large family room. 

300 ft. from the lake.
Call Mon. thru Thurs. between 

9:00 A. M. and 4:00 P. M.
KE 6-6500

FARMS FOR SALE 
ūkiai Pardavimui

FARMA SU PASTATAIS 
$10.700

Kita farma su visais reikiamais tro
besiais už $14,700. Namai miestuose. 
Žemė upių ir ežeru na kr an t ės e pra

dedant $2.500.
HUTCHTVSON REAL ESTATE 

FLOODWOOD. MINN 55736 
Tel. (218) 476-2494

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO APYLINKĖJ 
IŠNUOMOJAMAS

6 kambarių butas. Patys turi mokėti 
už šilima ir elektra, duodamas karš
tas vanduo. Antrame aukšte. Galima 
užimti dabar. Suaugusiems be vaikų. 

Skambinti 
656-5443.

MOTERIS IEŠKO NUOMOTI 2—3 
kambariu butą Marquette Parko arba 

Gage Parko anvlinkėje.
Tel. 434-1585.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE

Dailininko Eugenijaus Bud
rio parodos atidarymas įvyks šį 
penktadienį, balandžio 28 d. 
8 vai. vakaro Čiurlionio galeri
joje.

Dailininkas su žmona jau yra 
atvykę iš Švedijos ir dalyvaus 
parodos atidaryme. Paroda tę
sis nuo balandžio 28 d. iki ge
gužės 7 d.

Parodos lankymas savaitės 
dienomis 7—9 vai. vakaro, sa
vaitgaliais 11 vai. ryto — 9 vai. 
vakaro. (Pr).

SAVININKAS PARDUODA 
Marquette Parko apylinkėje 2 butų 
mūrinį namą gerame stovyje ir su 
geromis pajamomis. Alyvinis pečius 
garu šildyti, įrengtas beismantas, 2 

mašinų garažas. 
Apžiūrėjimui skambinti 

448-4264 po 6:30 vai. vak.

SAVININKAS PARDUODA
Marquette Parko apylinkėje 2 butų 
mūrinį namą su 3 miegamaisiais ir 
valgomaisiais virtuvėse. Garažas, 

ros pajamos. 
Susitarimui apžiūrėti tel. 
767-5446 arba 586-S197.

Ge-

PARDUODAMA PAJAMŲ NUOSA
VYBĖ. 2 butų po 6 kambarius me
dinis su garažu netoli krautuvių ir 

susisiekimo. $11,300.
Tel. 598-7591.

PARDAVIMUI
Prieš 10 metų statytas 2 butų mūras 
ir^ naujas garažas. Marquette Parke. 
Ąžuolo medis. Brangūs kilimai. Ats

kiri šildymai. Pigi kaina.
Apžiūrėjimui skambinti

737-7202.

MŪRINIS — 3 miegami ir valgomas. 
Arti 66-tos ir Albany. Kabinetų vir
tuvė. Brangi vonia. Naujas pečius. 
Įrengtas rūsys. Geras. Pigus. Par

duoda Real Estate. PR 8-6916.

GERIAU NERASIT
APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 

ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37,500.

MODERNIOS DVI BIZNIO patalpos 
ir liuksusinis butas. 2 aukštų mūras. 
Garažas. Labai platus lotas. Viskas 
įrengta prieš 7 metus. Dabar par
duodama už pigiausią kainą. z Užinte- 
resuoti bizniu, prašomi kreiptis tuo
jau.

ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis
mantas. Aukšta pastogė. $22,400.

MODERNŪS 3 MIEGAM, 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. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai Įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23.500.

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. Washtensw Ave. RE 7-7200

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Federaliniy Ir valstiĮos pa|amų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

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 J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archtr
Chfcago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpubtlc 7-1941
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4. A L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SKAITYK ’NAUJIENAS
JOS TEIKIA GERIAUSIAS
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr. 
no 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
«40.500.

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

APYNAUJIS aukšto mūr., alum, 
’angai, šiluma gazu, įrengtas rūsvs. 
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
auette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam- 
oinis sklypas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. S 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Darke. — Tik S88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0121

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL
■4444 So. WESTERN AVE.

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

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 Ittl

HOMT INSURANCE.

Calk Frank Zapolis 
W. 95th St.

GA 4-8654

<e wv- “rmuttv Com© r..

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetu Garbačiauskas, m v.




