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VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Vliko Tarybos posėdis įvyko š. m. balandžio 21 d. Praėjusio 

Tarybos posėdžio protokolą priėmus buvo išklausytas Vliko Val
dybos informacinis pranešimas — jį pateikė Vliko Pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas ir vicepirmininkas J. Audėnas. Dr. Valiūnas išsa
miai painformavo Tarybą apie jo š. m. vasario mėn. 19-kovo 8 d. 
lankymąsi Europoje. Svarbiausia buvęs reikalas vykti į Turkiją 
Bražinsku bylos reikalais ir pasimatyti su jais bei jų advokatu 
C. Yardimci. Byla teisme jau buvusi bebaigiama paruošti, nors 
sovietiniai advokatai visą laiką trukdė ir tebetrukdo bylą pa
ruošti teismui svarstyti. Teismui pradėjus bylą - svarstyti, be 
abejo, atsiras naujų klausimų ir net gal reikalas pateikti naujus 
dokumentus.

SAIGONAS NEATLAIKĖ SPAUDIMO
SA1GONAS. — šiauriniame P. Vietnamo fronte vyksta i 

šios kovos prie Quang Tri miesto. Susisiekimas su miestu y 
atkirstas, o helikopteriai nebegali pasiekti miesto dėl labai sti 
rios priešlėktuvinių baterijų ugnies. Du Amerikos helikopter 
buvo numušti. Mieste dar yra 40 amerikiečių karininkų — 1< 
rinių patarėjų prie įvairių vietnamiečių dalinių. Generolas Hoa 
Lam, karinės apygardos šiaurėje viršininkas, pareiškė korespc 
dentams, kad jo vadovaujami marinai pašalins komunistus n 
perkirsto kelio nr. 1 ir miestą išlaikys.

Dr. Valiūnas savo kelionėje 
Europoje lankėsi ir Romoje, kur 
jam teko aptarti visą eilę klau
simų su nepr. Lietuvos diplo
matais p. p. Lozoraičiais, Vliko 
bendradarbiais radijo tarnyboje 
— kun. dr. V. Kazlausku, dr. J. 
Gailiumi, be to, su prel. V. Min
cevičium ir kt.

Buvo reikalas vykti į Madri
dą — ypač dėl lietuvių translia
cijų Lietuvai ir dėl ten ‘Mani
jos radijo siųstuvui parengiamų 
programų Sibiro lietuviams. Nuo 
š. m. gegužės 1 d. pranešimai 
Rytų Europai bus transliuoja
mi iš galingesnio Ispanijos ra
dijo siųstuvo.

Vasario 10 d. Vliko Valdyba 
pasiuntė. Federalinės Vokietijos 
parlamento ?— Bundestago na
riams raštus,' prašydama nera
tifikuoti jų vyriausybės su So
vietų Sąjunga 1270 m. j-ugpiūčio 
12 'pasirašytos sutarties, ku
ria norima užtvirtinti sovietų 
primestas sienas. Dėl tos su
tarties Bundestage š. m. vasario 
mėn. 23-25 d. vyko aštrūs svars
tymai. š. m. gegužės 4 d. nu
matoma Bonnos parlamente bal
suoti dėl sutarties ratifikavimo. 
Vak. Vokietijoje šiuo metu dėl 
to vyksta labai kietos diskusijos 
bei pasisakymai. Sovietai, iš sa
vo pusės, stengiasi spausti Bon- 
ną, nevengdami ir grasinimų. Pa
žymėtina, kad Vlikas iš vokiečių 
Bundestago narių bei partijų va
dovybių gavo visą eilę laiškų, 
šiuo reikalu daug pastangų dėjo 
Vokietijoje gyveną dr. Petras 
Karvelis ir.Vliko atstovas Val
teris Banaitis. Jie laiku įteikė 
Vliko raštus bei turėjo progos 
pasikalbėti su Bundestago na
riais.

Po Vliko pirmininko dr. Va.- 
liūno pranešimo vicepirminin
kas J. Audėnas pažymėjo:

Apie devynerius metus Vlikas 
naudojosi Lietuvos Laisvės Ko
miteto patalpomis ir Komitetui 
nemokėjo nuomos. Posėdžiams 
naudotasi ir ACEN-'PET patal
pomis. Nuo šių metų sausio 
mėn. pradžios Laisvosios Euro
pos Komitetui nutraukus para
mą visoms egzilinėms organiza
cijoms, nuo š. m. gegužės mėn. 
1 dienos Vlikui tenka išsikelti iš 
ligšiolinių patalpų. Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimas prisidėjo 
prie Vliko nuomojamos patalpos 
tų pačių namų 12 aukšte. Pra
nešėjui iškėlus padėkos reikalą, 
Taryba nutarė jos vardu padė
koti Lietuvos Laisvės komitetui 
ir PET Seimui už ilgą ir Vlikui 
labai naudingą, visokeriopą tek
tų pagalbą.

Netrukus pasirodys atnaujin
tos Eltos biuletenių laidos ispa
nų ir portugalų kalbomis. Laidą 
ispanų kalba redaguos prof. Ju
lius Kakarieka, šiuo metu gy
venąs Argentinoje, gi Eltos biu- 
etenį portugalų kalba redaguos 
prel. Pranas Ragažinskas.

Kun. L. Tamošaitis, dvejus 
metus vadovavęs lietuvių pro
gramai Madrido radijo stotyje 
bei Manilos stoties programai 
kibiro lietuviams, nuo š. m. bir-

Kriminalas didėja
* George Gallup apklausinėjęs 
eilėje valstijų 1,478 žmones pa
darė išvadą, kad kriminalas JAV 
didėja ir vis daugiau žmonių bi
josi gatve vaikščioti, ypač va
kare ar nakti. Prieš ketvertą 
metų padarytas panašus apklau
sinėjimas rodė 44 nuošimčių, o 
šiemet yra jau 58 nuošimčiai 
žmonių, kurie nesijaučia sau
gūs nuo piktadarių.

Kriminalas galįs pasidaryti 
pagrindiniu klausimu •'art ė j an- ; 
čiuose prezidento rinkimuose, 
ypač moterų tarpe.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga ir Egiptas paskelbė, kad bu
vo pasiektas naujas susitarimas 
stiprinti karinį bendradarbiavi
mą prieš Izraelio išsiplėtimo po
litiką, kurią remia Amerika. 
Griežtame komunikate abiejų 
valstybių vyriausybės sako, kad 
Egiptas turi pagrindo ieškoti ki
tų kelių, ne politinių, savo teri
torijoms atsiimti. Prezidentas 
Sadat, prieš vykdomas į Maskvą, 
pareiškė, kad nepraėjus metams, 
Egiptas išvaduos užimtas žemes.

želio 1 d. nebesutiko toliau va
dovauti. Susitarta su p-le Vir
ginija Krivyte, pusę metų jau 
dirbusia Madride — ji apsiėmė 
vienerius metus talkininkauti 
lietuviškai programai Madrido 
siųstuve.

Pasirašyta sutartis su “Ro
bert Speller and Sons, Publi
shers, Inc.” New Yorke išleisti 
Vliko paruoštus Sovietų Rusi
jos ir Nacių Vokietijos agresi
jos dokumentus, skaudžiai palie
tusius visą Rytų Europą ir Lie
tuvą. Numatyta atspausdinti per 
2,000 egzempliorių, Tautos Fon
dui teks sumokėti 10,000 dol.

š. m. balandžio 15 d. Vliko 
vicepirmininkas dalyvavo JAV 
pakraščio jaunimo atstovų, iš
rinktų į II-jį Pasaulio Liet. Jau
nimo Kongresą, suvažiavime. 
Nurodyta, kad Vlikui keliantis į 
naujas patalpas, Vliko adresas 
lieka tas pats: 29 West 57th St., 
New York, N. Y. 10019. Tel. 
752-0099.

Po abiejų pranešimų Tarybos 
nariai pateikė eilę paklausimų 
bei pasisakymų. Į juos prane
šėjai atsakė.

Vliko Taryba naujai išrinko 
savo komisijas: į politinę komi
siją buvo išrinkti: B. Bieliukas, 
dr. B. Nemickas, dr. B. Radziva- 
nas, V. Sidzikauskas ir P. Vai
nauskas, Į sąmatos komisiją: Pr. 
DuleVičius, J. Pažemėnas, L. 
Virbickas, kandidatu — J. Vil- 
galys, į kontrolės komisiją: Vyt. 
Banelis, R. čerkeliūnienė ir Vyt. 
Vaitiekūnas.

Vliko Tarybos posėdžiui pir
mininkavo Pranas Vainauskas, 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjungos atstovas, sekreto
rium buvo Kęstutis Miklas, Ry
tų Lietuvos Rezistencinio Sąjū
džio atstovas. (E)

B®
Pietu Vietname nelaimingi vaikai laukia, kol kas nors juos išveš iš fronto zonos. Netoli jie 

girdi didelius artilerijos ir lėktuvu bomby sprogimus.

WASHINGTON AS. — Valstybės sekretorius William Rogers 
šeštadienį paskelbė pareiškimą, kuriame .pareiškė susirūpinimą 
dėl senato užsienio reikalų komiteto nutarimo-sumažinti lėšas JAV 
Informacijos Agentūrai. Komitetas, vadovaujamas sen. Fulbrigh- 
to, pasiūlė atimti iš agentūros 45 milijonus dolerių. Agentūros 
biudžetas siekia 197 mil. dol. šį pasiūlymą dar-turi svarstyti pilnas 
senatas. 1 < -

Sekretorius Rogers nurodė, 
kad-Sovietų Sąjunga ir Kinija 
išleidžia propagandai ir savo idė
jų skleidimui milžiniškas sumas 
pinigų. Informacijos agentūros 
lėšų sumažinimas labai susilp
nintų Amerikos pastangas šiose 
propagandose kovose. Agentūra 
ir jos Voice of America radijo 
stotys labai daug prisidėjo išaiš
kinant pasaulyje Amerikos po
litiką ir tikslus. Jei senato ko
miteto siūlomas lėšų sumažini
mas būtų priimtas, agentūra tu
rėtų uždaryti savo skyrius 30 
valstybių ir turėtų uždaryti kai 
kuriuos skyrius 35-se valstybėse. 
Reikėtų nutraukti radijo pro
gramas 25 kalbomis.

Sekretorius Rogers nurodė, 
kad nelengva skleisti Amerikos 
pažiūras ir teisingus faktus ir ge
riausiomis sąlygomis, tačiau tie 
sunkumai žymiai padidėtų, jei 
reikėtų nutraukti pusę visų 
Voice of America transliacijų, 
jei tektų visai uždaryti septy
nias iš turimų 15 radijo stočių.

Kaip jau buvo skelbta, su
mažinus Informacijos Agentū
ros lėšas, Voice of America vi
sai nutrauktų radijo transliaci
jas lietuvių kalba.

Nelabai pageidauja 
konvencijos

WASHINGTONAS. — Respu
blikonų partijai nutarus savo 
konvencijos nešaukti San Diego 
mieste, bet perkelti ją į Miami 
Beach, paaiškėjo, kad tas Flori
dos miestas nelabai džiaugiasi 
tuo nutarimu. Miami Beach 
įvyksta demokratų konvencija 
liepos 10 d., o respublikonų par
tija turi suvažiuoti rugpiūčio 21.

Miami Beach miesto valdyba 
bijo, kad respublikonų konven
cijai susirinkus, į miestą gali 
privažiuoti įvairių triukšmada
rių protestuoti prieš prezidento 
Nixono politiką Vietname. Mia
mi Beach pareigūnai nori gauti 
garantijų iš vyriausybės, kad ji 
padės maitinti ir apgyvendinti 
demonstracijų dalyvius, jei jie 
užplūstų miestą.

ratifikavima
C

BONA. — šį ketvirtadienį Bo
noje turi įvykti svarbus balsavi
mas dėl kanclerio Brandto su
tarčių su Sovietų Sąjunga ir Len
kija. Kancleris ilgai posėdžia
vo su opozicijos vadu Barzel ir 
Bonoje kalbama, kad abiejų par
tijų vadai nutarė sutarčių ra
tifikavimo klausimą atidėti. 
Oficialiai dar nieko tuo klausi
mu nepaskelbta. Bonos vyriau
sybė galvojanti, kad sutarčių at
metimas Vokietijai šiuo metu 
būtų žalingesnis už jų atidėji
mą. Prie sutarčių ratifikavimo 
būsią galima sugrįžti, kai bus 
kaip nors išspręsta vyriausybės 
krizė.

