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VAKAR ARGENTINOS PREZIDENTO RINKIMAI
... si įg-SĮ-:

SAIGONAS. — šį trečiadienį Viet Congo vadovybė Pietų 
Vietname žada paleisti dar vieną savo belaisvių amerikiečių grupę. 
Hanojus irgi turėtų paleisti apie 140 amerikiečių. Jų paleidimo 
tvarka glaudžiai rišama su išvežamais iš Vietnamo amerikiečiais 
kareiviais. Karinė vadovybė skelbia, kad apie 75% visų sutarties 
pasirašymo metu buvusių amerikiečių kareivių, jau išvažiavo iš 
Vietnamo. Jie išvežami maždaug po 400 kasdien.

Tarp sugrįžtančių belaisvių at
siranda ir tokių, kurie pasisakė 
prieš Vietnamo karą ir prieš Ame 
rikos politiką Indokinijoje. Vie
nas aviacijos kapitonas pareiškė 
sugrįžęs, kad komunistų siūly
tos taikos sąlygos 1969 metais 
buvo lygiai tos pačios, kurias jie 
išsiderėjo 1972 metais. Ameri
kos vyriausybė galėjo tas sąly
gas priimti jau anksčiau.

Sugrįžęs iš Viet Congo nelais
vės amerikiečiai pasakoja apie 
armijos korporalą McKinley No
lan, 24 metų amerikietį, kuris 
perėjo į Viet Congo pusę. Jis daž
nai maišėsi amerikiečių belaisvių 
stovyklose, kur vengdavo su be
laisviais kalbėti. Jis esąs vedęs 
vietnamietę moterį ir turįs du 
vaikus, kurie visur važinėją su 
belaisviais. Armijos sąrašuose 
Nolanas laikomas dezertyru, ta
čiau nebuvo žinoma, kad jis akty
viai padeda priešui.

Belaisviai sako, kad patys viet
namiečiai komunistai perbėgusio 
amerikiečio negerbė, su juo ne
siskaitė, nors jis laisvai vaikščio- sisiuute, nors jis jaisvai vaiKbciv- « -tvienoje pusėje gtovi visuomepA. individo j^g. atsitrau 
jo karinėse stovyklose. Jis pa- grąžęsio* is pra jo yry r SUVaržytxjmft -pbTitit&Tnis laisvėmis ir nuo savybės indėnus
ruošdavo Viet Congo propagan- bylą ir prašo teismo, kad uz-4 x J
dinius lapelius ir dirbdavo prie 
radijo atsišaukimų. Jo žmona 
virdavo kareiviams maistą.

Amerikiečių kareivių skaičius 
P. Vietname vis mažėja, tačiau 
daugiau atvažiuoja civilių. Sai- 
gono vyriausybė skelbia savo 
spaudoje ir Amerikos laikraš
čiuose, kad jai labai reikia-civi
lių aviacijos mechanikų. Saigo- 
nui trūksta žmonių, kurie suge
bėtų remontuoti lėktuvų moto
rus ar sunkvežimius, reikalin
gi elektrikai, pramonės mašinų 
specialistai. Saigonas gavo iš 
Amerikos daug lėktuvų, kuriems 
reikia specialistų mechanikų. 
Jiems siūlomos geros algos, ap
mokama kelionė, parūpinamas 
draudimas, duodami geri prie
dai. šie mechanikai turi būti 
Amerikos piliečiai.

Daug nemalonumų 
dėl nuodingų sėklų
NEW DELHI. — Kaip jau 

rašėme, Amerikos javuose, ku
riuos pirko Indija, buvo rastos 
nuodingos pikžolių sėklos, ameri
kiečių vadinamo Jimson augalo 
mažos juodos sėklos. Dėl tų sėk
lų buvo Indijos parlamente pa
klausimų ir Indijos vyriausybė 
pažadėjo išsijoti visus Ameri
kos grūdus, kad juose nebūtų 
žmonėms kenksmingų medžiagų.

Komunistai šį incidentą plačiai 
naudoja propagandai prieš Ame
riką. Jie skelbia, kad Amerika 
tyčia siunčia nuodingus javus 
Indijos žmonėms nuodyti. Ame
rikos pareigūnai Indijoje paaiš
kino spaudai, kad sorghum kruo
pos Amerikoje žmonių nenaudo
jamos, o tik — pašarui. Todėl 
tie grūdai taip švariai neišvalo
mi, kviečiai ar kiti žmonių nau
dojami javai. Indija sorghum 
perka žmonėms maitinti ir tai 
ne pirmos rūšies sorghum, bet 
antros, kuri tinka tik gyvuliams 
šerti.

šį nemalonų įvykį premjerė 
Gandhi dar padidino, kai pa
klausta laikraščio koresponden-

1$ VISO PASAULIO
ČIKAGA. — Pašto valdyba 

paskelbė, kad miesto laiškane
šiai nuo balandžio mėn. galės 
pareigose dėvėti trumpas kel
nes.

SILVE PLUME. — Praėju
sią savaitę Colorado kalnuose 
atidarytas naujas greitkelio tu
nelis, pavadintas Dwight E. 
Eisenhowerio vardu, pakei
čia 10 mylių vingiuoto kelio per 
kalnus. Susisiekimas tarp Den
verio ir Salt Lake City visa va
landa sutrumpėjo.

HAMILTONAS. — Bermudo- 
je nežinomi piktadariai nušovė. 
Bermudos gubernatorių Sir Ri-j 
chard Sharpies ir jo adjutantą, 
kapitoną Sayer. Abū nušauti 
gubernatoriaus rūmų sode. Gu- 
bernatrius Sharpies, 56 m. tik 
spalio mėn. šias pareigas pe- “ 7 ' —~ r ~ ~ **-
rėmė dou, pasakydamas šeštadienį kalbą, kuri kelis kart buvo perduota

CHEMBERSBURG _  Vie P^r Prancūzijos valdišką televizijos stotį. Jis įspėjo prancūzus
nas iš Viet Congo nelaisvės už komunistus ir jų sąjungininkus. “Pasirinkimas yra

draustų jo žmonai parduoti jų 
bendrą turtą. Jam būnant ko
munistų nelaisvėje, jo žmona 5 
metus ištvirkavusi su kitais vy
rais, pardavusi namą ir kitą nuo
savybę, iššvaisčiusi visus jo 
darbdavių siųstus pinigus.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
vyriausybė ištremia UPI biuro 
vedėją už straipsnius prieš P. 
Vietnamo valdžią. Keli NBC te
levizijos korespondentai nega
vo vizos sugrįžti atgal į Saigo- 
ną.

PHNOM iPENHAS. — Kam
bodžos prezidento Lon Nol jau
nesnis brolis generolas Lon Non 
pareiškė užsienio koresponden
tams, kad amerikiečių siūlomas 
premjeru Sirik Matak netinka 
tai vietai, nes kambodiečiai juo 
nepasitiki. Generolas Lon Non 
pats yra įtakingas valdžios mi- 
nisteris, mobilizacijos direkto
rius ir vienos iš keturių divizi
jų vadas. Sakoma, kad jis pats 
turi politinių ambicijų.

Laoso generolai 
laužo paliaubas

VIENTIANE. — Amerikiečiai 
patarėjai Laose pripažino, kad 
Laoso kariuomenė daugiau lau
žo karo paliaubas, negu komu
nistai. Amerikos diplomatai 
griežtai įspėjo Laoso valdžios ge
nerolus sustabdyti ofenzyvą prie 
Thankhek miesto ant Mekongo 
upės. Vyriausybės jėgos atstū
mė komunistus nuo to miesto jau 
po karo paliaubų.

Dešinieji Laoso generolai kal
ba apie perversmą ir neutralios 
Souvanna Phouma valdžios nu
vertimą. Amerikos diplomatai 
įspėja generolus nebandyti su
kilimo, nes be Amerikos pinigų, 
gazolino, ginklų ir amunicijos, 
Laosas negalės tęsti karo.

to, ar teks dar daugiau javų pirk
ti iš Amerikos, ji atsakė neži
nanti, nes Indija turinti ir taip 
daug vargo su javais, kuriuos 
gavo iš Amerikos.

y- s A. JL

Izraelio tankas Sinajaus dykumoje budi prie 
nį lėktuvą, įtardami, kad

numušto Libijos

PREZ. POMPIDOU RAGINO ŽMONES 
NEBALSUOTI UŽ KAIRIŲJŲ BLOKĄ

PARYŽIUS. — Vakar Prancūzijoje vyko parlamento rinki
mai, į kuriuos paskutiniu momenta įsikišo ir pijezidentas Pompi-

j teisėmis, kitoje pusėje — laisva visuomenė, nors ir netobula”, kal
bėjo prezidentas Pompidou.

Jis jau anksčiau pasakė, kad 
jei parlamente daugumą laimė
tų komunistai socialistai, jis at
sisakytų paskirti jų pristatytą 
premjerą ir šauktų kitus rinki
mus.

Opozicijos partijos piktai kri
tikuoja prezidentą Pompidou už 
jo įsikišimą į rinkimų kampani
ją. Prezidentas turįs būti aukš
čiau visų politinių ginčų. Jis esąs 
visų prancūzų prezidentas, o ne 
vien degolininkų.

Dalis parlamento rinkimų įvy
ko sekmadienį prieš savaitę, ta-, 
čiau juose tik 59 parlamento na
riai laimėjo savo vietas. Kituo
se 431 rajone rinkimus teko pa
kartoti. Antroje rinkimų dalyje 
dalyvavo tik po du kandidatus, 
šį kartą reikėjo laimėti paprastą 
balsų daugumą. Balsavimo re
zultatai paaiškės šiandien vaka
re ar rytoj.

Vis daugiau prancūzų reiškia 
viltį, kad Prancūzijoje sustiprės 
centro politinės partijos. Da
bar balsuotojai teturi pasirinki
mą tarp dviejų kraštutinumų: 
tarp komunistų dominuojamo 
kairiųjų bloko ir degolininkų. 
Prancūzijai reikia trečiajo blo
ko, tačiau nemanoma, kad šiuo
se rinkimuose jis iškiltų.

Texas uraganai
HUBBARD. — Texas valsti

joje šeštadienį siautė keli uraga
nai, padarę nemažai nustolių. Au
drose'žuvo penki asmenys, su
griauta daug namų, vien Hub
bard mieste nuostolių padaryta 
virš dviejų milijonų dolerių. Su
žeistų. skaičius Texas siekia 150.

Burnet mieste sužeista 30 žmo
nių ir audra sugriovė 300 pasta
tų, jų tarpe nemažą mokyklą. 
Texaso gubernatorius helikopte
riu skraidė po audros nuteriotą 
apylinkę. Policija ir kariuome
nė iš Fort Hood saugo sugriau
tas vietoves, kad plėšikai neplėš- 
tų parduotuvių ir privačių namų. 
Iš viso buvo pastebėti 9 uraga
nai.

Airių vadai 
nežino apie bombas

LONDONAS. — Airių Respu
blikos Armijos vadovybė nepri
siima kaltės dėl Londone spro
gusių dviejų bombų. Vadovybė 
sako, kad, galimas daiktas, bom
bas padėjo keli airių organiza
cijos “karštakošiai”, tačiau be 
vadų žinios ir pritarimo. Sprogi
muose žuvo vienas 60 m. vyras ir 
virš 200 žmonių buvo sužeisti. 
Bombos padarė žalos pastatams 
Londono centre, išmušta tūks
tančiai langų.

Londono policija ieško pačia- to. Policija 10 asmenų jau sa
me Londone įtariamų airių. Trau ėmė, tačiau ieško pačių sąmokslo 
kinių mašinistų streikas apsun- vadų — trijų vyrų.

Izraelio premjoro Goldą Moir baigė vizitą Amarikojo, kur jai kariną 
ir akonominą paramą pažadėjo na tik Amortko* vyriauąybė, bat ir 

Amarikot žydu organizacijos.

lėktuvo laužo. Izraelitai numušė paklydusį keleivi- 
su piktais tikslais.

Paliko indėnus 
užimtame kaime

WOUNDED KNEE. — Fede- 
raliniai šerifai, kurie buvo ap
supę indėnų okupuotą kaimą 
Wrounded Knee, gavo įsakymą 

gauja laimėję ši mūšį. Valdžios 
atstovai pareiškė, kad indėnams 
paleidus įkaitus, neapsimoka lie
ti kraujo ir varyti indėnus iš už
imtų kelių pastatų, nes laukia
ma, kad indėnai patys išsikraus
tys. Vėliau teisingumo 
tamentas iškels indėnų 
lams bylas.

Indėnų reikalavimai 
patenkinti ir Wilsonas, pačių in
dėnų išrinktas genties vadas, ne
buvo pašalintas. Galvojama, kad 
pats Wilsonas su savo šalininkais 
išvarys radikalus iš Wounded 
Knee. Tos grupės vadai net nėra 
sioux genties nariai ir atsikraus
tė iš kitų indėnų gyvenviečių.

depar- 
radika-

nebuvo

kino airiams pabėgimą iš mies-

PERONISTAI - STIPRIAUSIA GRUPĖ
BUENOS AIRES. — Vakar pirmą kartą po 10 metų Argenti

noje vyko demokratiniai rinkimai, kuriuose 14 milijonų balsuotojų 
turėjo išrinkti prezidentą 69 senatorius ir 8,000 kitų pareigūnų. Pe
ronistų kandidatas Hector Campora, kuris neslėpė, kad jį išrinkus 
Argentiną valdys buvęs prezidentas Peronas, buvo laikomas favo
ritu gauti daugiausia balsų. Argentinos darbininkų tarpe peronis
tų judėjimas yra labai gyvas, nors visi bešališki stebėtojai pri
pažįsta, kad Argentiną į sunkumus įvedė ne kas kitas, bet Pero
nas. Iš tų sunkumų karinė vyriausybė dar nesugebėjo šalies iš
vesti ir dėl to sugalvojo valdžią perduoti civiliams.