Kancleris Rrandtas ir jo už
sienio reikalų ministeris Walter 
Scheel lankėsi Vakarų Berlyne, 
kur pasakė kalbas 50,000 vokie
čių. šis mitingas išreiškė savo 
pritarimą kanclerio politikai su 
rytais. Brandtas pareiškė, kad 
sutarčių atmetimas daugiausia 
pakenktų Berlynui, nes komu
nistai nebesilaikytų keturių di
džiųjų valstybių Berlyno klau
simu padaryto susitarimo. Ber
lyno saugumui labai svarbu, kad 
sutartys būtų patvirtintos, pa- 
i eiškė kancleris. Bundestagas 
žemieji parlamento rūmai, turė
tų išgirsti Berlyno balsą.

Opozicija, parlamento krikš
čionys demokratai, bijojo, kad 
patvirtinus sutartis, rytų sie
nos bus pastoviai garantuotos ir 
abiejų Vokietijų sujungimo klau
simas bus užblokuotas ilgiems 
metams.

HOUSTONAS. — Apollo 16 
astronautai jau sugrįžo j Hous- 
toną, nes po šios kelionės jokio 
karantino nebuvo.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžoje komunistai pagavo du 
užsienio korespondentus: ame
rikietį ir australą. Komunistai 
turi nelaisvėje jau 20 korespon
dentų, devyni jau buvo rasti ne
gyvi.

Painformavo Hanoiu
apie JAV planą

MASKVA. — Vos praėjus 48 
valandoms po prezidento patarė
jo Kissingerio slapto vizito Mas
kvoje, kur jis keturias dienas 
tarėsi su Brežnevu, sovietai pa
siuntė tris pareigūnus į Hano
jų. Delegaciją sudarė užsienio 
reikalų viceministeris Firjubin, 
politbiuro narys ir ryšių su už
sienio komunistais komiteto se
kretorius Katušev ir Igor Og- 
netov, partijos pareigūnas.

Delegacija Hanojuje buvo tris 
dienas. Jai sugrįžus, Tass agen
tūra paskelbė, kad šios delegaci
jos vizitas š. Vietname buvo jau 
seniai numatytas. Delegacija pa
reiškė ■ - solidarumą vietnamie
čiams ir pažadėjo sovietų para
mą kovose prieš Amerikos agre
siją. Pasitarimus lydėjęs drau
giškumas, nuoširdumas, broliš
kas susipratimas ir t. t.

Stebėtojai galvoja, kad Mask
va perdavė Hanojui Kissingerio 
atvežtus pasiūlymus ir Ameri
kos planą konflikto užbaigimui.

— “The Sun”, Baltimorėje lei
džiamas dienraštis š. m. kovo 
29 d. įdėjo platų Earl Arnett 
straipsnį apie baltų išeivių vei-' ciniškas kultūrinis išeivijos lie- 
klą. Straipsnis paskelbtas ry- tuvių laimėjimas, o šeštadienio 
šium su balandžio 15-16 d. jau : spektaklis priartina lietuvių ope- 
įvykusia baltų informacijos kon- j 
ferencija šalia Vašingtono. (E)

Gerai ginkluotas helikopterio įgulos 
narys priklauso pavojingai komandai,! asmenų komisija sudaro: 
kuri išgelbsti iš užfrontės nukritusius , r at i < 
lakūnus ar apsuptus amerikiečius, kun. J. Martmkus, A. >aliuna. ,

ČIKAGA. — šeštadienį, ba
landžio 29 d. Čikagos “Litua- 
nian Plaza”, Maria HS salėje 
įvyko Kazimiero Banaičio trijų 
veiksmų operos “Jūratė ir Kas
tytis” pasaulinė premjera, su
traukusi kupiną salę žmonių. Sa
vaitgalį Čikagoje posėdžiavo LR 
Tarybos nariai, Balfo direktorių 
taryba, todėl dalyvavo daug lie
tuvių išeivijos veikėjų iš įvai
rių Amerikos miestų. Nemažas 
skaičius atvažiavo iš Clevelan- 
do, Detroito. Salėje matėsi ne
mažai kanadiečių, buvo ir keli 
asmenys iš okupuotos Lietuvos.

Operos orkestras, choras ir so
listai, vadovaujami Aleksandro 
Kučiūno, atliko savo uždavinius 
pasigėrėtinai. Puošnios Adolfo 
Valeikos, dekoracijos, kostiumai 
ir šviesos efektai iškėlė šį pasta
tymą į geriausių Čikagos Lie
tuvių Operos laimėjimų tarpą. 
Prie scenų meniško vientisumo 
daug prisidėjo anksčiau spek
takliuose dažnai pasigendamo 
režesieriaus — Zitos Visockie- 
nės ranka. Kai kurios scenos 
sudarė ištisą gyvą paveikslą. 
Įspūdingi buvo choreografės Al
donos Valeišaitės šokiai.

Ypatingai trečiame veiksme 
labai įspūdingi buvo grimuoto
jai, garsų efektai, ir patys cho
ro ir šokėjų grupės dalyviai. Ne
abejotina, kad Čikagos Lietuvių 
Opera savo dabartiniame meno 
vadovų sąstate, su savo įrody
tais organizaciniais sugebėji
mais, galėtų pastatyti bet kurią 
pasaulinę ar tautinę operą, tin
kamai išsprendus solistų sąsta
to problemas.

“Jūratė ir Kastytis” yra mil-

I ros sąstatą iki profesionalinio 
lygio. A. P.

Balfo direktorių 
suvažiavimas

ČIKAGA. — šeštadienį, ba
landžio 29 d. Čikagoje įvyko Bal
fo direktorių suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 16 direktorių ir 
13 įgaliotinių. Suvažiavimui 
pirmininkavo direktorių tarybos 
pirm. Marija Rudienė, sekreto
riavo A. Dzirvonas ir V. Balei- 
šytė. Suvažiavimą Chicago Sav
ings and Loan Assoc, konferen
cijų salėje globojo Balfo 5-sis 
skyrius, kuriam vadovauja J. 
Mackevičius.

Išklausę valdybos narių pra
nešimo, direktoriai pasisakė ke
liais svarbiais klausimais. Iš jų 
daugiausia ginčų sukėlė Balfo 
centro įstaigos iškėlimo iš da
bartinių patalpų klausimas. Bu
vo sudaryta speciali komisija 
šiam klausimui išnagrinėti, nes 
pačioje valdyboje tuo klausimu 
kilo nevienodos nuomonės. Pen-

Komunistai, aplenkę Qua 
Tri miestą, artėja prie senos 
Vietnamo sostinės Hue, kur 1 
davo imperatorių buveinė. 1 
munistų žiedas siaurėja ir vic 
rio aukštumose apie miestą Kc 
tum, iš kurio bėga ne tik civili 
bet kartais helikopterius prų 
do ir Saigono dezertyrai-

Didieji Amerikos bomboneš 
Pietų Vietname turėjo 65 ai 
skrydžius, numesdami 1,600 1 
nų sprogmenų ant priešo karii 
menės koncentracijos vietų. K 
lėktuvai bombardavo priešo kol 
nas vos 24 mylios nuo Saigor 
An Loc miesto gynėjai vis d 
laikosi, kasdien apšaudomi k 
munistų artilerijos ir minosvž 
džių. Vakar į miestą nukrito 9Ž 
sviediniai.

Komunistai dažnai panaudo; 
savo puolimams pridengti civ 
liūs pabėgėlius. Vietnamieči; 
helikopterių pilotai ima po 1( 
000 ~ piastrų-už vieno pabėgėl 
išvežimą iš apsuptų miestų. An 
rikiečiai lakūnai civilių nevež 
išskyrus įvairius Amerikos į 
taigų tarnautojus ir jų šeima 
kurioms gresia komunistų ker 
tas.

Australijos spauda skelbė pi: 
čią informaciją apie Lietuve 
katalikų protestą. Sydney mie 
te leidžiamas “The Sunday Au: 
tralian” balandžio 9 d. prane: 
damas apie 17,000 Lietuvos k: 
talikų protestą, įdėjo antrašte 
“Katalikai, nebodami Brežnev 
reikalauja laisvės”. Taip pa 
Sydney leidžiamas katalikų s; 
vaitraštis “The Catholic Weel 
ly” balandžio 13 d. laidoje žini 
apie Lietuvos katalikų protest 
įdėjo per dvi skiltis, panaudi 
jęs riebiomis raidėmis 
tę “Lietuvos katalikai 
tuoj a Jungt. Tautose”.

antra:
prote;

(E

MADRIDAS. — Ispanijos m? 
tadorai, bulių kautynių specif 
listai, steigia darbo uniją, kui 
kovosianti prieš valdžios per d: 
delius pajamų mokesčius.

E. Skališius, O. Jokubaitienė i 
E. Paurazienė.

Kiek daugiau kalbų sukėl 
Religinės šalpos suaktyvinimą: 
JAV-bėse. Buvo nuomonių, ka< 
šis “bailiukas” pakenks Balf< 
vedamai veiklai ir šalpos darbui 
Keli direktoriai prieš tą šaipo; 
darbo dublikavimą griežtai pa 
sisakė.

Direktoriai prašė suvažiavime 
dalyvavusios Audronės Valaity 
tės-Skripkienės skleisti Balfc 
idėją jaunimo tarpe ir traukti 
jaunąją kartą į Balfo darbą. M. 
Rudienė ten pat sumokėjo Bal
fo nario mokestį dešimčiai jaunų 
žmonių, kuriuos p. Skripkienė 
pažadėjo su verbuoti.

Suvažiavimas svarstė dar kai 
kurių įstatų punktų keitimo pro
jektus. santykius su Kanados lie
tuvių šalpos organizacijoms ir 
ieškojo būdų, kaip pagyvinti šal
pos darbus. Suvažiavimas baig
tas Lietuvos himnu.



Kovo 19 d. įvykusį atstovų į II Pasaulio lietuviu jaunimo kongresą rinkimu Detroito Lietuvių namuo
se, vaizdas. Savo baisą į dėžę meta Jonas Nakas. Už jo eilės laukia Rita Skrebutėnaitė, Audra Kaspu
tytė, Ramunė Mikulionytė, Julija Kriaučiūnaitė, Algirdas Skrebutėnas ir Janukaitis. Už stalo sėdi 
rinkimus griežtai- prižiūrėję LB Detroito apyt. v-bospirm. Vladas Selenis ir v-bos narys Jonas Urbonas.

Nuotrauka Kazio Sragausko

j Kiek lietuviams
į kaštuoja bažnyčios

Korespondencijoje iš Nashua,

ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Nauja Dloco valdyba

Detroito Lietuvių Organizaci- 
u Centro metinis susirinkimas

Įvy=.c balandžio 16 d. Lietuvių 
namuose. Buvo išrinkta ir vė
liau pareigomis pasiskirstė nau-1 ta Gariiauskaitė, fin. sekret. An-

ja Dloco vaidyba, štai, jos sąsta
tas: pirm. dr. Vincas Misiulis, 
vicepirm. Elzbieta Paurazienė, 
vicepirm. ir kasininkas Antanos 
Bukauskas, sekretorė Nijolė Gie- 
driūnaitė, sekretorė anglų k. Ri-

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo Įmanoma šiaip taip vers

tis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata įga
lindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra kitaip. 
Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek pre
numeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos, jos lei
dimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės Į ENCYCLOPEDLA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDLA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų 
lietuviu duris tikėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

Štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. nu gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

kaina S299.00,

kaina

siūlau S.

kaina

kaina

S25.00,

S42.00,

S10.00;

S10.00,

S7.00,

siūlau

siūlau

S.

S.

siulau S.

siūlau S.

siūlau

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai,

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai ...........

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai ....

4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS
1862—64 METAIS, 720 psl...................

5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
639 psl..................   kaina

6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psL .........................   kaina

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriulio raštų I t., J. Balio — Lietuvių 
’ dainos Amerikoje. J.' šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. Šlaito — Eilėraščiai, A. Kutkaus — Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis— 
kaina S38.00, siūlau S ..............

VARDAS, PAVARDĖ

ADRESAS ...............

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
295 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

-- ^ck pasaką namyte.
Apie senus
Kai aitvarai
Skrajojo po

laikus,
ir laumės
laukus .

S. Petersoniene

mažiau kaip žaidimai
ir žemčiūgų mūsų mažie-

telpa 6 pa>akos ir DVY 
Abi gausiai

KIŠKELIS, pasaka
Didelio formato. 24 psl., gra

.r pasako^ yra ^aikų mėgstami ne 
krykštavimai Naujienose galima gauti šių perlų 

jaunimui:
1. N. Butkiene. VELYKŲ PASAKOS, 3Z psL, 

NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš va^kų pasaulio 
iruotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol

Z v<nda Frankiene - Vaitkevbčiene, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaites iliustruota 
žus leidinys $1.50

3 A Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams Dail V Sirnan 
keviėiaus iliustruota. 130 psl.» $1,80.

4 Stase Vanagaite - Petersoniene, LAUME DAUME. 17 elferaščlų, kaip 
pasatrų. apie paslaptingąsias laumes levų Zemeje. L<rt>at gražus leidinys 
duh-bo loiTnato. kietais viršeliais, gausiai dail J Kibnro iliustruota. 6- 
psl lėtina 5 dbl

5 Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., S1.00
6. Alfonsas Vambutas> TRY'S SAKALAI, Liet. Mokytojų *-gos premi 

Juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V Stančikafrės iliustracijos, 186 psL, kaina 2* dot.

7 Jvox<rs Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaites kaip pasako? 
/mkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikiene* 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8 Jonas ValeitS, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI,. mitologijos posmai 
EHiuoti padavimai, .egendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl.. SI.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti Dėlto u pat mažens yra daug lengviau juo* 
įpratinti netuviškai skaityti ir mylėti lietuvišku knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pu?e knvgų^ pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodykle staiga pakiltų aukštyn

I73M So HALSTED Sk CHICAGO. FLL. 60608.

tanas Šileika, jaunimo atstovas 
Robertas Selenis, nariai Kasty
tis Karvelis ir Aldona Tautkevi- 
čiūtė. ________ __

Dlocą atstovauti Pavergtų tau
tų komitete išrinkti Bernardas 
Brizgys ir Rimas Sukauskas-Sa- 
kis.
Revizijos komisiją sudaro: Juo
zas Kinčius, Kazys Sragauskas 
ir Marijonas šnapštys; Vacius 
Lelis liko kandidatu.

Detroito visuomenės nepažįs
tantiems pavardės ne viską pa
sako. Užtat su džiaugsmu sku
bu paaiškinti, jog 5 iš 9 naujos 
valdybos narių yra jauni žmo
nės — studentai, o vienas iš 
dviejų atstovų į Pavergtų tautų 
k-tą — tik pernai mokslus bai
gęs advokatas. Taigi, Dloco n ie- 
kas negali vadinti anemiška or
ganizacija.

Ir dar verta pasidžiaugti, jog 
tarp Dloco ir LB Detroito apy
linkės vadovybės nėra didesnio 
nuomonių skirtumo, trinties. O 
juk Dlocas tai pagerintas Altos 
skyrius, nuo pat Įsisteigimo 
prieš trisdešimtį metų visada 
glaudžiai su Altą bendradarbia
vęs, bet iki šių dienų vis iš
laikęs savitą charakterį.

Dalyvaukime J. Juodžio

Paskutini kartą skaitytojui 
primenu, jog niujorkiškio daili
ninko Jurgio Juodžio darbų pa
roda yra rengiama Lietuvių na
muose. Nors paveikslai bus iš
dėstyti jau ši šeštadienį, gegu
žės 6 d., bet oficialus atidarymas 
.Įvyks sekmadieni, gegužės 7 d., 
12 vai. Paroda veiks visą savaitę 
ir bus uždaryta kitą sekmadienį, 
gegužės 14 d. pavakary.

Ši paroda, kaip minėjau anks
tesnėse kor-jose, yra jungiama 
su Lietuviu Fondo dešimtmečio 
minėjimu ir jos tikrieji rengė
jai yra LF Detroito vajaus komi
teto nariai. Asmenims, kurie 
pirks J. Juodžio paveikslus ir 
kartu įstos į LF, bus duodama 
10G nuolaida.

Prieš keletą dienų vienam iš 
parodos rengėjų rašydamas, kaip 
jo paveikslus išdėstyti bei kaip 
apšviesti, J. Juodis savo laiške 
pažymėjo, jog tikriausia tai bus 
pirma ir paskutinė jo pasveiksiu 
paroda Detroite. Taigi, į paro
dą nenuėję, praras, galbūt, vie
nintelę progą.

Rengėjai, po kelias minutes 
užtrauksiančių atidarymo cere
monijų, parodos lankytojus vai
šins kavute ir punšu.

Motinos dienos minėjimas
Įvyks sekmadienį, gegužės 14 

d., 12 vai. Lietuvių mokyklų 
moksleiviai savo mamytes pa
gerbs dainomis ir deklamacijo
mis.

Buvo smarkiau susirgusi 
Z. Arlauskaitė

Lietuviai, 1909 perimdami ai
rių Nekalto Prasidėjimo parapi
ją ir pavadindami ją Šv. Kazi
miero, perėmė ir airių 1857 sta
tytą bažnyčią, tada įvertintą 22,- 
500 dol. šiandien ji yra Nashua 
miesto istorinis paminklas, nes 
tai pirmoji čia pastatytoji kata
likų bažnyčia. Lietuviai klebo
nai — kunigai Leonas Tyla (1909 
—1920), tėvai lasaliečiai — I. 
Abromaitis (1928—1931), An
tanas Bružas (1931—1938)’, Pi
jus J. Liutkus (1938—1945), 
Mykolas Cibulskis (1945—1948) 
ir dabartinis klebonas kun. Juo
zas Bucevičius per eilę metų pa
darė daugiau kaip už 90,000 dol. 
įvairių pataisymų-pagerinimų 
bažnyčios pastatui, kuriam šie
met sueina 115 metų. Kun. L. 
Tyla šiam tikslui sudėjo apie 14,- 
700 dol., kun. I. Abromaitis — 
10,500 dol., o dabartinis klebo
nas kun. J. Bucevičius — apie 
40,000 dol., kartu apmokėdamas 
ir parapijos skolas.

Lietuvių šv. Kryžiaus kapinės 
tvarkomos atskirai ir turi 40,- 
000 geležinio kapitalo.

Dabar pasidarė būtina vėl baž
nyčią taisyti. Todėl klebonas su
kvietė parapijos susirinkimą, ku
ris, reikalą apsvarstęs, išrinko 
šimtametinį atnaujinimo komite
tą, paskirdamas garbės pirmi
ninku teisėją Leonardą G. 
lishką.

Statybos komisija sudarė 
tinųjų pataisymų sąrašą ir
skaičiavo, kad visi darbai gal at
sieisią per 19,000 dol. Reikia 
taisyti stogą, išdažyti vidų, su
tvirtinti altorius ir stulpus, su
dėti naujas palanges, apdengti 
vargonų dūdas, užtaisyti plyšius 
sienose ir lubose, atnaujinti kry
žiaus kelius ir kitką.

Kadangi numatytos kainos, 
darbui įpusėjus,, paprastai tu
ri polinki netikėtai padidėti; to
dėl finansų komitetas po nuo
dugnių pasitarimų nusprendė 
viską išdėstyti tam tikru laišku 
parapiečiam (kurių įregistruota 
303), prašant jų talkos, kad su
dėtų nuo šeimos po 100 dol. arba, 
kas gali, ir daugiau.

nam gj ventojui išpuola po 17.1 
ligos dienos, o pietinėse valsti 
jose po 15.5 dienas.

Jaunikliai iki 17 metų am
žiaus sergamų dienų vidutiniš
kai turi 10, senesni kaip 65 
metų amžiaus turi 30 dienų, 
kaimiečtat 13.1 ir miestiečiai 
15 dienų.

“Chaosas ir konfuzįja” 
Katalikų Bažnyčioje

Žymus katalikų mokslinin
kas, sociologas ir auklėtojas 
kun. Andrew M. Greeley kal
bėdamas pustrečio šimto kleri 
kams ir studentams St. Mary of 
the Lake seminarijoje pareiš
kė, kad' “Bažnyčią nusiautęs 
chaosas ir kontūzija tęsis per 
visą mūsų 20 šimtmečio pabai
gą. To pastovumo, koks bu
vo iki 1955 metų, mes nebema
tysime’’. ..

Dabartinė gadynė esanti ku

nigų dvasinio ir emocinio išsi
sėmimo era. “Mes norime, kad 
mus paliktų ramybėje, kad ga
lėtume dirbti savo darbą. Mes 
nepaisome, ką sako popiežius 
ir nepaisome ką vyskupai turi 
pasakyti”, kalbėjo katalikų
mokslininkas. Jis skatino,
kad klierikai statytų naujus 
klausimus, o ne duotų senus 

j atsakymus į naujus klausimus. 
Vietoj klausę “Ar tiki į Dievą?” 
turį klausti “Ką tu tiki? Vietoj 
senojo klausimo “Ką reikia da
ryti norint Būti geru kataliku?” 
reikią klausti “Kaip mes gali
me padėti vieni kitiems, kad 
būtume geri krikščionys?” ar
ba “Kaip įneš galime paremti 
vienas kitą?”

Karstai nebereikalingi ?
Patiriama, kad iš Vietnamo 

grąžinama atgal į JAV-bes 500 
tuščių metalinių karstų, kurie

bū- 
ap-

Sveikiausi žmonės 
gyvena Vidurio Vakaruose

AMA (Amerikos Medikų 
draugija) ,po nuodugnių tyri
mų priėjo išvados, kad Vidu
rio Vakaruose gyvenantieji 
žmonės yra žymiai sveikesni 
negu gyvenantieji JAV rytuo
se, vakaruose, pietuose ar šiau
rėje.

Nustatyta, kad Illinojaus, 
Indianos, lowos, Kansas Michi- 
gano, Minnesotos, Missourri, 
Nebraskos, North Dakotos, 
Ohio, South Dakotos ir Wiscon- 
sino vienam gyventojui per 
metus vidutiniškai išpuola po 
13.1 ligos dienų iš kurių 5.5 yra 
praleidžiamos ligoninėje. Va
karinėse valstijose kiekvie-

į (Old) Grace ligoninę, buvo gy
doma dr. Vainučio Vaitkevičiaus. 
Kai šios eilutės rašomos, ligonė 
jau yra smarkiai sustiprėjusi ir 
ruošiasi grįžti į namus, Į rūpes
tingos dukters Nijolės bei žento 
globą. Palatos numeris nebemi
nėsiu, nes, iki žinutė skaitytoją 
pasieks, ji jau tikrai bus namie.

Poniai Zuzanai Arlauskaitei 
linkiu greitai vėtant tvirtų kojų 
atsistoti. Tikiu, kad su manimi 
jai sveikatos linki ir visi Detroi
to lietuviai, o ypač tie, į kurių 
širdis ji įdiegė meilę scenai.

A. Sukauskas — į pensiją
Eilės Detroito lietuvių orga

nizacijų veikėjas Antanas Su
kauskas, prieš keletą mėneshj

Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė, sulaukęs 65-rių metų, nuo ba- 
nepriklausomos Lietuvos Vals- landžio 30 d. su General Motors 
tybinio ir kelių kitų teatrų akto- automobilių korporacija galuti- 
r. o išeivijoje (Vokietijoje bei Į nai atsisveikino ir išėjo į pensi- 
JAV) režisierė, Detroito Dra
mos mėgėjų sambūrio steigėja 
ir vadovė per ištisą dvidešimt
metį. prieš keletą savaičių bu
vo sunkiau susirgusi. Paguldyta

ją. Tik galvą galiu guldyti, jog 
j pensiją iš lietuviškų organizaci
jų jis gyvas neišeis, todėl ir lin
kiu ilgai gyvam ir sveikam pa
silikti.

esą'sukrauti Saigono užmies
tyje ir paruošti iransportuĮ Ka
dangi kariuomenė baigiama 
grąžinti namo, tai karstai nebe
būsią reikalingi. Grąžinama 
daug ir kitos medžiagos bei 
reikmenų.