Meras Daley 
puolė liberalus

ČIKAGA. — Heras Daley, kal
bėdamas demokratų partijos pie
tuose, kuriuose dalyvavo sena
torius Henry Jackson, piktai pa
sisakė prieš demokratų libera
lus, kurie paskutinėje demokra
tų konvencijoje buvo išmetę me
rą Daley iš atstovų tarpo. Daley 

I pasakė, kad tie liberalai kalti 
dėl rinkimu pralaimėjimų lap
kričio mėn. Jei konvencija būtų 
paklausiusi sen. Jackson, demo
kratai nebūtų taip pralaimėję, 
pareiškė Daley.

Paskutinė demokratų konven
cija buvo didžiausias sąmokslas, 
pasakė Daley. Liberalai siekė 
valdžios, nepaisydami, kad jų lai
mėjimas konvencijoje atneš de
mokratų partijai skriaudą. Da
ley pranašavo, kad 1976 m. rin-

Kinija paleidžia 
tris amerikiečius

SAIGONAS. — Pagerėjus Ame 
rikos santykiams su Kinija, šią 
savaitę, gal jau ir šiandien, Ki
nija paleidžia savo amerikiečius 
belaisvius, kurių yra trys. Avia
cijos kapitonas Philip Smith ir 
laivyno komanderis Robert 
Flynn vienas buvo numuštas su 
lėktuvu virš Kinijos 1965 m„ ki
tas — 1967 m. Trečias kalinys 
yra ČIA valdininkas, šnipinėjęs 
Mandžiurijoje dar Korėjos karo 
metu. Jo lėktuvas turėjo sutar
toje vietoje paimti Kinijoje Tau
tinės Kinijos pilietį, šnipą. Nu
skridęs į sutartą vietą John Dow
ney lėktuvas buvo numuštas. Pa
aiškėjo, kad kinietis šnipinėjo 
abiem pusėm.

Prezidentas Nixonas pats pra
šęs Kinijos vyriausybės paleis
ti seniai kalinamą Downey, nes 
jo motina Amerikoje sunkiai ser
ga. Downey buvo nuteistas Ki
nijoje kalėti iki gyvas galvos 
Kitas kartu su juo pagautas ame
rikietis žvalgybos valdininkas 
Richard Fectau buvo kinų paleis
tas 1971 m. dar prieš preziden
to Nixono kelionę į Pekiną.

P.

Ky kritikuoja 
prezidentą Thieu

NEW YORK AS. — Buvęs
Vi<4namo viceprezidentas Ngu
yen Cao Ky. kalbėdamas su ame
rikiečių televizijos koresponden
tu, pareiškė, jog P. Vietnamas 
nelaimėjo taikos su garbe. Dėl 
to kaltas esąs prezidentas Thieu. 
Ky neslėpė, kad jis turi politinių 
ambicijų ir daug rėmėjų tarp 
jaunųjų vietnamiečių ir karei
vių. Jis būtų veiklus preziden
tas, ne toks lėtas kaip dabarti
nis Thieu, pasakė Ky.

Aviacijos maršalas Ky atvi
rai kritikavo Thieu valdžią, kad tekti į kalėjimą. Ky atsakė ne- 
korespondentas net paklausė, ar bijąs, nes. ką jis sako, yra tiesa.

Be peronisto Caporos į prezi
dentus kandidatavo dar aštuoni 
kandidatai. Iš jų svarbiausias 
radikalų partijos, kurią remia 
vidurinioji Argentinos klasės, 
kandidatas Ricardo Balbin, 68 m. 
Jis pralaimėjo prezidento rinki
mus 1952 m., kai buvo išrinktas 
Peronas.

Jei nė vienas kandidatas ne
gaus 50'< visų balsų, preziden
to rinkimus gali tekti pakartoti 
tik su dviem kandidatais. Tuo 
atveju, stebėtoju galvojimu. Bal
bin turi nemaža vilčių išeiti lai
mėtojų prieš peronistų Caniporą.

Camporos partneriu ir kan
didatu į viceprezidento vieta yra 
Vicente Solano Lima, 71 m., 
anksčiau buvęs aršus peronistų 
priešas. Kariuomenės vadai ti
kisi, kad nauja vyriausybė bus 
naujo Argentinos demokratinio 
gyvenimo pradžia ir kad ji iš
ves šalį iš susiskaldymų pasižy
mėjusios praeities. Peronistai 
daug ankstyvesnių balsavimų 

-boikotuodavo i? dėl to būdavo 
neįmanoma sudaryti stipresnį 
parlamentą, nes peronistai suda
ro apie trečdalį Argentinos gy
ventojų.

Iš mažesnių politinių partijų 
įdomi yra “Liaudies Revoliuci
nė Santarvė”, kuri nėra, kaip 
vardas rodytų, komunistinė, bet 
krikščionių demokratų ir kitų 
trijų centro partijų grupė. Skir
tumai tarp partijų Argentinoje 
nėra ryškūs, politinės platfor
mos dažnai susilieja ir kandida
tai dažnai pereina iš vienos gru
pės į kitą. Mažai kas galvoja, 
kad bet kuris iš 9 kandidatų su
rinktų 50.1'v visų balsų. Tuo 
atveju nauji rinkimai būtų ba
landžio 8 d. Iki to laiko partijos 
persigrupuotų.

Karinė diktatūra jau paskel
bė, kad nauja vyriausybė turės 
ateityje savo kabinete turėti sti
prią karinę atstovybę. Valdžia 
negalės pakeisti kariuomenės pa
skirtų teisėjų, negalės skelbti 
amnestijos teroristams. Kari
ninkai ir toliau planuoja prižiū
rėti valdžios darbus.

Prezidentas siūlo 
griežtas bausmes 
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas pažadėjo savo 
kalboje šeštadienį sugriežtinti 
kovą prieš nusikaltimus, ypatin
gai, prieš narkotikų platinimą ir 
organizuotą kriminalą. Jis pa
reiškė, jog savo rašte kongresui 
jis prašo federalinių įstatymu 
sustiprinimo, siūlydamas griež
tesnes bausmes nusikaltėliams.

Prezidentas Nixonas ne tik 
siūlo taikyti mirties bausmes 
kai kuriems nusikaltėliams: lėkt- 
tuvų grobikams, žmonių pagro
bėjams ir kalėjimų prižiūrėtojų 
ar policininkų žudikams. Prezi
dentas pavedė įstatymų eksper
tams sudaryti naujo kriminali
nio kodekso projektą, kurį jis 
prašys kongresą priimti.

jis už tokias kalbas nebijąs pa-



ŽURNALISTU BALIUJE
Š. m. kovo mėn 3 d. mūsų žur

nalistai sugalvojo, sudūmojo nėr 
be Chicagoje, bet toli, toli galu
laukėje, kokiame tai Orland Par
ke pabaliavoti.- Nei maniau, nei 
galvojau kažkur trankytis.

Staiga ir netikėtai gavau pra
nešimą, kad šitame baliuje pri
valau būti. Beveik visą gyveni
mą būdamas drausmingu ir šį 
kartą paklusau.

l*rivalau, tai privalau būti, 
bet kaip ten patekti? Prie ge
rų norų ir čia atsirado galimy
bė. Nagi, tas toks mielas ir pa
slaugus žurnalistų žurnalistas 
Vytautas Kasniūnas sukišo su 
Juozu Jurevičiu j automobilį ir 
atvežęs į egzotišką pavadinimą 
turintį pastatą — Riviera Club 
— paleido. Paleido ir tarė: “Ba- 
liavokit ir nieku nesirūpinkit — 
į namus ir vėl pristatysiu.

Kaip Vytautas tarė, taip jis ir 
padarė. Apie to pastatp puoš
numą nerašysiu. Tik tiek gali 
pastebėti, kad priešais randasi 
apskritas didokas prūdas ar eže
rėlis, o pačiame pastate prie du
rų didelis melsvu vandeniu pri
pildytas baseinas. Kam tas van
deniu pripildytas baseinas reika
lingas, taip ir nesužinojau. Tur 
būt, perdaug įkaitusiems atvė
sinti ?

štai ir publika pradėjo rinktis. 
Tur būt, vieni iš pirmųjų pasi
rodė detroitiškiai: žurnalistas ir 
rašytojas Vladas Mingėla, Vla
das Selenis ir jaunatviškai-Atle
tiškai atrodąs linksmai nusitei
kęs Naujienų bendradarbis Al
fonsas Nakas, su kuriuo dar Lie
tuvoje buvome kaimynais, mat, 
vienas zarasiškis, antras rokiš-

kietis. Draugiškai nuoširdžiai 
pasisveikinome. Nesibarame ir j 
nutarėme net ateityje nekuomet 
nesibarti.

Pasirodo net iš Clevelando gra-1 
žiai rašąs, dar gražiau kalbąs 
Jonas Daugėla atvažiavo. Ogi, 
kunigėlių net aštuonius priskai- 
čiau. Vienas žilagalvis stam
baus kūno sudėjimo, net iš Grand , 
Rapids, antrasis dar stambes
nis “Darbininko” redaktorius 
Kornelijus Bučinys, kuris žurna
listus pasveikino. Kiti atrodo vi
si chicagiškiai, bet jau už sve
čius smulkesni. Ogi “Draugo” 
redaktoriui Juozui Prunskiui ma
tyti neperdaug patiko, labai ank
sti namučio išvažiavo.

žinote, baliuje vyrai puikiai 
atrodė, bet moterys dar puikes
nėmis pasirodė. Visi bara rė
kia, kad moterys ir rrfergaitės 
pertrumpus sijonus dėvi, o žur
nalistų baliuje nei vienos nete
ko matyti su trumpu sijonu. Vi
sų moterų ne suknelės, bet pui
kiausios sunknios grindis sie
kė. Trumpasijonių visai nesima
tė. Bet gi mačiau dvi moteris, 
kurioms matomai didelė nelaimė 
atsitiko. Tur būt, įlipant ar iš
lipant iš automobilio jų sijonai 
už-ko nors užsikabino. Ir taip tu 
man pataikyk! Nagi, iš abiejų 
pusių beveik iki juosmens pra
plėštos... Vargšelės taip ir tu
rėjo šokti mažai pridengtomis 
blauzdelėmis švytruodamos. Ką- 
gi padarysi, nelaimių visur ir vi
suomet pasitaiko.

Ogi publikos mandagumas, pa
slaugumas, tiesiog stebėtinas. 
Atrodė, kad visi ten suvažiavo 
baigę mandagumo universitetus.

Delegacijos išvažinėjo ir salė Paryžiuje, kur bu/o pasirašyta Vietnamo karo paliaubų sutartis, 
liko tuščia. Ant grindų kilimo guli didelio, apskrito stalo išardytos dalys.

Piliečių Klubas
Piliečių klubo susirinkimas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubo susirinkimas įvyko vasa
rio 18 d. Hollywood Inn salėj. 
\tidarius susirinkimą buvo pra
nešta, kad narys Frank Jagmin i 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Kaip 
visados, buvo pasiųsti nuo klu
bo grabnešiai ir vainikas ir iš
reikšta gili užuojauta jo šeimai. 
Laiškas iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagos skyriaus per
skaitytas ir priimtas vienbalsiai. 
Klubas visados rėmė šį gerą 
tikslą, tai ir šiemet nutarė duoti 
auką. 
___________________________ 1 1
ži tėvynė mano” ir “Stoviu aš pa
rimus”.

Po meninės dalies Ziono Evan-
gelikų parapijos valdybos pirmi-

CHICAGOS LIETUVIU

OHANN STRAUSS'O TRUU VEIKSMU OPERETĘ

KJp:

TlMA BRUNIENĖ.“ J. PĄNKAT*

REŽISOftJUM — DDHOENTAS ’ 

MUZ STEPHENS-STEPONAVIČIUS
SU S4MF0KIMU ORKESTRU

MARIĄ HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ
6700 S, CALIFORNIA AVE

BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE

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

S. Petersonienė

t’oeiija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykslavinjii. .Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
stems bei jaunimui:

1. N Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psi. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra 
žus leidinys. $1.50

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail. V. Sunan 
keviciaus iliustruota. 130 psl., $1.80

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, ap.e paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Krburo 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, nofeles. Dail 
V Stančikartės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

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

8 Jonas Valaitis, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos pęsmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl.. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietovfŠką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 60608
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Kas be ko buvo ir išimčių, štai 
užkalbinu vieną bičiulį, nešio
jantį garsių vyrų yardą. Nusi
stebiu, kad gerokai pastorėjęs. 
Tik žiūriu, kad mano bičiulis 
baisiai piktai į mane pažvelgęs 
tar: “Koks čia klausimas. Apie 
tai pastabas daryti čia nelaikąs 
ir nevieta”. Bijodamas, kad dar 
stipriau nebūčiau sudrausmin
tas — pabėgau. Už tai dabar 
žemai, žemai atsiprašau. Jis ir 
buvo vienintelė išimtis.