CTA tebelaukia subsidijos
Chicagos Tranzito Adminis

tracijos (CTA) pirmininkas 
Michael Cafferty pasisakė 
laukiąs naujos federalinės pro
gramos, pagal kurią būtų pa
skirstyta pinigų suma pagelbė
ti CTA apmokėti savo operaci
jų nepriteklius. Esą kliūtys vi
soms problemoms išspręsti 
yra pašalintos ir belieka lauk
ti, kad Kongresas iki ateinan
čio birželio išleistų atitinkamą 
aktą, kuriuo Ghicagos tranzi
to sistema per ateinančius 2 
metus gautų $400 milijonų sub
sidijų.

Bridge 
over troubled 

waters.
It’s easy to forget that emergencies 
do happen. And when there is. a 
crisis, you’ll need a nest egg to fall 
back on.

The Payroll Savings Plan is one of 
the easiest ways to make sure you’ve 
something saved for when you need 
money fast. When you partidpate in 
the Payroll Savings Plan where you 
work, an amount you designate will 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s 
an effortless way to build up a- 
reserve.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all

Bonds issued since June 1,1970.,. 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Let’s hope there are no troubled 
waters in your future. But remember, 
emergencies don’t always happen to 
the other guys.

Take stock in America.
Now Bonds pay abonus at maturity.

enoprraSeo The

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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Pinellas Bayway plento tiltas, nuo kurio gera meškerioti ir apačioj praplaukiančius delfinus 
stebėti. Florida turi 3,900 tiltu.

VII
Maudytis ne visada, o

Gali floridiečiai baimytis, kad 
milijonieriai greit dangoraižiais 
ir kondominiumais tiek apstatys 
pajūrius, kad ne tik svečiai, bet 
ir vietiniai nebegalės prieiti prie 
savo jūros, tačiau meškeriojimo 
entuziastai tokios baimės netu
ri; žvejybos sportininkams jū
ra iki kelių! Jei jūrų paplūdi
mius užbarikaduos iškabomis, 
kad “Posted. Privat Property”, 
tai mėlynos jūros vandens jo
kiais milijonais niekas neuž
tvenks, ypač kur tas mėlynas 
jūrų vanduo plaukia tiltų apa
čiomis, o tiltų Florida turi 3,900!

Geriausi Floridos žvejybos ži
novai pripažįsta, kad tame sau
lės, vandens ir smėlio rojuje ge
riausias žuvavimas yra nuo til
tų, išvestų mylių myliomis per 
įvairias Gulto Įlankos įlankas.

Žmonės sako, kad gera žinia 
pėsčiomis eina, o bloga žinia 
raita joja. Žiniai apie gerą meš
keriojimą reikia padaryti išimtį, 
nes šiandien ji jau pasklido tarpe 
daugumos čiabuvių ir atvykė
lių, ir meškeriojimas nuo tiltų 
yra tiek populiarus pasidarę, kad 
jūrų žvejybos gidai, kurie iš tu
ristų imdavo po keliolika ir ke-

ti

m žmonių. \ i 
skanios kavutės, skanaus pun
do ir, svarbiausia, namie ga
mintų pyragų, 
sausainių “grybų” pavidale.

Nors kukli, bet buvo Įdomi 
ir meninė dalis: mergaitės 
lietuviškais tautiniais drabu
žiais pasirėdžiusios padainavo 
keletą lietuviškų dainų. Gaila, 
kad neteko sužinoti jaunų so
lisčių vardų bei pavardžių.

Balzeko muziejuje buvo še
šių dailininkų darbų paroda 
antrame muziejaus aukšte, tai

U Z11 k O fii f i ■ u

ličiu. Padėjo

Kaikas savo žuvį pagauna paplūdimyje meškeriodamas.

O T A SUSIVIENIJIMAS Į . A LIETUVIŲ

- SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo 
gjau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu sav<. audrai' 
tiems nari&ms

SLA — didžiausia lietuvių fratemaline organizacija - duoda gy»> 
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinė, 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalu 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10*,000.00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą Endowment Ir 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
aims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

SLA

SLA

SLA

SLA

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001

r ok youif> 
S4M««C>S •L

__ SAVE

Mutual Federal 
Savings and Loan

inizacijų. Ji daug 
pasidarbavo Raudonojo Kry
žiaus ir Karo fondų telkime, 

organizuoti ir pati <la- 
Lietuvių rengiamose

programose Kalėdų arba kito
kiomis progomis Mokslo ir 
Pramonės muziejuje. Ji buvo 
pirmoji “Gintaro Baliaus” su
manytoja. P-nia Daužvardie- 
ni dalyvavo radijo bei televi
zijos programose, skaitė pa
skaitas Įvairiomis temomis, vis 
pabrėždama lietuvius ir jų me
ną, kultūrą. Chicagoje ponų 

vardas buvo <li- 
oje, ne tik kaip 

Lietuvos konsulo, bet ir kaip 
lietuvio juristo, kuris niekad 
neatsisakydavo savo tautie
čiams padėti. Ponios Daužvar- 
dienės veikla yra didelė para
ma lietuviams Chicagoje ir ki
tose kolonijose. Ji Chicagoje 
apsigyveno 1937 metais, čia ji 
labai daug nuveikė. Ji buvo 
tinkamai pagerbta. .V. S.

svečiai turėjo progos pamatyti I Daužvardžių 
ir parodą.

Ponia J. Daužvardienė po jos 
vyro dr. P. Daužvardžio mir
ties, buvo paskirta Generalia 
Lietuvos Konsule Chicagoje. 
Ji lankė Massachusetts univer
sitetą, kur baigė psichologiją ir 
socialinio darbo kursus. Taip 
pat gavo teisininkės diplomą 
Northwestern universitete. Wor 
cesteryje ji tarnavo biznio ir 

'spaudos biuruose. Ji daug pa
dėjo emigrantams iš Lietuvos 
ir veikė Worcesterio miesto 
Viešųjų reikalų tarnyboje. Da
lyvavo ir tebedalyvauja lietu
vių kultūrinėje veikloje. Pri
klauso prie daugelio visuome-|

liasdešimt dolerių už pusdienio 
išplaukimą, pameškerioti, dabar 
patys eina ant tilto!

žvejyba nuo tiltų pripažįsta
ma ne tik populiariausia, bet ir 
geriausia. Tegul kai kurių til
tų barjerai “juodai” meškerio
tojais aplipę, bet kiekvienam žve
jui sava žuvis iš anksto likimo 
lemta.

Kodėl nuo tiltų žvejyba geres
nė? Pasirodo todėl, kad tiltai žu
vims yra pasidarę tas pats, kas 
žmonėms rezortai su patogumais. 
Tiltų ramsčių struktūra joms su
daro “pastogę”, o tarp per ant
plūdžius ir atoslūgius patiltė
mis šian ir ten plaukiojantis van
duo atneša maisto. Meškerioji
mo nuo tiltų mada tiek apkrėtė 
meškeriojįimo entuziastus, kad 
pačioje Gulfo Įlankoje seklesnė
se vietose pradedami žuvims “re- 
zortus” statyti dugnan suver- 
čiant cemento pasvarais prilai
komų senų automobilio padangų 
ir net automobilių laužo. Tiesa, 
ar tik žvejų anekdotams medžia
ga, kad žuvys mėgsta jūros dug
ne konstrukcijas, gal būt kadan
gi jose su laiku atsiranda sąna
šų, kuriose veisiasi smulkieji 
vandens gyvūnėliai, kurių ran
kioti susirenka mažos žuvytės, 
mažųjų žuvyčių gaudyti susiren
ka didesnės, tų — dar didesnes 
ir pagaliau — pačios didžiosios, 
kurios meškeriotojų anekdotuo
se visuomet pabėga.

Meškerioti teteko nuo tilto, 
tad tenkinsiąs tilto anekdotais 
ir neįtikėtinais faktais.

Gražiausias, ilgiausias ir vie
noje vietoje aukščiausias yra 
Sunshine Skyway (Saulėkaitos 
Dangaus Vieškelis), kurs ker
ta Tampos Įlanką, sujungdamas 
Bradenton-Sarasotta pajūrius su 
Pinelas pusiasaliu arba St. Pe
tersburg© - Clearwaterio mieste
lis. Tas tiltas su išgrįstais per 
seklumas grindiniais (cause
ways) yra 15 mylių ilgumo ir 
per vidurį yra 150 pėdų aukš
tumo. Keturi mažesni tiltai ir 
šeši grindiniai papildo tą per 
visą Tampos Įlanką išvestą 
“Dangaus kelią”. Mažesnieji til
tai visi iki 2000 pėdų ilgumo, vi
si turi iš abiejų pusių barjerais 
apsaugotus praėjimus, pastaty
tus abiejose tilto pusėse specia
liai meškeriotojams nekliudo
mai žvejoti ir vaikščioti.

Kitas 13 mylių ilgumo ir iš 
5 atskirų tiltų sudėtas Pinellas 
Bayway, skersai Boca Ciega Bay 
jungiantis St. Petersburg© mies
to pietinį galą su St. Petersburg 
Beach pietiniu galu (35th Avė.) 
yra arčiausiai Stasio ir Milės 
Grušų gyvenamos vietos (Casa 
Blanca). Ant šio tilto Stasys 
kartą buvo ir mane išvyliojęs, 
ilgakote meškere aprūpinęs; pats 
ir vėželius ar kilbukus ant kablio 
pamaudamas. Deja, tą dieną nuo 
Kanados pusės pūtė gana žvar
bus šiaurys ir žuvys tai žinoda-

Pagerbta ponia Josephine Daužvardiene
šeštadieni, balandžio 16 d.

Balzeko muziejuje buvo pa
gerbta Lietuvos Generalinė
Konsule ponia Josephine Dauž
vardienė. Pagerbimą suruošė 
Balzeko Muziejaus moterų gru 
pė — Women’s Guild of the 
Balzekas Museum of Lithuani
an Culture.

Atsilankė nepaprastai daug 
svečių, kaip ir paprastai pana
šiais atvejais. Bet šį kartą pub
lika plaukte plaukė per kelias 
valandas: vieni ateina, kiti 
išeina, nes visiems būtų per 
ankšta. Vaišių stalai buvo pir
mame aukšte ir meno galerijoj 
— antrame aukšte. Visur pil- JUZĖ DAUŽVARDIENĖ .

SKAITYK IR KITAM r AT ARKSKAITYT1" DEMOKRATINĮDIENRAŠTI ”FA ’^NAS"
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato

J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

mos ant meškerės nekibo, o ma
salą nuėdusios aplinkui plaukio
jo dar prašydamos. Mudu su 
Stasiu nespėjova jas šerti, tik
riau pasakius Stasys nespėjo ant 
dviejų meškerių vėželius maus
tyti.

Pagaliau nusibodo, nuo žvar
baus vėjo ant aukšto tilto ėmė 
dantys tarškėti, pradėjo temti 
ir sušėręs žuvims paskutini vė- 
želį pasakiau Stasiui, kad pa
kanka.

“Aš dar keletą kartu užme
siu”, pasakė Stasys sustodamas 
prie seklesnės Boca Ciega įlan
kos vietos. '

Po pusvalandžio jis grižo di
dele, dryžiuota (juodos ir sida
brinės išilginės juostos) aštuon- 
svarė žuvimi nešinas, kadangi 
tamsi naktis jau buvo, nė meš
kerės iš žiaunų neišėmęs.

Koks visų nustebimas buvo, 
kai žuvis (jos okeaninio vardo 
nebepamenu) pasirodė beturinti 
žiaunose dvi meškeres ir dar di
desnis nustebimas, kad abidvi 
meškerės buvo jo, Stasio!

Atsipeikėjęs iš nuostabos jis 
papasakojo, kaip tai atsitiko. 
Kadangi jau visiškai temo, jis 
toje Įlankos seklumoje pabandė 
blizgę ir vos tik Įmetė kaip nie
ko netrukus žuvis kibo, traukė 
— patraukė ir nutraukė.

•Matydamas, kad čia kimba, 
Stasys parbėgo namo — poros 
blokų atstu — prisikabino kitą 
blizgę ir grįžęs blizgę sviedė ton 
pačion vieton, kur prieš kelio- 
liką minučių jam žuvis vieną 
nukando. Kas netvirto tikėji
mo, gali netikėti — tuč tuojau 
pradėjo meškerę stipriai trūk
čioti, bet šį kartą nebenutrau- 
kė ir Stasys žuvį ištraukė, kaip 
dabar pasirodė, tą pačią, kuri 
nutraukė pirmąją meškerę ir 
laukė, kol Stasys grįžo su kita 
meškere!

Besivaišinant su kviestais ir 
nekviestais svečiais Grušienės 
gardžiai virta — kepta žuvies 
patiekmene buvo papasakota 
įvairių anekdotų iš margojo žu
vautoj ų gyvenimo. Tokių pora 
čia skaitytojų malonumui per
pasakojama:

Kolumbo liktama

Pirmasis meškeriotojas jam Į 
tai: ’’Padarykim biznį. Tu už- 
pūsk tą lempą, aš nuo savo plekš
nės numesiu pora šimtų svarų!”

žaltys alkoholikas
Vienas meškeriotojas turėda

vo laimę meškeriodamas varli- 
kėmis. Per neatsargumą jis pa
spyrė kibirėlį su varlėmis ir jas 
besivaikydamas pamatė, kad vie
ną varlę žaltys jau Įsikandęs ir 
besistengiąs nuryti. Meškerio
tojas traukia šiaip, traukia ki
taip — žaltys varlės neatiduo
da. Pastvėręs atsigaivinimui 
atsinešto whisky plėčką jis įpylė 
žalčiui į snuki ir tas beregint 
varlę paleido.

Žmogus varlę atėmęs pradė
jo toliau meškerioti. Nieko ne
trukus žiūri — nagi tas žaltys 
beatšliaužiąs kita varle nešinas!

Kažkas iškėlė mintį steigti Lie
tuvių Meškeriotojų Garbingų 
Melagių Klubą. J. Pr.

(Pabaiga)

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
■

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

NOW INSURED TO 520,000.

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

REGULAR 
PASSBOOK 

. . ACCOUNT rer Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

Du meškeriotojai kalbasi su
sėdę Miami prieplaukos kranti
nėje. Vienas sako: “Kaip tik 
šioje vietoje pernai aš sugavau 
plekštę, kuri svėrė keturis šim
tus svarų...” Antrasis meške
riotojas atsakė: "Tai labai ge
rai, bet leisk man čia pat tau 
pasakyti, kad prieš penketą me
tų šioje pačioje vietoje aš ištrau
kiau liktamą su užrašu “Kolum
bas 1492”, ir liktarnos lempa 
tebedegė

■

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

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

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

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 6060>
VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ PURINTI DIDELES ATSARGA^

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Komunizmas ir nusikaltimai
Komunistai utopistai rašė ir pasakojo, kad komunis

tinėje santvarkoje nebus nusikaltimų ir nusikaltėlių. Ko
munistai sudarys tokias buitines sąlygas, kad žmonėms 
nereikės nusikalsti. Gyventojai turės pakankamai ne tik
tai duonos ir mėsos, bet bus pakankamai drabužių ir apa
vo. Kiekvienas turės erdvės ne tiktai lovai pastatyti, bet 
ir gražiai gyventi.

Rusijos valstybę komunistai jau valdo virš 50 metų. 
Rusai jau perėjo visas “komunistinės statybos” studijas 
ir įsivedė “komunistinę santvarką”. Tą savo santvarką 
jie primetė ir pavergtom tautom. “Komunistinė santvar
ka” primesta ir rusų okupuotai Lietuvai. Nusikaltėlių 
skaičius “tarybinėje” Lietuvoje turėtų mažėti prporcin- 
gai “komunistinės santvarkos” gilinimui. Juo rusai dau
giau artėja prie ‘komunizmo”, tuo nusikaltėlių skaičius 
turėtų būti mažesnis. Tas pats pocesas turėtų vykti ir ru
sų okupuotoje Lietuvoje.

Bet pasiskaičius “tarybinės” Lietuvos teismo praneši
mus ir panagrinėjus paskelbtas statistikas, gaunasi at- 
•virkšti proporcija. Juo partijos penimi žurnalistai dau
giau rašo apie “komunistinės” santvarkos plitimą, tuo 
daugiau atsiranda nusikaltėlių. Ta pačia liga sirgo rusiš
kas “komunizmas”, tie patys simptomai matosi ir lietuviš
kos “komunistinės santvarkos” struktūroje. Aukštesnieji 
partijos vadai tai slepia, bet yla kartais išlenda ir jiems iš 
maišo.

Pats didžiausias Antano Sniečkaus rūpestis šiandien 
yra ne nusikaltėlių skaičiaus didėjimas “komunistinėje 
santvarkoje”, bet nusikaltėlių didėjimas pačiose komu
nistų partijos eilėse. Partijos centro komitetas ir dien
raščio redaktoriai bando surasti priemones, kaip apsau
goti komunistus nuo “komunistinės santvarkos” nusikal
timams didėti sudarytų sąlygų. Praeitą savaitę Vilniaus 
Tiesoj įdėtas komunistų partijos sekretoriaus Danieliaus 
Jurevičiaus straipsnis apie būdus nusikaltėliams mažinti 
komunistų partijos narių eilėse. Jurevičius prieina įriti-1 
kinimo, kad ne tiktai krašto gyventojus reikia auklėti, bet 
reikia kreipti daugiau dėmesio ir į komunistų partijos na
rių auklėjimą. Jis, kalbėdamas apie nusikaltusius Utenos 
komunistų partijos narius, šitaip rašo:

trims mėnesiams ________  $6.0U
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams - ....___________  $22.00
pusei metų_______________$12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00
pusei metų$13.00
vienam mėnesiui$3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu

LIŪDNI LITUANISTIKOS INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMO ATGARSIAI

žmogaus ir tautos laisvė 
negali būti už mokslo ribų
Toliau apie mokslą ir moksli

ninkus “Varpo” redaktorius A. 
Kučys šitaip samprotauja:

“Mokslo tikslas yra tarnauti 
žmogui, gerinti jo gyvenimą ir,

ieškant tiesos jį supančio pasau
lio reiškiniuose, plėsti jo žino
jimą. Jeigu į mokslo sritį įeina 
tokie dalykai kaip rūgštys, va
rikliai ar mityba, tai nesaky
kite, kad žmogaus ar tautos lais
vė yra mažesnės vertės ir kad

“Pernai partijos rajono komitetas apibendrino šį 
klausimą ir rekomendavo, kad kas 2—3 metai susirin
kime, o didelėse partinėse organizacijose — cechų 
partinėse organizacijose ir partijos grupėse atsiskai
tytų kiekvienas komunistas. Partijos rajono komi
tetas nuolat domisi ir kontroliuoja, kaip vykdomas 
šis biuro nutarimas.

“Sunku auklėti komunistus, kai jie keičia darbo
vietes. Kartais pirminių organizacijų sekretoriai net 
nežino tikrų komunisto išėjimo iš darbo priežasčių. 
Todėl sekretoriams reikia sistemingai domėtis komu
nistų darbo ir buities sąlygomis, jų elgesiu darbe ir 
šeimoje, nes čia slypi ne tik darboviečių keitimas, bet 
ir nusižengimo priežastys”. (Tiesa, 1972 m. bal. 25 d., 
2 psl.).
Leninas, negalėdamas išsilaikyti valdžioj, talkon pa

sikvietė pačius žemiausius rusų visuomenės elementus — 
nusikaltėlius. Dar didesnis nusikaltėlių skaičius buvo už
verbuotas į Dzeržinskio čekos eiles. Kriminalinis elemen
tas padėjo rusų bolševikų partijos centro komitetui išsi
laikyti valdžioje ir primesti savo valią rusų tautai. 'Pačio
je Rusijoje buvo laikotarpių, kad kriminalinis elementas 
buvo galingesnis negu pati partija. Buvo pravestos kelios 
labai žiaurios “čistkos” ne tiktai čekoje, bet ir partijos na
rių tarpe. Čekistas Stalinas, pasinaudodamas Ježovu, iš
klojo visą partijos centro komitetą, o Berija jam padėjo 
likviduoti pačius geriausius raudonosios armijos mar
šai . ■

Vakarų Europoje yra įvairių komunistinių grupių, 
kurios įtikinimo priemonėmis siekia idealios “komunisti
nės santvarkos”, bet rusiškas “komunizmas” yra surištas 
su nusikaltimais. Jis pradėtas vagystėmis pačioje Rusijo
je ir karūnuotas milijoniniu vokiečių " generalinio štabo 
kyšiu “nerimui kelti rusų kariuomenės užfrontėje”. Le
ninas, paskelbęs obalsį “grab nagrablenoje” (griebk pag
robtus turtus), apvogė pačią didžiausią rusų tautos dalį. 
Jis skriaudė visą tautą, kad duotų privilegijas komunisti
nę valdžią ginančiai policijai ir latvio Lacio vadovautiems 
čekistų batalijonams.

Lietuvon įsiveržę sovietų policijos daliniai panašiai 
elgėsi ir gimtiniame mūsų krašte. Jie plėšė ir vežė ne vien 
lietuvių santaupas, bet ir sunkiai uždirbtą turtą. Pradžio
je jie plėšė kaimiečius, o dabar išvalo kolchozus. Išvalę 
vieną kolchozą, komunistų partijos nariai meta darbą ir 
keliasi kiton darbovietėm Jokios partijos narių atskaitos 
dirbtuvėse ar cechuose nusikaltėlių skaičiaus nesuma
žins, nes nusikaltėliai sėdi pačioje komunistų partijos vir
šūnėje. Rusiškas “komunizmas” pagrįstas nusikaltimais, 
nusikaltėlių skaičių jis tiktai didina. Nusikaltėlių skai
čius žymiai sumažės, kai rusiškojo “komunizmo” santvar
ka bus ištaškyta.

Ui yra palikta anapus mokslo 
ribą. Negalėtumėt surasti ir 
rimto argumento, kad mokslo 
atžvilgiu buvo aktualesnis rei
kalas įtraukti į suvažiavimo pro
gramą, pavyzdžiui, temą iš Eu
ropos proistorės ar taip kruopš
čiai ieškoti lietuvių tautos gi
miningumo slavams, negu duoti 
politinių ar kitų socialinių moks
lų apimtyje paskaitų ar disku
sijų apie pavergtos mūsų tautos 
laisvės siekimą, arba apie išeivi
jos uždavinius savo kilmės tau
tai, arba paskaitos, nagrinėjan
čios laisvės siekimo Lietuvai dar
bo bei veiklos organizaciją, ar 
temos, ieškančios kelių ir prie
monių kaip jaunose išeivių kar
tose įdiegti laisvės lietuvių tau
tai siekimo ryžtą. Tokių ar pa
našių, gerai išstudijuotų ir ar
gumentuotų paskaitų temų yra 
daugybė ir tautinių problemų, 
kurios galėtų ir turėtų būti 
įtrauktos į mokslinio tyrimo sri
tis, intelektualinių suvažiavimų 
rengėjai, jei norėtų, rastų, daug. 
Negalėtume skųstis ir specialis
tų trūkumu, nes turime didelį 
būrį politinių, teisės, ekonomijos 
ir kitų visuomeninių mokslų dak
tarų bei aukštųjų mokyklų dės
tytojų, jei jau nenorėtume pa
kenkti mokslinio suvažiavimo 
orumui, kviečiant prelegentus iš 
visuomenininkų, publicistų ar 
buvusių profesorių tarpo.”

Nėra mokslininkų draugijos 
pavergtam lietuviui ginti

Prisiminęs svetimtaučių moks
lininkų organizacijas žmogaus 
ir piliečio teisėms ginti, “Varpo” 
redaktorius vedamajame straip
snyje dėsto:

“Kai kurie mūsų inteligentai 
skleidžia pažiūrą, kad mokslas 
nieko bendro neturi su pavergto 
lietuvio laisvės reikalu ir kad 
laisvės Lietuvai siekimuose yra 
kažko neracionalaus ir tuo pa
čiu prieštaraujančio mokslui. Tai 
netiesa. Tai toli gražu nemoksli
nė ir neintelektualinė pažiūra. 
Taip aiškinti gali tik siauros eru
dicijos žmonės. Intelektualais 
jų vadinti negalima.