Atsilankiusiems davė ir to
kius gelsvus popierėlius. Už juos 
galėjai išgerti, o šalia baro pa
statytas ilgas stalas ir ant to 
stalo prikrauta įvairiausių val
gių, tokiais smulkiais gabalė
liais supiaustytų. Pas tėvus au
gau, tai sriubą šaukštu srėbiau, 
o kietesnį valgį pirštais čiupau. 
Vėliau išmokau dar šakute ir 
peiliu naudotis. Čia gi prie stalo 
nedavė nei šaukšto, nei šakutės, 

' nei peilio, bet turėjai apsirūpinti 
tokiu durtuvu su užkabomis. Ir 
taip žmonės apie stalą apspitę 

:-badė, dūrė gabaliukus ir valgė. 
Kad tu surūgtum pagalvojau, 
senatvėje reikia išmokti dar ir 
durtuvu naudotis, šalia stovin
ti jauna ponia pastebėjo, kad tai 
esą moderni valgymo priemonė. 
Jau laikas buvęs žinoti ir išmok
ti. Pasiuskit jūs visi su savo 
modernumu. Jau naujo meno 
nebesimokinsiu. Durtuvu maisto 
nebadysiu!

Tiesa vėliau prie stalų atnešė 
įvairios mėsos, bulvių, kopūs
tų, dešrų ir kitokių valgių. Da
vė ir šakutes su peiliais. Ma
čiau, kad ir mane apibarusi jau
noji ponia valgė ne durtuvą, bet 
peilį ir šakutę vartodama.

Prieš pradedant valgyti, trio: 
Nakas. Prapuolenis ir Nerija 
Linkevičiūtė padainavo kelias 
daineles ir kelis kupletus. Jie 
ten suminėjo daktarus; Adoma
vičių, Meškauską, Bobelį, žur
nalistus Jonušaitį ir kitus. Ar jie 
apie juos gerai ar blogai daina
vo, nesupratau, bet publika ska
niai, skaniai juokėsi. O vienas 
vyras pastebėjo: “Patiko man 
jų dainelės, bet labiausiai susi
žavėjau dešinėje pusėje stovin
čio jaunuolio plačia barzda. Tai 
aštuoniolikto šimtmečio puošme
na— ir man toji barzda patiko”. 
Priedo dar Gina Čepkauskienė 
buvo tokia linksma, net vokiš
kai dainelę užtraukė. žinote, 
balselis tai gražus, o kiti porino, 
kad mikrofonas per garsus. Bet 
man tai ir dainininkė, jos daine
lė ir mikrofonas labai ir labai 
patiko. Muzikantai daug geriau 
ir garsiau grojo, negu grodavo

■ Rytų Aukštaitijoje buvę kaimo 
muzikantai.

Prieš išsiskirstant žurnalistai 
laimingiesiems ir dovanų pasky
rę. Baisiai norėjau šampano dė
žę laimėti - nepasisekė. Pas
kutinis laimikis buvo “Spaudos 
antis”. Paskelbus šį faktą, iš ki
to salės galo stambus aukštas, 
nešiojąs vešlius ūsus, vyras atne
šė didele paklode apdengęs kaž
ką paslaptingą. Atidengus pa
klodę, pasirodo tokia balta, gels
vu snapu gyva antelė. Tą ante
lę laimėjo viena ponia. Na, žur
nalistai, savo tokia dovana po
niai tik daug vargo pridarėt. 
Negi tokią gražią antelę imsi ir 
piausi, o virtuvėje ar miegama
jame irgi nelaikysi. Bėdos su to
kia dovana ir tiek.

Buvo ir netikėtumų. Žmonės

VASARIO 16-OJI ZIONO PARAPIJOJE
• * . -• » A š 4'-? * * *

Kaip kiekvienais metais, š. m. 
vasario 18-tą dieną Ziono Lietu
vių Evangelikų parapijoje .bu
vo paminėta Lietuvos nepriklau
somybė. Ta proga pamaldose pa
rapijos choras sugiedojo “Į eiles 
vienybėn stokim” ir “Kas po 
sparnais Aukščiausio”. Po pa
maldų bažnyčios salėje Nepri
klausomybės minėjimo reikšmės 
tema kalbėjo Viktoras B. Mie- 
liulis.

Viktoro Mieliulio kalba
Savo paskaitos pradžioje Mie- 

liulis pastebėjo, kad Vasario 16- 
toji dažnai yra minima daugiau 
jubiliejine prasme, ir didesne dė
mesio dalis paprastai skiriama 
nepriklausomybės atstatymo pe
riodui. šiandien tačiau Nepri
klausomybės šventė šalia jubilie
jinės turi daug būtinesnę, daug 
daugiau įpareigojančią politinę 
reikšmę. Tai jokiu -būdu nereiš
kia. kad 1918 metų nepriklauso
mos Lietuvos paskelbimas ir ap
skritai visa anos kartos auka lie
tuvių tautai yra praradę savo 
vertę. 'Priešingai, jų palikimas 
yra vienas iš tauriausių mūsų

dažnai nėra tokia pastovi, ir, gal, 
šį kartą mes būsime laiminges
ni. Tačiau laukti mūsų tautos 
laisvės, baigdamas pridūrė pre
legentas, mes turime ne stebė
tojų, bet veikėjų gretose. Šalia 
savo lietuviškumo išlaikymo 
mūsų didžiausias uždavinys yra 
burtis prie mūsų visų reiškiamo 
protesto prieš Lietuvos inkorpo
ravimą į Sovietų Sąjungą ir rem
ti visokeriopą Lietuvos laisvini
mo programą: Mūsų tautinis 
veiklumas yra būtinas, jei no
rime išlaikyti savo pagalbingu- 
mą mūsų tautai”.

Meninė dalis
Minėjimo meninėje dalyje da

lyvavo ponios Alisos Burbulienės 
vadovaujami šeštadienio lietu
vių kalbos mokyklos mokiniai sa
vo gražiomis eilėraščių deklama
cijomis. Kitų menininkų tarpe 
buvo jaunieji pianistai Robertas 
šikšnius su J. S. Bach’o “Preliu
das” ir Jonas Juozupaitis su M. 
Clementi “Sonatina Opus 36-IV”. 
Be to, graži tautinėj aprangoj 
mergaičių grupė sudainavo “Gra-

ninkas Jonas Fetingis tarė svei
kinimo ir padėkos žodį.

Visos minėjimo programos 
administratorė buvo Liucija 
šikšnienė. Minėjimas buvo baig
tas malda, prašančia Aukščiau
siojo dvasinės paramos ir palai
mos mūsų pavergtai lietuvių tau
tai ir Viešpaties užtarimo jos 
okupacinės kančios valandose.

tautos epizodų, kuris liudija ne
paprastą lietuvių, tautos atspa
rumą ir nepalaužiamą jos dvasi
nę jėgą. Atkreipkime dėmesį,
pavyzdžiui, į tai, kad lietuvių 
tauta po daugiau kaip 120 metų
rusų okupacijos tapo laisva, kai 
•tuo tarpu ukrainiečiai — dvide
šimt kartų skaitlingesnė tauta 
— nepajėgė išsikovoti savival
dos.

“Mūsų kovoje prieš rusų oku
paciją, aiškino prelegentas, mes 
fiziškai esame bejėgiai, ir pro
testas bei demonstracija yra 
bent tuo tarpu vieninteliai mūsų 
ginklai. Mūšy šios dienos mi
nėjimas esmėje yra mūsų protes
to pakartojimas prieš neteisėtą 
Lietuvos prijungimą prie So
vietu Sąjungos. Mūsų atstovai 
Washingtone taip pat protestuo
ja ir neleidžia Amerikos vyriau
sybei užmiršti, kad šis aktas 
prieštarauja pačios Amerikos 
prezidento (Wilsono) visam pa
sauliui paskelbtam tautų apsi
sprendimo laisvės principui”.

Lietuvos ateities klausimu pre
legentas pareiškė, kad nors poli
tinė padėtis tuo tarpu nepalan
ki liet kokiam optimizmui, Lie
tuvos likinufe negali būti spren
džiamas mūsų pačių gyvenimo 
kriterijumi. Lietuvių tauta tu
ri 740 metų istoriją ir yra iš
gyvenusi visokių laikotarpių: ji 
buvo savarankiška nuo 1230 iki 
1386 metų; konfederaciją su 
Lenkija nuo 1386 iki 1569 me
tų; Unija su Lenkija nuo 1969 
iki 1795 metų; Rusijos šiaurės 
vakarų dalimi nuo 1795 iki 1918 
metų, šiandien ji vėl yra tapusi 
Rusijos (Salimi. 19J.8 -1920 me
tais nusikratyta Rusų okupaci
ja užtruko 120 metų.

šiais laikais politinė situacija

išėję namo važiuoti, rado už au
tomobilių langų valytuvų už
kaišiotų eilėraščių papuoštų pa
veikslais ir kūju su plaktuku. 
Gal ir tai buvo “spaudos antis”?

Juo tolyn, juo gyvenimas da
rosi linksmesnis. O žurnalistų 
pareiga dar daugiau gyvenimą 
linksminti. Stasys Juškėnas

Knygų revizija atliko Jemill 
Povilaitis, Helen Vengeliauskas 
ir Alex Cable, pranešė, kad klu
bas turėjo gražaus pelno 1972 
metais. Galima pastebėti, kad 
klubas užaugimo pelno negavo 
iš parengimų, bet iš bankų pro
centų, Jeigu nariai dalyvautų 
savo klubo parengimuose, tai klu
bas geriau augtų. Pranešta, kad 
klubas turi dvi sergančias nareę 
— Julia Sadauskas ir Anna Pa- 
liakas. Klubas joms linki ko grei
čiau pasveikti.

Klubo pavasarinis balius įvyk
sta balandžio 29 d. ir į komisiją 
apsiėmė įeiti Matt Povilaitis, 
Bernice žemgulis ir EstellaMc- 
Namee. Atrodo, kad nariai ge
rai rems šį balių. Kadangi vasa
rio mėnesį yra nutarimų rašti
ninkės Rožės Didžgalvis gimta
dienis, po susirinkimo jai buvo
sudainuota “Ilgiausių metų” ir 
klubas ją pavaišino, nes po kiek
vieno susirinkimo klubas, pagal 
naujus įstatus, turi vaišes.

Ateinantis klubo susirinkimas 
įvyks kovo 18 d. Tą pačią«dieną 
įvyks Brighton Parko Moterų 
Klubo bunco. Tai visi, atsilankę 
į susirinkimą, galės vėliau toj 
pačioj vietoj smagiai laiką pra
leisti. E. M, McNamee

Po meninės dalies pietus davė 
“Rūtos” moterų draugija.

Kun. Jonas Juozupaitis j

REMKIlfi TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“N A l J 1 K N ( S E”
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au &uru laikas atspausdinta u* galima gauti knygų rinkoje 

į CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Aleksu Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959; metą 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagori atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių Kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti taiKrasciai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulieuški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Dūoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
>itų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir Kt

Norintieji šią knygų įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monaf 
iWerj

‘MEK1KUS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
.ardu Ir pasiusti:
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CARMEN OPEROS KORĖJAI
Čikagos Lietuvių Opera įtemp

tai repetuoja Carmen operą Ji 
bus pastatyta Maria High School 
auditorijoje balandžio 28 ir 29, 
bei gegužės 5 ir 6 dienomis. Tai 
bus antras ČLO Carmen pastaty
mas, nes pirmąjį kartą toje pa
čioje salėje Carmen buvo pasta
tyta 1959 metų pavasarį.

Šia proga būsimam publikos 
dalyviui noriu po keletą žodžiu 
pasakyti apie Carmen kūrėjus. 
Kaip šaltinius naudoju Lietuvių 
Enciklopediją ir Ernest New- 
man’o “Stories of the great ope
ras”.

Kompozitorius Bizet, kurį LE 
be jokių paaiškinimų vadina 
Georges Bizet, E. Newman’o*yra 
vadinamas pilnu vardu: Alexan
der Cėsar Leopold Bizet. “Geor
ges” nuo mažų dienų jį vadinda
vęs jo krikšto tėvas, vėliau pra
vardę priėmę tėvai, pagaliau, 
užaugęs, ir pats kompozitorius. 
Jis gimė Paryžiuje 1838 m. spa
lio 25 d. Tėvas — dainavimo mo
kytojas. Motina — sesuo pia
nistės, kuri ištekėjo už garsaus 
dainavimo mokytojo Franęois 
Alexandre Delsarte. Pagal vie
nus šaltinius (LE) Bizėt konser- 
vatorijon įstojo būdamas aštuo-

nerįų, o pagal kitus — devynerių 
metų. Greit tapo daug žadan
čiu studentu. Pianino jis mokė
si pas garsųjį Marmontel, o kon
trapunkto — pas Zimmermanną, 
Gounod uošvį. Vėliau kompo
zicijos pamokas jam davė Žydės 
ir kitų Operų kūrėjas Halėvy. 
Gavęs 1857 m. Prix deRoma, iš
važiavo į Italiją ir ten praleido 
trejus metus. Tais pačiais 1857 
m. jis laimėjo Offenbache kon
kurso premiją už operetę Le 
Docteur Miracle. Italijoje pa
rašė operą Don Procopio ir eilę 
kitų kūrinių, čia studijavo Ros
sini, Cimarosa, Mozarto ir kitų 
kompozitorių komiškas operas, 
o taip pat ir vokiečių kompozi
torių svarbiuosius, sunkiuosius 
kūrinius. Neapolyje 1859 m. pra
leido tris mėnesius, sirgdamas 
gerklės liga. Grįžęs į Paryžių 
parašė didelę operą Les pėcheurs 
de perles (Perlų žvejai), kuri bu
vo pastatyta 1863 m. ir po 18 
spektaklių iš repertuaro išimta. 
Negeriau sekėsi ir su kita, 1863 
m. sukurta opera La jolie fille 
de Perth (Gražioji Perth’o mer
gelė), kuri teišsilaikė tik per 21 
spektaklp Sekė kelios suitos, ku
rių vardų čia nebeminėsiu. Car-

Dusseldorfe, V. Vokietijoje karnavalo metu buvo išstatytos ir politinės figūros. Viduryje matoma 
konclerio Brandto karikatūra, dešinėje — jo užsienio reikalu minister's Walter Scheel. Kairėje 

opozicijos vadas Rainer Barzel. "

Vėl leisti fosfatai
l’. S. Dislrikto teisėjas Chi- 

cagoje praeitą antradienį nu
sprendė, kad miesto potvarkis, 
kuriuo uždrausta muilams ir 
šarmams vartoti fosforą (fos-

0 T A SUSIVIENIJIMASI LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerią kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti ivairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę * Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišką KLUBŲ ir draugiją 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.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

_ SAVE AT 'Insured)
u p to n/

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President P'none 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
P«r Annum

Paid and
Compounded
QUARTERLY

REGULAR
A) PASSBOOK 

ACCOUNT 
r«r Annum

NOW INSURED TO $20,000

men buvo paskutinė Bizet ope
ra, kurįps premjera Paryžiaus 
Opera Comique scenoje įvyko 
1875- m. kovo 3 d., o lygiai už 
trijų mėnesių, 1875 m. birželio 
3 d. kompozitorius mirė.

LE sakoma, jog Carmen pir
mas nepasisekimas pagreitinęs 
Bizet mirtį. E. Newman’as griež
tai ir pakartotinai tokias dauge
lio kartojamas teorijas paneigia. 
Bizet, jo manymu, mirė nuo per- 
sidirbimo ir užpūliavusios gerk
lės. Gerklės embolizmas kompo
zitorių varginęs eilę metų. Bizet 
mirė staiga, Buogival vietovėje, 
netoli Paryžiaus. Mirdamas pa
liko nebaigtą operą The Cid. 
Carmen greitai išgarsėjo ne tik 
Prancūzijoje, bet ir visoje Euro
poje, ir visame pasaulyje. Apie 
tai pakalbėsiu atskiru straipsniu 
kitą kartą. Tuo tarpu tiek apie 
Carmen muzikos kūrėją.

Prancūzų rašytojas Prosper 
Mėrimėe buvo žmogus, kuris da
vė akstiną garsiajai Bizet ope
rai, nes pagrindiniu libreto šal
tiniu kaip tik ir buvo viena iš jo 
novelių, Carmen. Mėrimėe buvo 
gimęs 1893 metais, o mirė 1870- 
taisiais. Literatūrinę kūrybą 
pradėjo mistifikacijomis: 1825 
m. paskelbei- Theatre de Clara 
Gazul skaitytines dramas, o 1827 
m. — Hirijos balades, la Guzla 
vardu. Jo paties pirmasis roma
nas išėjo 1829 m. Tai La chroni- 
que du temps de Charles IX. šis 
istorinis romanas 1956 m. išver
stas į lietuvių kalbą. Sekė visa 
eilė jį išgarsinusių novelių: 1929 
m. — Mateo Falcone; 1830 m. — 
Le vase etrusque; 1834 m. — Les 
ames du purgatoire; 1840 m. — 
Colombia (A. Valiukėno 1937 m. 
išversta į lietuvių kalbą) ; 1845 
m. — Carmen. Per pažintį su 
Napoleono III žmona, Mėrimėe 
tapo senatorium ir karališko dva
ro žmogumi. Susidomėjęs rusų 
literatūra, darė jos vertimus ir 
bandė pats rašyti rusiškomis te
momis. Jo 1869 metais parašy
ta novelė iš lietuvių bajorų gy
venimo, pavadinta Lokiu, mūsų 
išeivijoje sulaukė daug dėmesio. 
Kai 1949 m. R. Schmittlein ją su 
plačiais komentarais leido Ba- 
den-Badene, tai medžio raižinių 
iliustratorium pasikvietė V. K. 
Jonyną. Lietuvių kalbon Lokį 
išvertė O. Pridotkaitė ir 1955 
m. išleido Australijos Lietuvis. 
Prieš keletą metų (tiksliai — 
1966 m. vasarą), pagal V. Bo- 
gutaitės libretą ir D. Lapinsko 
muziką Lokys, kaip opera, buvo 
pastatyta Čikagoje. LE Mėrimėe 
priskiria realistų skeptikų, da-

APIE NAKO POLĖKIUS IR
Anksčiau buvusį vieną iš uo

lesnių plunksnos darbininką Al
fonsą Naką visuomet malonu pa
matyti Naujienų puslapiuose. 
Autoriaus mokėjimas įžvelgti į 
aprašomus įvykius iš taikles
nės, žmogišką smalsumą intri
guojančios pusės, net ilgokus jo 
straipsnius daro lauktinus ir iki 
galo skaitytinus. Net Vasario 
16 minėjimas, net užimąs dau
giau puslapio, jeigu jis parašy
tas Nako, jis yra įdomus ir skai
tytinas iki galo.

Nakas bent ką aprašydamas, 
žodį taip vykusiai perduoda, sa
kinį taip įmantriai supina, kad 
skaitytojas mato prieš jį besi
vystančių įvykių tėkmę. Jis tar
tum pats dalyvautų aprašomame 
parengime ar dainų šventėje. Na
ko straipsniuose aprašytos ope
ros ir jaunimo šventės buvo įsi
dėmėtinai gyvos ir įspūdingos. 
Jo paminėtas Detroite besisve
čiuojančio choro balsų pavargi
mas taip ir įtaigojo, kad gastro
liuojantis vienetas nuvyko ten 
nesirepetavęs. Skaitant Nako re
portažą imanu stebėti salę, ten 
vykstančias nuotaikas, net iki 
vieno suskaičiuotus žiūrovus. O 
kam neįdomu stebėti Nako per
duotus veiksmus scenoje, klau
syti solistų intonacijas, ar gė
rėtis tautinių šokėjų eikliaisiais 
sūkuriais. Juo labiau, kad auto
rius, jeigu pats ir n eįsibrauda- 
mas, aiškiai žino kas dedasi ir 
užkulisiuose. O skaitytojui tas 
viskas yra įdomu. Nako apra
šomos originalios naujienos apie 
vietinį (ne lietuvišką) gyveni
mą, dvelkia visai kitokia per
spektyva skaitant apie tai savoje 
spaudoje. Nako būdingas pasiū
lymas daugiau paremti savą 
spaudą švenčių metu, Toronte su
silaukė ypatingo dėmesio. Nako 
gan humoristiniai aprašytas mū
sų inžinierių titulavimasis (pa
gal spaudos davinius šiuos metu 
Amerikoje esama 20,000 inži
nierių) .

Buvo kiek keista, kartu ir įdo
mu skaityti Nako aprašytą De
troite įvykusį Vasario 16 minė
jimą. Keista, kad jis paminėjo

tuos priemiesčių bajorėlius, ku
rie pasistatę didelį namą ant smė
lio negalvoja apie Vasario 16'. 
Kodėl Nakas mano, kad jie ne
galvoja apie tautinę šventę? Ko
dėl gerb. autorius yra įsitikinęs, 
tad tie namai turėtų būti ant 
smėlio? Kur jis berastų savą 
bendramintį, ateivį kuris su 25 
metų amerikonišku patyrimu 
benorėtų gyventi tame pačiame 
name, kurį įsigijo vargais anų 
laikų mėtai? Pasitelkęs ir patį 
Gliaudą jis turėtų gerokai pa
ieškoti individo, kuris statytų 
namus ant smėlio. Po visų triū
sų, vargų ir pasisekimų šiame 
krašte kiekvienas apsukresnis 
tautietis gali sau tiek leisti, ga
li sau pavelyti ne tik tvirtesnį, 
bet ir erdvesnį pagrindą. O kas 
link perdidelio namo, gerb. auto
rius, tur būt, pamiršo mūsų pa
tarlę, teisiančia, kad iš didelio 
puodo ne taip iškrenta. Juk au
torius nepaneigs, kad ir indivi
dualus, daugiau šeimyninio po
būdžio,, artimųjų tarpe sureng
tas Vasario 16 minėjimas tokia
me name sutalpins daugiau sve
čių.

Įdomu, kad Nako aprašytas 
Vasario 16 minėjimas Detroite 
sutraukė tik puspenkto šimto 
žmonių ir suaukojo tik $2,953. 
Toronto naujieji Lietuvių Na
mai, talpiną viršutinėje salėje ir 
balkanuose apie 1,200 žmonių, 
buvo sausakimšai pilni. Sako
ma, kad apie trečdalis to skai-

čiaus nebegalėję įsigauti ir grį
žę namo. O aukų dalyviai sudėjo 
beveik dvigubai negu detroitie- 
čiai. Nežiūrint to, kad dauge
liui nebebuvo kur atsisėsti, kad 
balkoiuose buvo neišpasakytai 
karšta, kad Kanados paružavu- 
sios vyriausybės atstovas kal
bėjo apie įsibodėjusias, su die
nos reikšme nieko bendro netu
rinčias bendrybes. Svarbiausia, 
kad neatvažiavo svarbiausias 
kalbėtojas Zigmas Butkus, o jo 
kalbą skaitęs asmuo, kas kelin
tas sakinys kartojo “atsipra
šau”.

★
Naujienose pasirodė maloni 

staigmena — Izabelės Kundro- 
tienės reportažai. Anksčiau, 
gerb. autorė gan išsamiai ir įdo
miai aprašydavo apie Yukon te
ritoriją, jos gyvenimą, tenykš
čius žmones.

S. Pranckūnas

fatus) yra prieškonstitucinis 
ir kenkia tarpvalstybinei pre
kybai, dėlto paskelbė potvar
kį negaliojančiu. Jei teisėjo 
nusprendi* nebus sulaikytas, 
tai nuo šiol vėl po 20 tonų fos
foro bus paleidžiama į Chica
gos vandenis, perspėja aplin
kos švaros žinovas Casey Buk- 
ro. "

MOKSLININKAS IR BLUSA
Tūlas mokslininkas ilgai tyri

nėjo blusų gyvenimą. Patirtus 
poreiškius užrašinėjo. Tvirtin
damas, kad jam taip pavyko blu
sas išdresiruoti, kad jos vykdo 
jo žodinius įsakymus. Pastabo
se jis parašė: “Blusos gerai gir
di ir pildo įsakymus”.

Tyrinėdamas toliau vienai jis 
ištraukęs užpakalines kojas, vėl 
mėgino įsakinėti šokti, bet blu
sa nejudėjo iš vietos. Tolimesnė
se pastabose. Jis užrašė: “Paša
linus užpakalines kojas blusa ap
kurto”.SKAITYK 1 ATS IR PAF/GING

KITUS SKAITYTI
N A U T ’ E A S

M«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
KNYGOS ANGLU KALBA

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. čikagietės įspūdžiai cku 
motoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasmines, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
.prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
50 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
<ado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y- 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją, 
ill psl. Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
unijinę perlaidą.

NAUJIENOS
• 739 South Halsted Street Chicago. Hl

■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

J. AU GUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 past knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs 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 
laikotarpį 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 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060c

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius 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.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., 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:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

linai net cinikų grupei, kurie iš 
romantikų idealizmo vaduojasi 
blaiviu, beasmeniu pasakojimu. 
LE žodis žodin šitaip Mėrimėe 
biografiją baigia; “Jo tamsios 
istorijos, pasibaigiančios krau- 
jingomis, netikėtomis arba dvi
prasmiškomis atomazgomis (taip 
baigiasi ir Lokys), būna atpa
sakotos šaltai, tikslia ir gyva 
kalba”.

Carmen operai libretą iš tik 
ką minėtos Mėrimėe novelės pa
ruošė du vyrai. Tai Ludovic Ha- 
lėvy ir Henri Meilhac. Apie L. 
Halėvy man žinių niekur nepa
vyko gauti, tad galiu tik spėti, 
kad jis turėtų būti iš kompo
zitoriaus Halėvy giminės. Apie 
H. Meilhac LE parašyta jog tai 
prancūzų dramaturgas ir operų 
libretistas, gyvenęs 1831—1897 
metais. Trumpoje biografijoje 
įvardintos kelios jo sukurtos 
dramos, operetės ir libretai, ša
lia Carmen libreto, dar pažymė
tas libretą*? Offenbacho operai 
Ta belle Hėlėne ir Massenet ope
rai Manon. Alfonsas Nakas

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
Įsteigta 1923 metais. , Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Kaip kasmet, taip ir šiemet 
New Porke Altą suruošė Vasa
rio 16 d. Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo minėji
mą vasario 18 d. Kol nors kele
tas lietuvių gyvens JAV, jie 
nepamirš Lietuvos sunkių ko
vų dėl savo valstybės atstaty
mo.