“Tik suskaitykite, kiek yra 
mokslininkų organizacijų, vie
tinių ir tarptautinių, žmogaus ir 
piliečio teisėms ginti. Prisimin
kite, kiek yra mokslinių studijų 
apie kolonializmą ir apie tautas, 
kurios buvo ar tebėra imperialis
tinių valstybių pajungtos. Kiek 
mokslininkų su tarptautinio gar
so vardais dalyvauja įvairiuose 
sąjūdžiuose kovoti už negrų pi
lietines teises, pašalinti pasauly
je vergiją, pripažinti žmogui 
jam priklausančią neįkainuoja
mą vertę. Juk universitetai ir 
kitos mokslo bei meno instituci
jos visais laikais buvo vietos, kur 
jautriau suprantamas ir atjau

čiamas žmogus, vietos, iŠ kurių 
visais laikais sklido tautų lais
vės šūkiai, žydų intelektualai 
kreipėsi pereitais metais į Bert
rand Russell suorganizuotą Pug
wash tarptautinį mokslininkų 
sąjūdį nlėl žydų persekiojimo 
Sovietų Sąjungoje ir rado toje 
žymių mokslininkų organizaci
joje didelės simpatijos ir sovie
tų genocidinės politikos pasmer
kimą, tuo tarpu mūsų mokslinin
kai, gaila, iki šiol nesugebėjo 
įkurti organizacijos, kad ir sa
vųjų tarpe, kad ir grynai lietu
vių mokslininkų organizacijos 
ginti Lietuvos žmogų nuo dvasi
nio naikinimo ir ginti lietuvių 
tautą nuo genocido, ją deportuo
jant, kolonizuojant ir rusinant. 
Iš jokio lietuvių išeivių moksli
ninkų suvažiavimo dar neprasi
veržė nei vienas žodis į pasaulio 
mokslininkų ar kūrėjų sąžinę”.

Reikia kreiptis į 
svetimtaučius mokslininkus
Dėstydamas, jog nepeiktini 

mūsų politiniai veiksniai, kai jie 
Lietuvos laisvės reikalais krei
piasi į svetimtaučius, “Varpo” 
redaktorius kelia reikalą ir mū
sų mokslininkams panašiai elg
tis:

“Girdime priekaištus, kad mū
sų politiniai veiksniai vis krei
piasi tik į .politikus ir iš jų, be 
gražių žodžių, nieko negauną. 
Bet kodėl jūs, mūsų mieli moks
lininkai ir kūrėjai, patys to ne
padarote ? Kodėl savo suvažiavi
muose nepasvarstote kaip Lie
tuvos laisvės reikalu prieiti prie 
kitataučių kolegų mokslininkų, 
ypač tų, kurie turi vardą bei Įta
kos akademinėje visuomenėje ir 
yra jautrūs žmogaus laisvei: prie 
tų, kurie dabar kartu su studen
tais aktyviai kovoja, kad žmo
gus niekur nebūtų paniekintas 
kuriai klasei ar kapitalo išnau
dojimui. Apsidairykite aplin
kui: tiek daug akademinėje vi
suomenėje čia,' Amerikoje, ir ki
tose šalyse judėjimo prieš pase
nusias, žmogaus orumą žeminan
čias institucijas, prieš didžiųjų 
tautų imperialistinę politiką, 
prieš socialinę bei politinę san
tvarką, kurioje žmonės neturi 
balso ten, kur paliečiami jų 
svarbūs gyvenimo interesai”.

L. I. suvažiavime mažai 
prisiminta lietuvių tauta

Mesdamas žvilgsnį į Lituanis
tikos Instituto suvažiavimą, 
“Varpo” redaktorius rašo:

“Reikėtų mesti žvilgsnį ir į 
1971 m. gegužės pabaigoje Či
kagoje įvykusį trečiąjį Litua
nistikos instituto suvažiavimą. 
Ir čia buvo daug ko, bet taip ma
ža apie pagrindinį lituanistikos 
objektą — apie lietuvį ir apie

Federalinės* Komunikacijy komisijos 
narys Benjamin Hooks yra pirmas 
negras šioje komisijoje. Jis buvo 
Memphis miesto teisėjas ir kartu bap
tistu kunigas. Komisijoje jis gauna 

38,000 metinės algos.

lietuvių tautą. Ne tik apie tau
tą, kuri kalba lietuviškai, ku
ria įdomaujasi antropologai, kal
botyros mokslininkai ar kitokie 
proistorės, senų tautų ar nyks 
tančių kalbų tyrinėtojai, bet ir 
apie tautą, kuri pavergime ko
voja už išlikimą, stengiasi būti 
pranašesne už“ okupantus, prie
šinasi rusinimui bei kolonizavi
mui ir brandina viltį į laisvą, be 
svetimųjų ir savųjų priespaudos 
gyvenimą, šitos suvažiavime 
buvo maža, tik retos išimtys, tik 
gal nagrinėjant tam tikrus be
letristikoje. Ir čia vėl buvo daug 
oficialios sovietų statistikos, ku
rią interpretuodami paskaitinin
kai, bijodami prasižengti “tyra
jam mokslui”, taip jau vengė sa
vo komentaruose atidengti tik
ro gyventimo ir jame gyvo lie
tuvio”. (B. d.)

KONTAKTAI IR KONTAKTAI
Trafiko policininkas sustab

dęs vieną pergreit važiuojan
čią moterį ir patikrinęs jos lei
dimą vairuoti parodė į leidi
me parašytą reikalavimą, kad 
ji vairuodama privalo dėvėti 
akinius.' Paklausus, kodėl ji 
akinių neturi, ji išdidžiai atsa
kė: “Aš turiu kontaktus!” Po
licininkas atšovė.

“Aš nepaisau, kokius ir su 
kuo kontaktus tamsta turi, aš 
išrašau tikėtą!”

PRIEŽASTIS ALPTI
Vienas bankininkas nuvvko 

pas daktarą pasitikrinti svei
katą. Nuodugniai išegzamina- 
vęs daktaras pasakė: “Tamsta 
esi sveikas kaip doleris!’’

“Argi su manim taip blogai?” 
sudejavo bankininkas ir apal
po.

J. VENCLOVA
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Balandžio 15 d. Detroito lietuviai ruošiasi demonstruoti prieš tikėjimo laisvės varžymą Lietuvoje. Prie
šakyje matomi studentai su dideliu kryžiumi, kurį vėliau nešė miesto gatvėmis.

* Nuotrauka Kazio Sragausko
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momentu. Išmušę kai kurių 
krautuvių langus išnešė vyriškų 
ir moteriškų drabužių, auksinių 
daiktų ir kt. Vienai moterei nu- 

•piovė rankinuką su automobilio 
ir namų raktais ir kt. reikalin
gais dokumentais ir $1 pinigų...

Galų gale žmonės susilaukė 
šviesos ir gyvenimas riedėjo 
Įprasta vaga, tačiau miestas ren
giasi pareikalauti Common
wealth Edison taip užtaisyti sa
vo laidus, kad bet kokia pelikė 
panašių nemalonių ir nuostolin
gų šposų nebepadarytų.
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Prieš 10 metų Įsikūrė Lie
tuvos Dukterų Draugija Čika
goje. Tuo metu nebuvo kam 
rūpintis i vargą patekusiais 
vietos lietuviais. Keista. Pa
čios pirmosios lietuvių draugi
jos Čikagoje buvo pašalpinės. 
Lietuvos Dukterų Draugija 
per 10 metų išdavė pašalpų už 
50.000 dolerių, surado lietu
viams darbų, pastogių, rūbų, 
ligoninių, pensijų. Visi atlikti 
darbai sunku pinigais Įkainoti. 
Savaime aišku, kad ir kultū
rinės ar pramoginės lietuviškos 
organizacijos buvo labai lietu
viams svarbios: kaip sakoma, 
ne viena duona žmogus gyvas. 
Bet taip jau gyvenimas sutvar
kytas, kad viskas prasideda 
nuo duonos ir pastogės.

Per 10 metu Lietuvos Dukte
rų D-ja mažai prašė aukų iš 
lietuviškos visuomenės: dau
giausia pašalpinių aukų su
plaukdavo iš pačių narių. Drau
gija, tiesa, kviesdavo Į labda
ringas vakarienes, piknikus ar 
kitokius parengimus, žmonės 
Lietuvos Dukteris vertino ir jų 
parengimus palaikė. Visa bė- 
■;da, kad pusė parengimams au 
kotų pinigų nueina ne labda
rybei: reikia užmokėti už sa
lę, maistą, orkestrą ir nedaug 
telieka tam, ka mparengimas 
ruošiamas. Žmonės, tiesa, pa
silinksmina, bet vargstantis 
gauna trupinius. Štai kodėl 
Lietuvos Dukterų draugija nu
tarė prašyti tiesioginės aukos: 
kitaip sakant, aukok labdary-

bei ir nelauk nieko atgal. To
dėl skelbiam;© Duonos ir Pasto
gės vajų nuo gegužės 1 d. iki 
15 d.,.* tik dvi savaites. Per tą 
laiką L. Dukterys paprašys 
Jūsų aukos. Gausite tik kvi
teli— ir viskas. Bet už tat kiek 
vienas centas eis labdarybei, o 
ne gėlėms ar muzikai.

Todėl nuo gegužės 1' d. iki 15 
d. paaukokime ar pasiųskime 
savo auka Lietuvos Dukteru 
draugijos Duonos ir Pastogės 
vajui. Dr. Marija Ringus

Raudonosios Rožės klubo su
sirinkimas Įvyks gegužės 5 d. 
Liberty svetainėje. Bus aptarti 
klubo reikalai ir vasaros pa
rengimai bei piknikai. Todėl 
yra labai svarbu, kad susirin
kimas būtų gausus.

K. P. Deveikis

Kova dėl Floridos 
Everglades raistų

U. S. Senato apklausinėjime 
Washingtone Įvyko karštas vai 
džios susirėmimas 
žemių savininkais, 
Everglades raistus 
ti ir “civilizuoti”, 
kai Nixono administracija no
ri tuos 540 tūkstančių aknj 
ploto raistus, vad. Big Cypress 
Swamp, padalyti vientisiniu 
nacionaliniu parku ir jame ap
saugoti ne tik retą Floridos 
vandenų ir balų fauną ir flo
rą (augmeniją ir gyvūniją), 
bet ir Floridos nesūraus van
dens versmę.

su Floridos 
kurie nori 

išparceliuo
tu© tarpu

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.: 776-2380 
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofiso 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-^296

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

uždaryta.
Raz. teU WA 5-3099

°ERKR AUSTYMAI

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mndrt praktika, spec. MOTERŲ ligo* 
OflMi: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A $ 

20A? W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

SVARBŪS NUTARIMAI
’ Kovo mėh. 16 dieną, Chica- 
goje, Tėvų Marijonų patalpo
se, Lietuvių Katalikų Ameri
koje Federacijos Chicagos 
skyrius buvo sušaukęs visu sa
vo sudėtinių padalinių atstovų 
ir aktyvesnių'Veikė jų susirin
kimą, kuriame programinę 
paskaitą patiekė Dr. Zenonas 
Danilevičius. Diskusijos po 
tos paskaitos,- kuri buvo pri
imta su daugumos dalyvių, pri
tarimu, buvo priimtos ir kai 
kurios rezoliucijos. Neminė
siu čia tų, kurios liečia vien L. 
K. Federacijos organizacines ir 
veiklos suaktyvinimo proble
mas, tačiau trys rezoliucijos, 
paskaitininko pasiūlytos ir 
vienbalsiai susirinkimo priim
tos, yra ypač svarbios, ir vi
siems lietuviams žinotinos. Su
sirinkimas nutarė: (1) Žiūrė
ti su kritka ir nepasitikėjimu 
i šiandien labai populiarius 
siūlymus bendradarbiauti su 
okupuota Lietuva; kiekvienų 
toki siūlymą Įvertinti pagal kri- 
terijumą, kiek toks siūlymas 
tarnauja okupanto interesams; 
(2) Visomis jėgomis remti ir 
palaikyti kovos už Lietuvos 
laisvę akciją ir organizacijas, 
kaip ALTasūr VLIK’as, kurios 
tai kovai vadovauja; (3): pa
smerkti projektą, siūlantį trem 
tinių lietuvių Amerikoje vaikus 
Į vasaros stovyklas okupuotoje 
Lietuvoje, kur be sentimento 
Tėvynei išugdymo, bus ir di
delis pavojus sąmoningo- oku
pantų indoktrinacijos ir pasą
moninio komunistu propagan
dos skiepijimo. kor.

ROCKFORD, lit.
Juokingi, bet nemalonūs Įvykiai

Vieną vakarą voverikė Įlipo Į 
miesto elektros junginių vielas, 
pati, žuvo bet ir visą miestą ap
tamsino. Elektra sustojo ir per 
23 minutes šviesos neturėjome, 
kol elektros darbininkai surado 
ir šviesą'vėl Įsižiebė.

Pora dienų praėjus, 10 valan
dą vakaro vėl užgeso šviesos, ŠĮ 
kartą šiaurinėje miesto dalyje. 
Čia kaltininkas buvo kitas ma
žas gyvūnas — meškėnas (ra
ccoon) , Įlindęs Į miesto elektros 
junginių vielas. ŠĮ kartą sugedi
mo vietą ir priežastį kbl surado 
užtruko lygiai pusantros valan
dos.

Liko tamsoje šerifo ofisas, te
atrai, restoranai, televizijos ir 
radijo priimtuvai, salėse sustojo 
subuvimai, aptemo tavernos ir 
klubai, gyventojai bėgiojo klau
sinėdami, kas atsitiko. Policinin
kai rankinėmis elektros baterė- 
jų lemputėmis darė tvarką mies
te. Beveik sustojo visas judėji
mas; atsirado plėšikų, pamačiu
sių progą pasinaudoti suirutės

Sen Percy dukrelės 
žudikas prisipažino

Las Vegas, Nevada, polici
ja painformavo Illinojaus ati
tinkamas Įstaigas, kad tenai 
suimtas vienas čikagiškis Stu
art Goldstein, 25 metų amžiaus, 
vienam savo
pasipasakojo nužudęs senato
riaus Percy 
1966 m. rugsėjo 18 dieną. Tas 
Goldstein 1970 metais suim
tas ir kaltinamas Las Vegas 
moters nušovimu.

sėbrui kalėjime

dukterį Valery

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOS E”

Susirinkimu ir jjL’engimų

PRANEŠIMAI

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Klubo eilinis narių susirinki
mas įvyks antradieni; gegužio 2 d. 
8 vai. vak. Hollywood salėje. 2417 W. 
43rd St. Visus narius ir svečius, no
rinčius būti ■ klubo jiariais, prašome 

svarbių

Dienos

gausiai dalyvauti. Turėsime 
■pasitarimų ateities reikalais. 
. • Susirinkimo metu. Motinos 
proga bus ypatingai šauniai pagerb
tos visos motinos. Po susirinkimo 
bus draugiškas pobūvis su vaišėmis.

A. K.

Apdrausta* perkraustymas 
ii įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823- West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

CICERO

V. Tu mason is, NL D., S. C 
CHIRU R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofl»o telef.* HEmlock 4-2123 
Retld. tel*>'.. Glbton 8-6195

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

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS
I
j Visos programos iš WOPA,

1490 kiL A. M.
j

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOP1EDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ko|om- 
(Arch Support!) ir t. t

Lietwiy kalba: kasdien nuo pirma i 
dienio iki penktadienio 11—12; 
vai. ryto. — Šeštedfeni ir 
madienį nuo 8:30* iki 9:30 
ryto.

sek-: 
vai I

i

2850 West 63rd St„ Chicago, III. 60629 
Telef.: PRmpeet 6-5084

T«L: HE m lock *-2473
F. 59 So. MAPtFWOOD AV1L 

CHICAGO. iLL 80629

Mūsų garsus Cicero miestas 
yra gausus ir lietuviškais Įvy
kiais. Čia ir jauni ir vyresnio 
amžiaus lietuviai dirba atski
rai savo organizacijose ir su
eina kartu dirbti bendrus dar
bus, net lenktyniauti su sosti
ne Čikaga.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 301 kuopos nariai Įdo
maujasi ne tik savo kuopos rei 
kalais. bet ir artėjančiu SLA 
seimu Floridoje. Narių susi
rinkimas Įvyks' gegužės 3 d-. 7:30 
vai. vak. Liberty svetainėje, 
tlth St. ir tOth Ct. Jame bė 
kitų svarbių dalykų, bus išrink 
ti delegatai Į seimą.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 4-0833 Ir PR 4-0834

TĖVAS IR SONUS

EN1AUS1A- LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDTHONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8603 REpubBe 7-8M1

LAIDOTUVIŲ DfREKTORiAf:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-87 So. HERMITAGE AVEN (TE

TeL: YArdi 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: tAfayette ,T-0440‘

MOMKRN^KOS AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

dainuojanti,

Chicagos
Lietuviu
Laidtvfnvhj

Direktorių 
A asociacijom

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69lh STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANFCA AVENUE. Phone: YArd* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1-446 So-. 50th Ave.. Cicero, HI. Phone: Olympic Z-I0D3

AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS DIENĄ, 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ-wS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

GEORGE F. RUDAIINAS
33T» So. LITUAMCA AVE. Tel.: Y’Aros 7.|li,-1139

EDITA ŽEMAITAITYTĖ

chore dalyvaujanti, su jaunimu bendradarbiaujantiGražiai
jau duoną užsidirbanti lietuvaitė. Ji gražiai dainuoja Tėviškė* parapijos 
suruoštuose parengimuose. Ji gyvena 4552 So. Christiana Avenue. Susitau
piusi kiek pinigų ir pramokusi vairuoti, ji nusipirko naują automobilį. Ne
norėdama važiuoti nauja mašina į didmiestį, ją palikdavo prie savo namv. 
Bet balandžio T dieną, grįžusi iš darbo, rado ją sužalotą. Pasirodo, kad du, 
jaunuoliai, neturėdami leidimo vairuoti ir važiuodami labai greitai, uikWv- 
dė Editos naują mašiną ir gerokai ją apdaužė. Savo mašiną jaunuoliai tiek 
sukūlė, kad nepajėgė jos iš vietos pajudinti. Mašiną jie paliko ir pabėgo, j 
manydami, kad galės išsisukti, bet jiems nepavyko. Policija jau žino nusi-i 
kaltelius. Jiems teks aiškintis teisme ir sumokėti už Žemeitaftytės mašinai 

padarytą žalą. J.

P. J. RIDIKAS
3354 So. KALSTEI) STREET Phone: Y Ards 7-19H

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, ūlinois

Nuotrauka FLO
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DUONOS IR PASTOGĖS VAJUS
LIETUVIŠKA APDRAUDA NUO NELAIMĖS.

Lietuvos Dukterų Draugija tarp gegužes 1 d. ir gegužės 15 d. kviečia au
koti nelaimingiems lietuviams — kad kiekvienas lietuvis turėtų 

DUONOS IR PASTOGĘ. AUKOK!
LIETUVOS DUKTERYS, S. Kudirkos Namai, 2735 West 71 Street.

Chicago, Hl. 60629. Telef. 925-3211

ALGIRDAS PUŽAUSKAS

LB 6-tosios Tarybos Trečioji sesija
JAV lietuvių Bendruomenės 

centro valdybos pirm. V. Voler
tas. kaip ir tinka rašytojui, sa
vo pranešimą tarybai primar
gino literatūriniai perlais, ma
žai ką tepasisakydamas apie 
konkrečius darbus, apie ku
riuos. žinoma, kalbėjo jo pa
dėjėjai. Jis sako, ka ddidesnė 
dalis planų jau įvykdyta, bet 
Jaunimo informacijos centras, 
nors ir gavęs Bendruomenės 
paramą — 300 dol. ne visada 
teigiamai apie LB kalbėdavęs.

V. Volertas pripažįsta,

sė ir centro valdybos sprendi
mų.

Pirmininko žodžiai apie 
drausmės nebuvimą primena 
Akiračiuose tradiciniai spaus
dinamą “drausmės sargyboje” 
sėdintį buldogą. Ar nereikėtų 
ir nedrausmingus bendruome- 

:nės veikėjus tame skyriuje Įso
dinti.

V. Volertas pripažino, kad 
“Bendruomenės mėnesio išda
vos daugiau nusiskundimų, 
kaip Įplaukų. Jis prašo Tary-

kadi bą svarstyti Bendruomenės 
knygos, spaudos ir radijo va-fmokesčių — solidarumo Įnašų 
landčlių reikšmė mumyse dar. pakėlimo klausimą. Įnašą žmo- 
nepakankamai suprasta. Jis nės duoda lengviau, 
sako, kad reikia tirpyti veiklai ką, sako Volertas, 
ir galvojimtą apšaldanti šerkš
ną. Jis praneša, kad išeivijos 
uždaviniai yra sunkūs ir nusis
kundžia, kad trūko organiza
cinės tvarkos ir drausmės. Ne 
visi LB darbuotojai paisė Ta
rybos nutarimų. Ne visada pai-

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS

TEL: YArds 7-9107

kaip au- 
p rašydamas 

atkreipti dėmesį ir į Tarybos 
narių keliones. “Taupome, bet 
šykštūs negalime būti. Ne visur 
tinka skylėti batai, su jais į 
svečius nepatogu eiti. Nedary
kime šių nepatogumų Bend
ruomenei”.

čia kyla mintis, kad, gal ne
reikėjo Bendruomenei vaišinti 
lietuviškais “Baumkuchenais” 
ir “špekuchais” kongreso na
rių, o daugiausia jų sekreto- 
•riu ir kitu senato rūmu tarnau
tojų. žinoma, gera lietuviams 
paieškoti naujų draugų, kurie 
padedu kovoti, tačiau, jei “ba
tai skylėti”, kam! daryti nau
jas išlaidas. Kam kviesti kon
greso narius Į vaišes tą pačią 
savaitę, kada Baltijos tautų 
Jungtinis komitetas tame pa-

čianie Washingtone ruošė in
formacini suvažiavimą. Nors 
V. Volertas sako, kad “labai 
norėtųsi nuimti spygliuotų vie
lų užtvarą tarp LB ir Amerikos 
Lietuviu Tarvbos, tačiau iš 
LB darbu aiškiai matvti, kad 
ne Altą, bet patys LB vadai tas 
užtvaras stato, ką rodo ir tas 
kongreso narių vaišinimas 
“aukšto kaloringumo skanės
tai’’ vos dviem dienom prieš 
Altos ruošiamą su latviais ir 
estais konferenciją.

Elta, pranešdama apie kon
greso vaišinimą, rašo: “Pažy
mėtina, kad JAV Kongreso na
riai, patys negalėdami daly
vauti, į lietuviu vaišes buvo 
pasiuntę savo atstovus, sekre
toriato narius”, šią naują Ben 
druonienės veiklos sritį būtų 
galima pavadinti “Per baum- 
kuchenus Į laisvę”! Rašydama 
apie vaišes Elta, neprideda, nes 
galėjo ir nežinoti,
senatoriams įteiktos 
nia 700 Years’’ 
leistos kaip tik 
tuvių Tarybos, 
ėmė trukdyti 
vadai.

kad dviems 
“Lithua- 

knygos buvo iš 
Amerikos Lie- 
kurios darbui 
Bendruomenės

FUTBOLO - SOCCER - RUNGTYNĖS
ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS 13 D.

Tiesioginiai iš aikščių i didžiulius ekranus per- 
duodama spalvotais vaizdais EUROPOS TARP- * a 
VALSTYBINIŲ RUNGTYNIŲ pusiau - finali- f
nėms žaidynėms /
VOKIETIJA-ANGLIJA ir BELGIJA - ITALIJA
Rodys tik kabelinė TV. Namuose nebus matoma. M

Pirmosios rungtynės /

VOKIETIJA — ANGLIJA W
GEGUŽĖS 13 D. 11:00 VAL. RYTO J»

INTERNATIONAL AMFITEATRE
Rezervuota sekcija: S6.00, $8.50, $10.00. Bilietai parduodami prie įėji
mo ir visose Tickerton Įstaigose. Dėl arčiausios skambinti 329-1300.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
.......... . ............ i ............................ ■■■■ ■■ ■ n n . .............Z

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 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. VALANTI NAS

Be savaime suprantami] pir
mininko pasigyrimų, yra ir 
nusiskundimų. “Į akis krinta 
apylinkės, iš kurių CV negavo 
jokios paramos arba net jo
kios žinelės. Kai kurių atvejų 
priežastis bandėme aiškintis, 
bet sėkmės nesusilaukėme. Yra 
apylinkių, net pačių didžiau
sių ir svarbiausių, kurios re
aguoja lėtai, stipriai pavėluo
tai (galvoje turiu pusmečius, 
ištisus mietus). Pasijaučiame 
užmiršti, darosi sunku planuo
ti darbą, biudžetą”.