Lietuvių tauta, gyvenanti už-Į nepamiršę, nenustojo būti žy-

sieniuose, turi persiorientuo
ti, nesiruošti išmirti, nutautė
ti, bet amžiais gyventi, kaip 
šimtmečius išgyveno išvyti iš 
savo žemių žydai. Bet amžių 
būvyje jie nepamiršo savo tė
vų žemių, jas saugojo, nors ir 
nekovodami ir po visą žemės 
rutulį išblaškyti, savo kalbą

Lietuvius varo lenktyniauti su gudais
Komunistų partijos nariai, kontrolieriai, propagan

distai ir įvairūs sovietų valdžios agentai iki šio meto vertė 
visus Lietuvos darbo žmones lenktyniauti. Ypatingai 
spaudė kolchozų darbininkus. Nespėjo iš kolchozo dingti 
vienas varovas, jau atsirasdavo kitas. Vienus vertė spar
čiau dirbti, kitas vertė daugiau sėti, piauti ir džiovinti, 
negu kaimynas pasėdavo arba išdžiovindavo.

Lietuvoje komunistų įvesto lenktyniavimo neužten
ka. Dabar lietuvius verčia lenktyniauti su greta gyvenan
čiais gudais. Tremtiniai gudus turi gana gerai prisiminti. 
Pirmais sovietų okupacijos metais Lietuvą užgulė "me- 
šočninkai, “tarbininkai”. Jie supirkinėjo ir vežė Gudijon 
viską. Lietuva jiems buvo Amerika. Lietuvoje jie visko I 
rado, apie ką Gudijoje seneliai pasakojo, o jaunimas nie
ko nežinojo. Pradžioje “tarbininkai” supirkinėjo ir uba
gavo, o vėliau net ir vogė. “Socialistinėje” Gudijoje jau 
nebuvo kas vogti, bet Lietuvoje dar daug ką buvo galima 
rasti.

Leonidas Brežnevas, vyriausias komunistų partijos 
varovas, paruošęs paskutinį penkmečio planą ir sugalvo
jęs pačias naujausias lenktynes, pageidauja, kad Snieč
kaus valdoma Lietuva palenktyniautų su Gudija. Brež
nevas buvo prižadėjęs pagaminti daugiau maisto, bet iki 
šio meto jo planai nuėjo niekais. Jeigu ne Amerika, tai 
šiais metais Rusijos ir rusų pavergtų kraštų gyventojai 
duonos neturėtų. Bet kad ir ateinančiais metais nepasi
kartotų ta pati istorija, Brežnevas pataria lenktyniauti ir 
gaminti daugiau maisto produktų. Vienu žodžiu, pati 
jautriausioji vieta yra žemės ūkis, todėl Brežnevas ir krei
pia yptingą dėmesį į duoną sovietų armijai ir policijai ga
minančią Gudiją ir Lietuvą. •

Gudijos partijos vadovybė sutiko priimti Brežnevo 
pasiūlymą ir jau ruošti krašto gyventojus lentyniavimui. 
Niekam ne paslaptis, kad į šias lenktynes turės įsitraukti 
ir “tarybinė” Lietuva. Pagal paskelbtus davinius, oku
pantas sieks sekančio:

“Žemės ūkyje numatyta toliau intensyvinti ga
mybą, kelti žemdirbystės ir gyvulininkystės kultūrą, 
visokeriopai stiprinti pašarų bazę, geriau organi
zuoti darbą ir pasiekti, kad būtų daugiau pagaminta 
ir parduodama valstybei produktų. Žemdirbiai įsipa
reigojo gauti iš hektaro ne mažiau kaip po 24 centne
rius grūdų, 152 centnerius bulbių, 235 centnerius cu
krinių runkelių ir 5 centnerius linų pluošto Pavasa-

rio sėją nutarta atlikti geriausiais terminais, laikan
tis visų agrotechnikos reikalavimų, apsėti vasarinius 
javus daugiausia siaurutėliu ir kryžminiu būdu, nau- 

' doti tik pirmos rūšies ir antros klasės sėklą”. (Tiesa,
1973 m. kovo 4 d., 1 psL).
Oficialiuose pranešimuose reikalaujama, kad būtų 

daugiau “pagaminta ir parduota valstybei produktų”, 
bet kiekvienam kolchozo gyventojui šiandien aišku, kad 
“pardavimas valstybei” yra konfiskacija. Apie pardavi
mą būtų galima kalbėti, jeigu abi pusės susitartų dėl kai
nos. Tuo “pardavaimas valstybei” yra labai jau vienašališ
kas. Valstybė niekad nesidera dėl kainų. Ji išveža kol- 
chozininkų pagamintus grūdus, primeta jiems kapeikas ir 
baigta. Valstybė išvežtus grūdus susimala, pakepa duoną 
ir pardavinėja jau labai aukštomis kainomis. Jeigu koL 
chozininkai galėtų pagamintus javus pardavinėti laisvoje 
rinkoje, tai jie gautų mažiausiai bent šešis kartus daugiau, 
negu valstybė moka. Jeigu valstybė leistų ūkininkams su
simalti javus, tai javų augintojai dar daugiau gautų. O 
jeigu jiems būtų leista ne tik duoną, bet ir pyragus išsi
kepti, tai jie įgalėtų pragyventi Tuo tarpu šiandien visą 
buvusio ūkininko darbą nusineša sovietinė valstybė. Pir- 
mon eilėn tais javais pasinaudoja partijos nariai ir jų šei
mos. Antra privilegijuotųjų grupė yra įvairiausios rūšies 
policija ir jų šeimos. Didelę ūkininko produkto dalį nusi
neša sovietų maršalai, generolai ir sovietų armijos aukš
tieji pareigūnai bei jų šeimos. Niekas taip ištaigingai ne
gyvena, kaip aukštieji sovietų kariai ir įtakingi policijos 
valdininkai.

Rusų pavergti lietuviai, aišku, lenktyniaus su Gudi
ja. Bet darbą jie turi pradėti kiekviename kolchoze. Lenk
tyniavimo “tarybinėje’ Lietuvoje neužtenka. Jie dabar 
tariasi, kas daryti, kad neįvyktų tie patys nesusipratimai, 
kurie kilo praeitais metais. Pasirodo, kad ne visur tas 
lenktyniavimas buvo vienodai matuojamas. Partija nu? 
statė vishą eilę rodiklių, kad galėtų sumažinti lenktyniau
jančių įtampą. Partijos vadovybė žino, kad darbininkai 
nelenktyniaus, jeigu jiems atrodys, kad partijos vadovy
bė fušeriuoja, rodiklius netiksliai priskaičiuoja.

Varėnos rajone ypatingai aštrus buvo rodiklių reika
las. Praeitais metais ten važinėjo Tiesos specialūs kores
pondentai ir tyrinėjo nesusipratimus. Šiais metais jau 
sudaryta “lenktyniaujančių” kolchozų komitetas, kuriam 
Varėnos srityje vadovauja Julius Bazys, bet pati aukš
čiausioji lenktyniavimo rodiklių priežiūra yra žinioje Ma
rytės Rosenbergaitės, lenktyniavime nedalyvaujančios, bet 
labai stropiai sekančios kaip dzūkai “lenktyniauja”. Par
tijos centras rado reikalo įdėti Varėnos komunistų foto
grafijas, kurių priežiūroje bus lenktyniavimas. Dzū
kams daug geriau patiktų, jeigu būtų įdėta 'lenktynėse 
dalyvaujančių komunistų fotografija, bet ne lentynių 
prižiūrėtojų. Dzūkai labai nenoriai eina į lenktyniavimą 
su Gudija, jiems nepatinka lenktynių prižiūrėtojai komu
nistai.

dais su savais papročiais, sa
va religija.

Gyveną užsieniuose lietuviai 
turi taip pat ruoštis amžių di
diesiems nuotoliams, idant iš- 
saugotų Lietuvą su Vilniumi ir 
Aušros Vartais Ir... nejučio
mis jau Vasario 16 d. šventės 
paminėjimų turinys skiriasi nup 
būtų pirmųjų, daugiau žvel
giant į praeitį ir lyg pro rūką 
dairomasi į ąteitį.

Štai ir šis Ąltos suruoštas tos 
šventės minėjimas savo turiniu 
nesidairė į Lietuvos praeitį, 
bet graibstėsi į ateitį be tiksles
nių jos gairių išdėstymų, šiuo 
požiūriu gen. konsulo Simučio 
buvo gyvenimiškesnis, nors 
nors trumputis pranešimas. 
Jis tvirtai tiki Lietuvos ateiti
mi, o kad ti ksavo žemės Liki
mu, tie tiki ir visa savo tauta, 
kur jos vaikai kada nors begy
ventų. Ji viena iš seniausių ir 
tokia pasiliks tolimoje ateityje 
neišnaikinama, nors ir žiauriai 
naikinama jos varovų.

Minėjimo pirmoji, formalioji 
dalis visai bereikalingai buvo 
ištysusi ir mažai ką bendro tu
rėjo su minėjimo turiniu. Mi
nėjimas nėra vieta kam nors 
pasireklamuoti, ar ką nors pa
reklamuoti ir dar tuščiomis.

Minėjimo meninė programa 
buvo įdomi, gyva ir įvairi, svar
bu — savo pastangomis suda
ryta, nesiskoliųta. Dar esame 
kūrybiškai nusiteikę ir tą kū
rybiškumą tenka patiems ug
dyti, padėti reikštis.

Štai iš Kanados atvykusi Gi
na čepkauskienė gyvai sudai
navo keletą dainų. Jos balsas 
ryškus, žodžiai aiškiai tariami, 
nepraryjami. Jos laikysena 
scenoje judri, gyva, žiūrovai 
nuoširdžiai sudainavus plojo ir 
buvo patenkinti, turėję pro
gos jos dainavimo paklausyti.

Iš Philadelphijps atvyko 
Ateitininkų kvintetas pasiro
dyti su savo dainomis. Daina
vo gražiai, žiūrovai plojo drą
siai, bet daininkės savo daino
mis išlepintų nęwyorkiečių ne
sugebėjo sužavėti. Bet gerai 
pądarė, jog jos ^viepiamos su
tiko New Yprkė pasirodyti, 
o žiūrovams pasidžiaugti jog 
esama kas neyerkšlena ir jau
nimo išnykimu — nutautėji
mu, galop ir “išpuikimu” pas 
savus nesirodyti, suprask — 
mes parinktieji, mūsų vieta ne 
čia.

Tos merginos parodė, jog 
esama jaunuolių, kuriems rū
pi sava daina, savi šokiai ir 
bendrai sava scena, sava kū
ryba.

Žinoma, toms merginoms dar 
reikia daug padirbėti, bet jos 
yra pasišovusios drąsiai žengti 
pirmyn, o ne tūpčioti vietoje 
ir pasitenkinti susilauktu pa- 
p lojimu.

Chkagos Lietuvių Moterų klubas 
paminėjo Vasario šešioliktąją

Sekdamas daugelio metų 
gražiąją tradiciją, Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubas pami
nėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės 55 metų sukaktifes šventę. 
Arti 1(M) moterų susirinko pui
kiame Beverly Country Club 
vasario 21 d. Stalus puošė Lie
tuvos ir JAV vėliavėlės, o gar
bės stalą Klubo narių brangi
namas miniatiūrinis lietuviš
kas koplytstulpis, apsuptas pa
vasario gėlėmis.

Eleonorai Zapolienei sugie
dojus himnus, Klubo pirminin
kė Irena Žibienė pasveikino 
nares ir viešnias. Po priešpie
čių, programą pranešinėjo vi
cepirmininkė Helen Allen. Bu
vo pagerbtos ilgametės narės, 
“auksinės žvaigždės motinos”, į
Ona Biežienė ir Emilija Budei- 
kienė — seserys, kurių abiejų 
sūnai žuvo II Pas.kare. Lietu-

vos Generalinė Konsule, Klu
bo garbės pirmininkė J. Dauž- 
vardienė trumpai priminė da
bartines okupuotos Lietuvos 
kančias.

Muzikinę dalį atliko buvusi 
Gintaro Baliaus debiutante Ma
rytė Juzėnaitė, pasipuošusi 
tautiškais drabužiais. Ji ža
vingai padainavo kelias lietu
viškas dainas. Jai akompana
vo Beverly Brazytė - Block. 
Eleanora Zapolienę su savo sū
numi Robertu padainavo liet 
liaudies dainų, Robertui akom
panuojant gitara, šis naujas 
duetas, motina ir sūnus, yra 3 
ir 4 kartos Amerikos lietuviai.

Č. L. Moterų klubas dabar 
ruošiasi 50 metų sukakties ban
ketui balandžio 8 d. Martinique 
restorane, ir 13-tam Gintaro 
Baliui birželio 24 tam pačiam 
restorane. J. R. D.