Apie organizacinius sunku
mus savo pranešime užsimena 
ir vicepirmininkas organizaci
niams reikalams Vincentas 
Gruzdys. Pirmiausia jis nuro
do Į valdybos pastangas/ ‘Kreip 
tąsi į apylinkes aplinkraščiais 
ir vizitavimo metu, prašant 
ruošti 16-tos Vasario minėji
mus. Taip gi priminta ruošti 
kitus LB minėjimus, kaip “Bir
želinių išvežimų, Motinos Die
nos ir kt”.

V. Gruzdys. pranešdamas 
apie pastangas padidinti mo
kinių skaičių lituanistinėse mo
kyklose, sako, kad “po ilgo 
darbo laimėta nulis”. Bandant 
organizuoti seniūnijas apylin
kėse, “iš apylinkių beveik ne
buvo tuo reikalu atgarsių”. 
Siūlant steigti apygardose jau
nimo teatrus, “iš 7 apygardų 
gautas 1 laiškas. Taip, kad tas 
reikalas nepajudėjo iš vietos”.

V. Gruzdys praneša ir kiek 
naują žinią, kad CV
steigti Bendruomenės laikraštį 
— biuletenį. Tuo reikalu buvo 
susisiekta su Informacijos Tar
nyba, kuriai vadovauja p. Va
liukas. Sutikimas gautas, bet 
tam reikalui reikėtų 10,000 dol. 
suma. Todėl nuo LB biulete
nio tuo tarpu atsisakyta, pa
sakoja V. Gruzdys.

čia norisi paklausti, ir kam 
jums, vyrai, reikalingas tas 
biuletenis, jeigu S. Barzduko 
redaguojamas puikus laikraš
tėlis “Pasaulio LKietuvis” nie
kaip galo su galu nesuveda? 
Jau ir taip LB Informacinei 
Tarnybai išleido taip sunkiai 
iš tautiečių surinktus 2,137 do
lerius ir 81 centą. Ar apsimo
ka dar galvoti apie naujas 
10,000 išlaidas. Gal gi p. Valiu
kas truputė! ir branginasi ? Už 
10,000 dol. bet kas gali leisti 
LB biuleteni. C

Baigdamas savo trumpą pra
nešimą organizacinių reikalų 
vicepirmininkas pripažįsta, kad j

svarstė

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Picus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

............. ............ . .. ..«

154 pusi, knyga.

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.
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ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si 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 persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Dviračių gadynė parėjo
Laukiama po gegužės 1 die

nos didelio dviratininkų padau
gėjimo miesto centre, kadangi 
nuo tos dienos Chicago North
western geležinkelio linija įren
gia savo traukiniais į darbus va- 
žinėjantienis keleiviams dvira
čiams pasistatyti ir saugoti vie
tą. Bet kuris mieste dirbantis 
galės traukiniu atvažiavęs Į 
Northwestern stotį pasiimti sa
vo dviratį, juomi nuvažiuoti į 
tarnybą ,iš jos grįžti ir dviratį 
stoties paskirtoje vietoje palikęs 
traukiniu namo važiuoti.

— Bilietus i Tautiniu šoku 
šventę jau galima Įsigyti “Mar
giniuose”.

— Julie Daraškaitė iš Mar
quette Parko apylinkės, Hurley 
mokyklos mokinė, yra tarpe 
laimėjusių premijas patrioti
nės temos rašinėlio konkurse, 
kurį globoja Chicagos pietva
kariu verslininkai.

— G. Baibienė, Los Angeles, 
Calif., išrinkta Dramos sam
būrio valdybos pirmininke, V. 
Dovydaitis — vicepirm., B. Mac 
kiala — sekr. A. Prišmantienė 
— ižd. D. Mackialienė pakvies
ta režisore.

— Prof. John A. 7?«ckauskas 
pakviestas Chicago State uni
versiteto Dekano asistentu. 
Universiteto taryba kvietimą 
patvirtino. Prof. J. A. Račkaus 
kas yra baigęs D e Paul univer
sitete pedagogikos ir mokslo 
institucijų administracijos moks 
lūs Magistro laipsniu.

— S/Sgt. Kazimieras 
las iš Marquette Parko 
kės paskirtas i Taktinę
jos komandą Bergstrom, Texas, 
bazėje. Jis yra fotografa
vimo specialistas. Paskutiniu 
metu tarnavo instruktorium 
Tailandijos aviacijoje. Baigęs 
St. Rita aukšt. makvkla ir Bo
gan kolegiją.

Norvi- 
apylin- 
aviaci-

— V. l'sas, Los Angeles, Calif, 
išvyko ilgesnėms atostogoms 
aplankyti įdomesnias Ameri-

“dalis apylinkių nerodė CV-bai 
jokios parankos nei jokios ži
nelės”. -

Du berniukai meno parodoj 
žiūri į abstraktą, kur drobėje pa- 
mozotos dvi juodos dėmės.

“Dumkiva lauk kol jie mudu 
nepakaltino I” susirūpinęs vie
nas pasakė antram.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R.ikia

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.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

2 BROILER COOKS
DAY OR NIGHT. NO SUNDAYS.

Group health ins. Paid vac. 
Excellent working conditions 

Salary open. 
Ideal for family man.

GINO’S STEAK HOUSE
163rd & Wallace, Harvey, Ill.

WANTED MARRIED MAN 
to work on farm estate 25 miles west 
of Chicago. Light farming and ge
neral estate upkeep. Knowledge of 
farming and IHM machinery desirab
le. Compensation — including sala
ry, excellent housing, workman’s 
compensation and hospitalization. 
Good references . Must understand 
md speak some English. Write AF 
333. American Foreign language 
Newspapers. 323 W. WASHINGTON, 

CHICAGO, ILL. 60606.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

TŠNTTOMOJAMAS 4 KAMBARIU BU
TAS SU baldais suaugusiems. Antra
me aukšte iš kiemo. 6541 S. Campbell 

Avė. Skambinti WA 5-6616.

kos vietoves ir lietuviškas gy
venvietes.

— Michael Minieka iš Mar
quette Parko apylinkės, St. Ig
natius aukšt mokyklos abitur
ientas, gavo vienkartinę 1000 
dol. National Merit stipendiją. 
Jis taip pat yra gabus meno ir 
muzikos dalykuose, veiklus 
sporte ir jaunimo organizaci
jose. žada studijuoti matema-

— Ponia Sofija Šeputis pa
skirta viešosios bibliotekos ve
dėja Worth, Ill.

— Bruno Stankus iš Albu
querque, New Mexico, ilga-1 
metis Naujienų skaitytojas, 
atlydėjo i Chicagą savo miru
sią žmoną Angeliją ir palaidojo 
lietuvių kapinėse. Jis liks gy
venti pas savo dukterį Frances 
Halper Marquette Parko apy
linkėje. Prieš išeinant pensi
jon B. Stankus gyveno Rock
ford, Ill.

KRISTINA ŽEBRAUSKAITĖ - GINTAUTIENĖ,

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 IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUŠKAS, FrezidenUa

2212 W. Cermak Road Chicago, ILL Virginia l-Tl^l

NAMŲ VALDYMAS NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS.— BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tol.: REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

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

kitokį blankai.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Federaliniu Ir valstijos paĮamu 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turte pirkimas 
pardavimas

REA^L ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

— Presbyterian - St Luke’s 
ligoninė, 1753 W. Congress 
Parkway, paskelbtos Ligoni
nių savaitės proga, gegužės 9 
ir 11 d. 1 vai. kviečia apžiūrėti 
ligoninę ir Rush medicinos mo
kyklą ir jų naujausius įrengi
mus. Ta kolegija buvo pirmoji 
Illinois valstijoje. Įsteigta 1837 
metais.

♦ Suvalkiečių Draugija gegu
žio 6 d., 7:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2419 W. 43rd St., 
rengia linksmą vakarą su Jur
gio Joniko orkestru. Bus trum
pa, įdomi programa. Pelnas ski
riamas IV Tautiniu Šokiu Šven
tei paremti. Prašome visus lie
tuvius gausiai atsilankyti ir pa
remti. Auka ^L.SO. (Pr).

*■ A. L. Montessori Vaiku Na
meliai ruošia Vartotų Daiktų 
Išpardavimą, gegužės 4—5 die
nomis, 4525 So. Ashland Avė., 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. va
karo. Kviečiame visus prisidėti 

bet dar 
'geram stovyje daiktus ir tuo

modernaus šokio šokėja, atliko pagrindinį solo šokį kompozitoriaus V. K. 
Banaičio operos "Jūratė ir Kastyti" pasaulinėje premjeroje Čikagoje. Kris
tina yra gerai pažįstama lietuvių tarpe savo koncertais ir aktyvia lietuviška 
veikla. Ji šoko New Yorke, CIevelande, Detroite, Čikagoje ir kituose Ame
rikos ir Kanados miestuose. Kristina yra jauniausia Jono ir Juzės Žebrauskų 
duktė. Gimusi 1949 m. Vokietijoje ir tais pačiais metais kartu su tėvais 
atvykusi į Čikagą, čia mokėsi ir augo. Vaikystėje lankė Velbasio baleto stu- 
d»j«/ vėliau Valeišaitės modernaus šokio studiją, šitos dvi mokyklos ir nu
lėmė jos šokio karjerą. Įstojusi j lllinojaus Universiteto modernaus šokio
fakultetą, po keturių metų studijų, 1970 m. gavo bakalauro laipsnį šokio sri- ir paaukoti vartotus, 
tyje, o už metų tame pačiame universitete įsigijo magistro laipsnį iš mo-1 
dėmaus šokio. Akademiniai atsiekimai universiteto yra aukštai įvertinti.
Kristina yra apdovanota daugeliu garbės raštų, universiteto lėšomis yra pačiu paremti Vaikų Namelius, 
lankiusi eilę Vakarų Europos valstybių ir surinkusi medžiagą apie Vakarų 
Vokietijos, Belgijos, Olandijos, Danijos ir kitų valstybių modernaus šokio is
toriją ir jo dabartinę padėtį. Už savo koncertus, šokio techniką ir choreo
grafiją šokėja Žebrauskaitė - Gintautienė yra aukštai įvertinta amerikiečių 
šokio profesionalų — Schmidt-Blossom, Paxton, ir japono meno kritiko 
Šato. Jų bendra nuomonė, kad modernaus šokio šokėja Kristina Žebraus. 
kaitė - Gintautienė yra jauna, talentinga, ir daug žadanti menininkė su 
puikia šokio technika ir akademine erudicija. Malonu, kad mūsų jaunoji 
karta kyla tarpttautinėje plotmėje. Tai kelia pelnytą pasididžiavimą ne 
tik tėvams ir artimiesiems, bet visai lietuviškąja! visuomenei. Savo pasi
tenkinimus galima išreikšti plojimais, sutikdami šokėja Kristiną Žebraus- 
kaitę - Gintautienę scenoje dar gegužės 6—7 dienų spektakliuose. T. Rudė n a s.. CUllienei, 4/1-0144. (Pr).

Bus priimami batai, rūbai, žais
lai, plokštelės, knygos, indai, 
įvairūs įrankiai, baldai ir t. t. 
Neturint priemonių pristatyti 
daiktus į Vaikų Namelius, 
2743 W. 69th St., prašoma 
skambinti vakarais p. A. Vai-

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

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

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
S26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU 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. Washtenaw Ave. RE 7-7200

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mieg.. alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
S40.500

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

APYNAUJIS aukšto mūr., alum, 
angai, šiluma gazu. įrengtas rūsys, 

’-jų autom, garažas. Marquette Par 
e. $36.500.
GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan

dai. karštu vandeniu šild. gazu. mo 
lemios vonios. Mūr. garažas. Mar- 
■uette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui, Oak- 
’awn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
°arke. — Tik $88.000.

NTERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOMF INSURANCE

Call: Frink Zipolit 
JžMtt W. 95th St.

GA 4-8654

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, 1IL 

TEI_____7765888
Anicetas Garbačiauskas, sav.