Jadvyga Matulaitienė išėjo 
scenon su savo gausia jaunųjų 
šokėjų grupe. Jos išmiklinti 
šokėjai ir šokėjos gerai saviems 
žinomi New Yorke nenusibos
ta, nes vis ką naujo sukuria, o 
kas sena, kitaip patvarkoma. 
Tų šokėjų gerokas būrys, sce
na jiems mažoka. Nėra kur ir 
kaip pilnai pasirodyti.

Trumpai — šis eilinis Altos 
suruoštas Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas praėjo gra
žiai. čia daug darbo ir rūpesčio 
įdėjo šių metų New’ Yrorko Al
tos pirmininkas Ąžuolas.

Pasitaikė ir šioks toks ne- 
nesklandumas. Pagrindiniu pra 
nešėju turėjo būti PLB pirmi
ninkas Barzdukas. .Jam susir
gus jį pavadavo jo sūnus. Jis 
skaitė savo tėvo ir savo para
šytą pranešimą. Beskaitant 
staiga nutraukė, nulipo nuo 
scenos ir įteikė pranciškonij at
stovui savo, savo žmonos ir 
vaikų auką pranciškonų kultū
ros židinio statiniui. Tokiam 
pasireklamavimui buvo ne *rie-^aitytč — 3., Valentina Ūselie- 
ta ir ne laikas...

Baigdamas pranešimą dar vi
siems priminė, kad, išeidami 
iš minėjimo, nepamirštų pa
aukoti pranciškonų kultūros ži
diniui.

O štai tas pranešėjas Barz
dukas ir pamiršo, jog praneši
mą jis ’darė Altos pakviestas 
Lietuvos nepriklausomybės ak
to paskelbimo šventės proga ir 
aukos buvo renkamos Lietu
vos laisvinimo tikslams...

Minėjimo dieną oras buvo 
gražus, tai į Altos suruoštą mi
nėjimą atsilankė daugiau tau
tiečių, negu praeitais metais, 
q taip pat ir aukų susilaukta 
daugiau, bet jų galėjo būti dar

daugiau. Duosnumu nepasižy
mėta.

TRADICINĖ PARODA
Atlanto pakrančių lietuviai 

dailininkai kasmet suruošia 
meno parodą Vasario J 6 d. 
šventės minėjimo proga. Tokia 
paroda buvo suruošta ir šie
met Vasario 16 - 17 ir kitą sa- 
yaitgalį. Parodoje dalyvavo 
šie dailininkai:

Albina Ambraziejus 4 pav., 
Juozas Bagdonas 5 pav., Emi- 
lija Bernotienė — 3., Asta M. 
Česonienė — 1., Albinas Elskus
— 1., I. V. Griežė — 3., Regina 
Ingelevičienė — 4., Česlovas 
Janusas — 5., V. K. Jonynas — 
5., Paulius Jurkus — 3., Jurgis 
Juodis — 2, Vytautas Kasiulis
— 3., Vytautas Kašuba — 1., 
Vytautas Kerbelis — 2, Elena 
Kepalaitė — 5., Aldona Ki da
lytė - Daukantienė — 2, Vida 
Krištolaitytė — 5., Ann Mažei
ka — 3., Vaclovas Ratas — 2, 
Jonas Rūtenis — 3., Elena Ur—

nė — 3., Zenonas Ūselis — 4., 
Petras Vaškys — 3., Regina Vi- 
liamienė — 4., Aleksandra Vit
kauskaitė - Merker— 3., Mari
ja Žukauskienė — 5.

Viso parodoje dalyvavo 27 
dailininkai, išstatyta 87 kūri
niai.

AMERIKIEČIAI IR ESKIMAI

Amerikoje kasmet automobi
lių nelaimėse žūsta apie 58,000 
žmonių, kadangi jie nesinaudoja 
apsaugos juostomis.

— Tiesa: Ledynų gyvento
jams eskimams lengviau įkalbė
ti nusipirkti šaldytuvą, negu 
amerikiečiui apsaugos juostą.

DR. MARTYNAS. ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis

šita audiencija pasidarė dar savotiš
kesnė, kia kelias savaites po mūsų audi
encijos. klaipėdiškių studentų draugijos 
pirmininkas studentas Klimaitis lankėsi 
pas prezidentą, jam įteikė memorandumą 
Klaipėdos reikalais ir ta proga išbuvęs net 
dvi valandas, smarkiai kritikuodamas mū
sų direktoriją. Taip pranešė spauda.

Mes apleidome prezidento rūmus. Pir
masis prabilo direktorijos narys Grigaitis. 
“Jei visas mūsų audiencijos bus tokios 
trumpos, tai jau po pietų galėsime grįžti 
Kiaipėdon. o manėme išbūti Kaune net tris 
dienas”.

“Prezidentūroje mūsų memorandumas 
būtum atidavę, tur būt, netikru antrašu”, 
atsakiau. “Gal mums kitur pasiseks kiek 
daugiau prabilti. Tūbeliai neleisime mūsų 
taip greitai nusikratyti".

“O aš poną Antaną Smetoną ir mūsų 
audienciją kitaip įsivaizdavau”, savo lau
kininkų tarme prasitarė Butkeraitift.

“Aš irgi”, — pridūrė Brūvelaitis, savo 
ironiška šypsena į mus visus pažiūrėda
mas.

Nutarėme kiek pavaikščioti, kol mums 
ateis laikas pas ministerį pirmininką užeiti. 
Gubernatorius Navakas trumpai atsisvei

kinęs dingo ir tą dieną daugiau nebepa
sirodė.

BRŪVELAIČIO DIREKTORIJOS 
PASITARIMAI KAUNE SU MINISTERIU 

PIRMININKU JUOZU TŪBELIŲ
Apie 12 valandą Tūbelis direktoriją 

priėmė finansų ministerijoje. Pasitari
muose dalyvavo ir tos ministerijos genera
linis sekretorius Indrišiūnas. šitas jaunas, 
elegantiškai apsirengęs, tamsiaplaukis, 
aukšto ūgio asmuo skaitėsi Tūbelio patikė
tinis. Jau tuomet ėjo gandai, kad vėliau. 
Tubeliui išėjus, Indrišiūnas užimsiąs jo 
vietą. Jo karjerinis iškilimas buvo grynai 
politinio pobūdžio. Indrišiūnas, nors as
meniniai gana mandagus, nepasižymėjo 
jokiais finansiniais ir politiniais gabumais, 
bet buvo absoliutinis Tūbelio dievintojas. 
Žinoma, prieš Tūbelio nuomonę jam ir 
nebuvo ko spirtis, nes tuo laiku Tūbelis 
buvo visiškas finansų ministerijos ir Lietu
vos Banko valdytojas.

Pasisveikinęs Tūbelis atsisėdo už savo 
didelio ministeriško stalo ir pradėjo teirau
tis. kokių pageidavimų turi direktorija ir 
kuriuos klausimus ji norėtų išaiškinti. Jam 
paaiškiuus, jis pasiūlė tuojau eiti prie fi
nansinio pobūdžio klausimų, nes būnant 
finansų ministerijoje esą daug lengviau 
tokius klausimus aptarti ir išaiškinti.
ISTFJGTI KLAIPĖDOS KRAŠTE SPIRITO 

VARYKLĄ SUNAUDOJANT BULVIŲ 
PERTEKLIŲ

Pradėjome su spirito varyklos klausi
mu. Tūbeliui net užkrito žadas, kai Gri
gaitis pažymėjo, jog gubernatūra žadėjusi, 
kad finansų ministerija finansiniai prisi- 
dėsianti prie jos statybos. Ir pradėjo Tū
belis kalbėti. Visais argumentais stengėsi 
išaiškinti, kad tokia varykla nesanti joks 
biznis, į kurį valstybė galėtų investuoti vie
šus kapitalus, kad pajamos iš spirito va
ryklų esančios tninimalinės, vos paden
giančios visas išlaidas. Sudarius tokią ben
drovę, kaip direktorija ją įsivaizduoja, 
tuojau pasidarytų žymių išlaidu, kurias 
jokiu būdu nebūtų galima padengti iš gau
namų pajamų. Esamų spirito varyklų pel
nas esąs tame, jog jos pastatytos prieš 
daugelį metų, investuotasis kapitalas jau 
seniai amortizuotas, varyklos sujungtos su 
dvarų centrais, kur pigiai, ūkišku būdu 
auginamos bulvės ir kad bulvių liekanos, 
kurios šiaip be jokios vertės sužeriamos 
dvaro gyvuliams, šitos pajamos sudaran
čios minimalioj pelną, gaunamą iš spirito 
varyklų.

Iš mūsų pusės Tūbeliui buvo paaiškin
ta.. jog ir direktorija, visą klausime komp
leksą apsvarsčius, priėjo išvados, kad7 iš 
tokios varyklos negalima išmušti kokio nors 
pelno, bet kad ją norima statyti todėl, kad 
racionaliu būdu būtų sunaudojamas didy
sis Klaipėdos krašto bulvių perteklius ir 
kad tokiu būdu direktorijai būtų galima 
reguliuoti bulvių kainas, kad jos nepasiek* 
tų tokį minimalinį stovį kaip dabar. Turint 
omenyje, kad dabartiniai ūkiški sunkumai 

yra susidarę centro vyriausybės iniciatyva, 
būtų labai teigiamai įvertinama, jeigu prie 
jos statybos išlaidą prisidėtų ir pati vyriau- 
sybė.

Tai išgirdęs Tūbelis visiškai susmuko 
kėdėje. Užmiršo protarpiais net papirosą 
traukti, kuris pakartotinai geso jo rankose. 
Indrišiūnas įprastu miklumu jį vėl užžiebė 
drebančoje Tūbelio rankoje. Pirmininkas 
jau taip be spalvos, visiškai pagelto, kai 
išgirdo, kad d i rėk tor i jo nori traukti centro 
vyriausybę į biznį, kurį net pati laiko nuo
stolingu. Drebančiu balsu pirmininkas pa
kartojo visus argumentus, kalbančius prieš 
vyriausybės dalyvavimą varykloje. Maty
dama pirmininko absoliutinį nenorą joje 
finansiniai dalyvauti, mes pastatėme klau
simą :

“Ar centro vyriausybė bendrai yra prie
šinga tokios varyklos sta^bai ar tik neno
ri dalyvauti kapitalu, bet palieka direkto
rijai laisvas rankas ją statyti su tikslu uer- 
malizuoti Klaipėdos krašto bulvių fik|”.

Vėl prasidėjo kova. Sunku buvo iš Tū
belio išgauti teigiamą atsakymą, nes jis 
mėgdavo kiekvieną reikalą apmiegoti, ne 
tik 24 vaL, bet mėnesius k* dar ilgiau. Po 
ilgesnio pasikalbėjimo paaiškėjo, kad cen
tro vyriausybė visgi negalinti nesutikti, 
jeigu direktorija rizikuoja savo kapitalus 
ir ją stato. Bet tam ji turi gauti iš centre 
vyriausybes reikalingą varyklai spirito 
kontingentą

Pirmininkas pradėjo aiškinti, jog jo 
žinia, jau visi kontingentai išdalinti ir kad 

sunku ką nors greitai padaryti. Manė, jog 
visų pirma reikia gauti iš direktorijos pra
šymą, kurį ministerija turėtų tarpžinybi
niai išaiškinti. Bet nepasisekė pirmininko 
mėginimams šitų triuku ištrūkti.

“Apie tą mes jau galvojome, pone pir
mininke”, atsakiau. “Reikalingąjį prašy
mą jau turime pasirašytą ir žyminiu mo
kesčiu apmokėtą. Jį čia įteikiu ir prašau 
mūsų prašymą tuojau spręsti. Jeigu varyk
la kitą rudenį turi pradėti veikti, prelimi
narinius klausimus kaip leidimą ir kontin
gentą reikia tuojau išspręsti”.

Tūbelis sėdėjo susmukęs kėdėje, gal
vojo, galiausiai pažiūrėjo į Indriąiūną. 
Matydamas, kad direktorija negalima taip 
lengvai nusikratyti, Indrišiūnas prisiminė, 
jog esą galimybės kontingentą kai kur pa- 
liuosuoti. Kadangi vienas kontingentas di
rektorijos varyklai būtų per mažas, pir
mininkas nolens voiens turėjo šauktis į pa
galbą mokesčių ir akcizų departamento di
rektorių Bliūdžiu. Ilgai visi trys galvojo ir 
niekaip negalėjo išaiškinti kaip direktori
jai pagelbėti.

“Pone pirmininke”, aš prabilau, da
bar daugelyje Europos ir Pabaltijo valsty
bėse maišo pačių gaminimą spiritą prie 
benzino. Pirmaišius apie 20% prie benzi
no, Lietuva galėtų savo spirito kontingen
tą žymiai padidinti, sutaupius net užsienio 
valiutos”.

(Bus daugiau) ,
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OR. ANNA BAMUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

Ht GERKLES LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą
Ren. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA 
*449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Pirmieji žingsniai
Kristijono Donelaičio Litua- 

nistins mokyklos mokinių laik
raštėlis 19 73m. kovo mėn. Nr. 
3, 28 puslapių, viršelis liustruo- 
tas Rasos Macevičiūtės braiži
niu “Partizanai”; tekste vėl ke
lių dęšimčių jaunų lietuviškų 
daigelių pirmieji žingsniai įvai
riose rašytinės bei vaizduotinės 
kūrybos srityse įvairiausiomis 
temomis.

Kitas dalykas yra skirtingas 
— moterim* mažiau atlygina už 
tą patį darbą. Aš pažįstu vieną 
jauną moterį, kuri darbe negavo 
tarnybinio pakėlimo tik dėl to, 
kad ji buvo moteris. Tokių at
sitikimų yra labai daug. Tai di
delė neteisybė. Aš pati priklau
sau vienai grupei, kurį remia šį 
sąjūdį. Mes susirenkam YMCA 
ir diskutuojam apie moterų ne
lygybę. Man labai įdomu ir svar
bu. Dabar aš daug daugiau ži-

•todical BuUdtng). Tel. LU 5-644*
Priima ligoniu* pagal susitarimą. 

Jei neatsilieptas skambinti 374-5012

r«tef.: PRospect 8-1717

DR. $. RIFAIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

3148 WEST 63rd STREET
*aL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmai ofisas uždarytas. 

Raz. 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpoblic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
' CHIRURGIJA

Telef. 695-0533
Pox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

3434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmleck 4-5849 

Rerid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
.aitrai, penktadienį nuo 1—5, treč.

ir šęjžtad, tiktai susitarus.______

Rn: GI 8*873

DR. W. BSIN-HSiNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA 

el32 So. Kedrie Ave., WA 5-2670 
f >, -PO t TUEtfr -« OrA

. alandos nagai susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3*001. ' "

oft: mBa krauch - 
KRIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6732 So. KEDZli AVE. 

Telof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MEŠKAUSKAS .
GYDYTOJAS jfe CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7T« STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 8 iki 7 vai. popiet 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

Kad mūsų lituanistinių mo
kyklų studentai-studentės moka 
savo amžiui brandžiai galvoti ir 
stilingai išsireikšti, žemiau iš 
laikraštėlio pateikiami pavyz
džiui dviejų mokinių: Vidos Lie- 
tuvninkaitės ir Dovilės Užuba- 
lytės rašinėliai:

Moterų lygių teisių sąjūdis
Kai kas išgirsta apie moterų 

lygių teisių sąjūdį, tuoj pat gal
voja; moterys nori būti vyrais, 
arba — jos yra “keistos”. O kai 
pradeda kalbėti apie jų tikslus, 
tai galvoja, kad jos nori būti lais
vos nuo visko... Tie dalykai nė
ra teisybė, žmonės nesigilina į 
tai ir nežino ko moterys nori, 
siekia.

Moterų lygių teisių sąjūdis 
nori moterims padėti pasirinkti 
darbą tokį, koks jas domina, nors 
tai būtų ir vyriškas darbas. Kai 
moteris nori būti mechanike, 
žmonės juokiasi, arba kritikuo
ja, nes visą laiką tą darbą pasi
rinkdavo vien vyrai. O kodėl 
moteris negali to darbo dirbti? 
Ji gali sugebėti taip, kaip ir vy
ras. Sąjūdis nenori, kad mote
rys užimtų visus vyrų darbus. 
Jeigu moteris tikrai nori būti 
narnų šeimininke, tai irgi labai 
gerai. Bet, jeigu ji nenori, kodėl 
ji turi būti priversta sėdėti na
mie ir auginti vaikus?

Kitas moterų sąjūdžio tikslas 
yra daugiau išreikalauti lygybės 
mokyklose, ypač universitetuose. 
Jeigu moteris nori eiti į kokią 
nors medicinos mokyklą, jai 
bus daug sunkiau patekti negu 
vyrui. Moterų daug mažiau pri
ima ir jų pažymiai turi būti daug 
geresni negu vyrų.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7Jst St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telof.: 776-2880
Naujas rex, telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS 7R CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OEISQ VAX.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penki. 24 ir-6-8 vai. vak. šeštadie
niai* 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V fumasoitis, M. D., S. C.
• iki r u u a s 
2454 WEST 7lst STREET

Ofiso telof.: HEmlock 4-2123
RerTd. tpiaf.: GJbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skąmhmt; telef. HE 4-2123. 
Jri Neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
oėthOpedas-protezistas

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

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

Telof.: PRospect 6-5084

BIZNUBIAL KURIE GARSINASI 
'NAUJUNOSr’. — TURI GERIAUSIA 

PASEDOMA BIZNYJ1

GĖLININKAS
"(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom

nau apie mūsų padėtį. Anksčiau 
aš ir pati klaidingai galvojau 
apie tą sąjūdįč Aš manau, kad 
jeigu žmonės daugiau sužinotų 
apie tą sąjūdį, tai jie taip neiš
kraipytų jo tikslus.

Vida Lietuvninkaitė, 
VIII kl.

Dangiškos ir pragariškos 
pamokos

Mūsų lituanistinėje mokyklo
je yra gerų ir Uogų pamokų. Kai 
kuriems mokiniams geografijos 
pamoja iš dangaus atsiųsta, o 
kitiemse — ji nepakenčiama. 
Vieni vaikai galėtų istoriją ne
girdėti, tai būtų labai laimingi. 
O kiti eitų per karštas anglis 
pasiekti istorijos knygą.

Mano mėgiamiausia pamoka 
yra literatūra. Po to, kai links
niai susimaišo su kunigaikščiais 
ir piliakalniais, atkeliauja ponia 
Bindokienė su stora literatūros 
knyga. Tos mokytojos pamokos 
yra įdomios, nes ji moka labai 
gerai išaiškinti. Ji labai mėgs
ta juokauti su berniukais. 
Matyt, p. Bondokienei labiau pa
tinka bernai negu mergaitės. Jo
kia pamoka negali mokiniams 
būti iš dangaus atsiųsta, bet li
teratūra, sakykim, jau ateina iš 
skaistyklos. Tai reiškia, kad 
per literatūros pamoką reikia 
tik truputį kentėti, tačiau skaus
mus sukelia Lietuvos metrika 
metraščiai, statutas ir Martynas 
Mažvydas. Jie visi susimaišo ir 
galėčiau galvą dėti, kad Lietu
vos statutas prasideda žodžiais 
“imkit mane ir skaitykit”, o M. 
Mažvydas parašė Lietuvos metri
ką.

Tačiau yra ir pragarinių pa
mokų. Istorija, tai, tur būt, pa
ties Belzebubo atsiųsta. Kol. vie
ną skyrelį perskaitai, tiek daug 
datų praeina pro akis, kad sud- 
ku tikėti, jog jų dar toliau yra. 
Po visų kunigaikščių, karalių ir 
šimto datų pradeda maišytis, ar 
Barbora Badvilaitė sumušė kry
žiuočius, ar Mindaugas vedė Bi
rutę, ar baudžiauninkai mušė ba
jorus. Kada protas kiek prašvie
sėja, vėl mano smegenis į košę 
sumaišo šimtai klausimų, ku
riems net ir pats Mindaugas ne
rastų atsakymų.

Bet, ištikrųjų, nėra taip blo
gai, kaip parašiau. Bet kokią pa-

Puiki dovana pypkę rūkančiam vyrui yra pypkės lietsargis. Nuo
traukoje matomas — pagamintas iš gryno aukso, Kaina neskelbiama.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI M PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DENA BUTINI KRMSC10NM

0'0 •

Galas prisakymo yra meilė ii ivarioe iirdioe ir geros sąžinės, ir 
neužslopte tikėjimo. 1 T i m. 1J.

Faktas, kad galutinas visų dieviškųjų veikimų tikslas, dėl mūsų ir sa 
mumis, ir galutina visų mums duotų dieviškų pažadų svarba, yra išauklė
jimas meilės, kuri yra tikra Dievo - lygybė, — nes Dievas yra meilė — tu
rėtų būti labai aiškus mūsų mintyse. Ir norint išauklėti savyje šitokią mei
lę, tokioje prasmėje ir tokiame Laipsnyje, kokį Viešpats yra paskyręs, yra 
reikalinga, kad ta meilė išeitų iš švarios širdies, pilnai sutinkančios su 
Dieva ir su jo meilės įstatymais, ir visai priešingos Priešinudrai ir jo saviJ 
mylos įstatymams.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikrąjį Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kun vadinasi "Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. žavisi, 3715 W. 66th $♦., Chicago, Illinois 60629

SV. KASTO TYRINĖTOJAI

r

salėje. Minėjimą pradėjo Lietu
vių klubo pirm. Leonas Nekus. VIDURAMŽIAI EUROPOJE

TĖVAS » SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KST8 AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

------------------ ‘

gražiausios gėlės ir vainikai antka
pių papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

‘GUŽAUSKŲ
> GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLiNYCIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

moką, nors ir nemėgstamą, gali
ma išmokti turint noro, tik kad 
to noro pas mus taip maža!

Dovilė Užubalytė, 
Vlb kl. ‘ ’

-------------------------------———  ---------------——i1 ■ 111

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8EIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmloek 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

L— —------------------ ------------------------------------- ■ - ■ -a

BEVERLY SHORES, IND.
Vasario 16-sios minėjimas
Beverly Shores ir apylinkėse 

gyveną lietuviai Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 55-ją su
kaktį paminėjo vasario 11 dieną. 
Už žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
šv. Mišios buvo atnašaujamos 
11:30 šv. Onos bažnyčioje. Mi
šias atnašavo kun. Juoas Pana
vas, kuris savo gražiame pa
moksle pabrėžė laisvėje gyvenan
čių lietuvių pareigą kovoti dėl 
Lietuvos laisvės ir meilę lietu
vio lietuviui. Mišių lekcijas 
skaitė Jonas Kavaliūnas. l^uvo 
sugiedotos 3 lietuviškos giesmės.

Prie lietuviškos nuotaikos su
darymo bažnyčioje prisidėjo ir 
kunigo liturginiai drabužiai, pa
siūti iš audinių su lietuviškais 
raštais ponios Lilian Kowalczyk 
rūpesčiu, lietuvišku kryžiumi ir 
lietuviškų raštų audiniais papuo
štas' altorius bei presbiterija ir 
K. Šimonio bei P. Rauduvės pa
veikslai ant sienų. Bažnyčios pa
puošimu pasirūpino Ona Kavą- 
liūnienė ir Danutė Tloreikienė. 
Audiniai — p. Teresės Mildažie- 
nės nuosavybė.

1 šios šventės minėjimas buvo 
tęsiamas 1. vai. Obie restorano

Invokaciją sukalbėjo kun. J. Pa
navas. Sugiedojus Tautos hinj- 
ną, ilgesnę kalbą pasakė dr. Ka
zys Ambrozaitis. Kalbėtojas pa
ryškino svarbiausias lietuvių 
tautos kovas istorijos bėgyje ir 
pabrėžė, kad tik kovojančios tau
tos apgina savo laisvę.

Meninę programą atliko Gary 
šv. Kazimiero parap. lituanisti
nės mokyklos mokiniai. Birutės 
Pūkelevičiūtės eilėraštį “Pasku
tinis birželis” padeklamavo 8 
skyr. mokinės Liną Jonynaitė, 
Bronė Buzgaitė, Linda Ruzgaitė 
ir Rita Tavaraitė. Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį “Aš čia — 
gyva” padeklamavo Linda Ruz
gaitė ir Rūta Tavaraitė. Visi 
mokiniai, vadovaujami mokyt. 
S. Rudžio, padainavo 3 dainas. 
Žemesniųjų ir vyresniųjų sky
rių grupės pašoko po 3 tautinius 
šokius, kurių programą paruošė 
ir jai vadovavo mokyt. Katarina 
Pečkaitienė. Akordionu grojo 
5-jo skyriaus mokinys Jonas Vai- 
čeliūnas. • Programai pasibaigus, 
S. Rudys padėkojo klubo val
dybai ir bariams už finansinę pa
ramą lituanistinei mokyklai ir 
už sudarymą sąlygų jaunimui 
aktyviai, dalyvauti Vasario 16 
minėjime. Dr. K. šilinis įteikė 
10 dpi. auką mokyklai paremti.

Visi minėjimo dalyviai, kurių 
buvo per 80, toje pačioje salėje 
turėjo bendrus pietūs. Aukų su
rinkta 405 dol.: Altai — 203 dol., 
Vlikui — 55 dol. ir LB — 147 dol.

Minėjimas buvo atliktas sa
vybėje, bet amerikiečių visuo
menė buvo informuojama per 
vietos radiją ir spaudą. Dienraš
tis “The News — Dispatch” da
vė vieną vedamąjį — Lithuania’s 
Plight, išspausdino informaci
ją apie minėjimą ir klubo pirm. 
Leono Nekaus laišką. Besirū
pinantieji įeiti į vietos amerikie
čių spaudą su lietuviškąja infor
macija yra dėkingi LB informa
cijos centrui už parūpinimą tin
kamos tam reikalui medžiagos.

Koresp.

Kaip kapucinas šeimininkei 
išvarė velnią

Vokiečių ir austrų žinių agen
tūros (dpa ir ap) praneša apie 
Passau mieste įvykusį velnio iš 
vienos jaunos šeimininkės išva
rymą. Kadangi tas velnias, kurs 
save vadinąs “Pluto Pirmasis”, 
“siekia į savo valią paimti baž
nyčią, kurios altorius kunigai 
yra atsukę žmonių pusėn”, sako
ma pranešime, tai vienas vieti
nis klebonas, norėdamas tą vel
nią Pluto išvaryti iš vienos 35 
metų amžiaus moters, liepė 
trims vyras ją suraišioti ir pra
dėjo skaityti egzortus, ir ji (jis) 
pradėjo rėkti, aplinkui stovin
čius keikti ir apspiaudyti, kol 
pagaliau “visiškai žmoniškai” pa
prašė atpalaiduoti suraizgiojimo 
varžtus ir duoti išgerti vandens.

“Velnio išvarymo” procedūra 
Passau diecezijoje sukėlė didelį 
nerimą, toliau rašome minėtų 
agentūrų žinioje. Ta 35 metų 
amžiaus moteris, kaimietė iš 
Burgkirchen, Altoetting apskri
tyje, ilgesnį laiką kentė galvos 
skausmus. Vienas vienuolis ka
pucinas įtarė, kad čia yra velnio 
darbas ir net vietos kunigui nie
ko nesakęs jau bandė tą velnią iš
valyti.

Tam reikalui leidimą jis gavo 
iš Passau vyskupijos ordinaria- 
to, kurs vėliau, kai žinia apie 
velnio Pluto išvarymą pasklido 
ir į išvarymo egzortus žmonės 
pradėjo pilnais autobusais atva
žiuoti, pats pasitraukė.

Kaimietė tuo tarpu išvežta į 
Austriją sveikatos pataisyti. Ar 
klebonui bus keliama byla, tuo 
tarpu Passau nieko nežinoma.

STIPRI VALIA
— Mano vyras jau neberūko.
— Pagalvok tik, kokią stiprią 

valią, reikia turėti!
— Taip, mano valia stipri.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODEKinISKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

luotas kačiukas
— žiūrėk, Alguti, koks gražus 

kačiukas.
— Mamytė, jis jau senas: jis 

su ūsais.

’ ■ SUSTRINKLVįV------

___ PRANEŠIMAI
— Utenos Apskrities klubo mėnesi

nis susirinkimas ivyks aiftradieni. 
kovo 13 d. 7 vai. vak. Hollywood sve
tainėje. 2417 W. 43rd St Yra daug 
visokiu reikalų aptarti. Nariai prašo-I 
mi a’tsrlarikyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. Klubo Vaidyba

i , Mylimai Motinai

KAZIMIERAI MILLER 
užbaigus šios žemės kelionę,

Jos dukrą — mūsų mielą solistę Kristiną, 
jos vyrą ir kitus artimuosius nuoširdžiai 

i užjaučiame ir kartu liūdime.

’’Pirmyn” Choras

NARIAI:
Chicagoa, 
Lietuvių 
laidotuvių 
Direktorių, 

^ssociacijoa

AMBULANCE 
ww? 
MAS CIENA 
IR MAKT) 

★ 
TURIME 

KOPLYČ’Af 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So LITUĄNUCA AVENUK. Phone: Y Aru? 7-3401

: BUTKUS VASAITIS
144b So. 50th Avė.. Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1005

- - ___________ - - - ' - ■ • " w

PETKAS BAEUCNAS
434J* Se. CALIFORNIA AVE. Phone LAfa>ette 3-3572

! GEORGE F. Kl DM1NAS
3319 So. LITU ANIL A A VE. lel.: Y Arda 7-113o-1139

L neto*p A * «> t #* ’■». *

! STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69U STRUTT REpubhc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlnrini> 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

P, J. RIDIKAS
3254 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19^1

I SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA
3 - NAUJttMOO, CHKAGG I, 14.1------MONDAY, MARCH 12,



Mykolas Pranevičius, Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkas, sveikina 
Lietuvos gen. konsule p. Juze Daužvardienę, pasakiusią gražią kalbą Lie

tuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties proga.
FotoMartyno Nagio

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Juozas Žymonas iš Institute 
of Polymer Science, The Univer
sity of Akron, Akron, Ohio, yra 
bendraautorius straipsnio nagri
nėjančio 1, 2 — polybutadienų 
nuklearinę magnetinę rezonan- 
ciją, kuris yra paskelbtas leidi
nyje Macromolecules, tomas 6, 
nr. 1 1973 m. sausio-vasario mėn. 
Kitas jo bendraautorystės straip
snis apie diimidą kaip hidroge- 
nacijos reagentą nesaturuotiems 
polimerams yra išspausdintas 
leidinyje Die Makromolekulare 
Chemie, tomas 163 1973 m. sau
sio mėn. 17 d.

Povilas Kliauza iš Dept, of 
Physics, New York University, 
New York, N. Y., yra bendraau
torius straipsnio apie fotomag- 
netinį pozitronijaus sukimosi pa
keitimą kietame stovyje. Straip
snis paskelbta leidinyje Physi
cal Review Letters, tomas 30, 
nr. 9 1973 m. vasario mėn. 26 d.

Humanitariniuose moksluose 
1971—1972 metų laikotarpyje 
Amerikos universitetuose rusiš
komis temomis apgynė dvi dak-

taratines disertacijas sekantys 
lietuviai:

Romualdas Jonas Misiūnas 
1971 m. Yale universitete istori
nė tema: Rusija ir Švedija 1772 
— 1778 metais;

Pranas A. Šveikauskas 1972 
m. Brown universitete literatū
rinė tema: Platonovo novelių te
matika ir forma — Andriejus 
Platonovičius Platonovas: Tame 
Tame pačiame laikotarpyje Ame
rikos, Kanados ir Britanijos uni
versitetuose niekas neparašė jo
kios disertacijos Lietuvos isto
rijos ai- literatūros temomis. Šią 
padėtį paaiškina Andris Skrei- 
ja, University of Nebraska an
tropologijos asst, profesorius, 
savo straipsnyje “Pabaltijys 
Amerikos universitetų Rytų Eu
ropos studijose”, kuris išspaus
dintas ką tik pasirodžiusiame 
leidinyje Journal of Baltic Stu
dies, tomas 3, nr. 3-4 1972 m. ru
duo — žiema, sakydamas jog 
baltų dalykų žinovai randa dar
bą universitete ne dėl baltisti
kos specialybės, bet dėl kitų tu
rimų žinių, o baltistika tegali 
būti šalutinė šaka. Man atrodo, 
jog sąmoninga išeivija čia rei- 

Į kalus galėtų pataisyti. Turėtų 
būti sudarytos tokios visuomeni-

nė< nuotaikos, kad lietuviai hu
manitarai studentai privalėtų 
studijuoti ir lietuviškas dalykus. 
Tuomet atsirastų paklausa ir 
dėstytojams.

Minėtame baltistikos žurnale 
šįkart nėra nei vieno lietuvio au- 

I toriaus. Latvis Arvids Ziedonis, 
Jr. iš Muhlenberg College, Allen
town, Pa., yra redaktorius, iš 

i penkių padėjėjų vienas yra lie- 
i tuvis — Bronius Vaškelis iš La
fayette -College, Easton, Pa.; iš 

' 16 patarėjų du yra lietuviai — 
Rimvydas Šilbajoris iš The Ohio 
State University, Columbus, Ohio 

i ir jau minėtas Romualdas J. Mi- 
I siūnas iš Wiliams College, Wil
liamstown, Mass, žurnalas lei
džiamas Baltų studijoms skatin
ti draugijos (The Associotion 
for the Advancement of Baltic 
Studies, Inc.) ir gaunamas įsto
jant į draugiją su 10 dol. meti
niu mokesčiu. Narystės bei pre
numeratos reikalais galima krei
ptis į Janis Gaigulis, Executive 
Director of the AABS, 366-86th 
Street, Brooklyn, N. Y. 11209.

Saulius šimoliūnas

DRAUDIMAS
— Gydytojas griežtai uždrau

dė mano žmonai gaminti valgius.
— Tai ką? Ar ji sirguliuoja?
— Ne ji, bet aš.

TRUMPAI

— Mykolas Pranevičius, Chi
cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, išsiuntinėjo padėkos 
raštus miesto ir apylinkių laik
raščiams už Lietuvos bei lietu
vių paminėjimą Vasario 16 d. 
proga. Kai kurie laikraščiai tą 
jo raštą paskelbė ąavo skaityto-
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HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų <r Darbininkių

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REAL ESTATE♦ ORDER TYPIST
♦ BILLER TYPIST

♦ DICTAPHONE TYPIST
♦ MAIL ROOM SUPPLY SUPERVISOR

♦ KEY PUNCH OPERATOR
♦ SALES CORESPONDENT.

ALL COMPANY BENEFITS.

PRECISION SCIENTIFIC CO.- 
3737 W. Cortland St. Telef. 227-2660

An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Cheerful Evanston office needs high 
quality person with good typing 
and shorthand skills. Must enjoy 
working with people. Excellent sa

lary and benefits.
Call 869-6900

An Equal Opportunity Employer

OFFICE HELP — NO TYPING
Woman or Girl (any age). 

Must speak English.
108 WEST LAKE STREET

Room 200.
Phone: 372-8600 - Mr. Thomas

MOTHERS HELPER
Reliable woman live in pleasant North 
uburban home, five day week. Own 
room bath, four school age children. 
Good Pay and home for right person.

(312) 235-9100 Days 
SUSANNE or 784-2552 After

5 P. M. collect.

SWITCHBOARD 
OPERATOR — TYPIST 

Loop law office, 5 day week, 
group insurance, good salary.

CALL 
CE 6-2768

"i

VIO V! NG Apdraustas perkraustymas
Jigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme

Įrankiai. Ilgų ųietų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
Z022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

— Edvardas Momkus iš Mar- 
cfuette Parko apylinkės yra Elm
hurst kolegijos dekano garbės 
studentų sąrašuose taip pat įra
šytas garbės studentų lentoje.

— Donatas Ramanauskas iš 
De La Salle mokyklos taip pat 
Peter Dimas iš Bogan mokyk
los yra priimti į Amerikos gar
bės mokinių draugiją.

— Ray Kupris žaidžia Mt. Car
mel aukšt. mokyklos ledo rutu
lio rinktinėje. Ta mokykla iš 
14 rungtynių pralaimėjo tik 
vienas ir tapo miesto katalikiš
kų mokyklų ledo rutulio čem-

DIE SETTER
PUNCH PRESSMAN ' 
TOOL & DIEMAKER 

MECHANIC - MACHINIST 
Compound Blank and Form 

Benefits.
2030 WIST RASCHER

UP 8-3900

SECRETARY TO" 
OFFICE MANAGER

Interesting position. Loop office. 
Tvping, good figure aptitude and 
shorthand helpful. Liberal fringe 
Benefits. Call Mr. Schreider at 
Chicago Association for Retarded 

Children.
Tel. 922-2202

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
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. 60408. — Tel. 254-3320 

(vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

— Social Security Adminis- 
acija praneša svetimuose na- 
uose dirbantiems ir jų darb- 
iviarns. kad jei atlyginimas už 
(tarnavimus siekia 50 dol. per 
mėnesius, tai nuo gaunamos 
unos turi būti sumokėti So- 
al Security mokesčiai.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

?60« Wwt 69th St, Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

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

viršeliuose ui $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1*39 So. Halsted Street ChiuMto, Illinois 60608

— Frank Paviliūnas, Pitts
burgh. Pa., pratęsdamas pre
numerata atsiuntė vajui 2 dol. 
Vajaus komisija aukotojams ir 
naujiems prenumeratoriams 
bei platintojams nuoširdžiai 
dėkoja. visus skaitytojus pra
šo remti Naujienas ir imtis ini

vajui auką, nors jo žmona Ele
na sunkiai sirgo ir turėjo daug 
išlaidų. Jie abu yra Naujienų 
nuolatiniai rėmėjai.

— Leonas Meilus, Detroit, 
Mich., pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė vajui 5 dol.

— Izidorius Straukas iš Mar
quette Parko apylinkės užsisa
kė Naujienas. Taip pat užsisa
kė J. Kiznis, Brooklyn, NY.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks kovo 
mėn. 16-tą dieną. 7:30 vai. vak., 
parapijos salėje. 6820 So. Wash
tenaw Ave. Bus nagrinėjami 
svarbūs mūsų kolonijos ir na
mų savininkus liečią reikalai. 
Prašome visus skaitlingai da
lyvauti. Stasys Patlaba

ciatyvos platinimui darant pa
dangų surasti bent po vieną 
■jauja skaitytoją. Visi lietuviai 
kviečiami užsisakyti Naujie
nas. Jos užsitarnavo visų lietu
vių dėmesį ir paramą, yra ne 
tik visiems naudingos, bet ir 
reikalingos, net būtinos.

— Ponia Della Andrekus iš 
Kokomo, Ind., išsikėlė nuolatos 
gyventi į Orlando. Fla., pas savo 
dukterį.

MACHINE OPERATORS 
MALE OR FEMALE 

For light machining. Good pay and 
working conditions. Insurance paid. 

H & S SWANSON TOOL CO 
2700 TOUHY AVE. 

439-3242, Ext. 44 
ELK GROVE VILLAGE. IL.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PRESS BRAKE — 
SET-UP MAN

Excellent starting salary, free hospi
talization and pension. 

Automatic increases.
SCHNEIDER METAL CO.

1805 So. 55th Ave. CICERO. ILL.
OL 6-3100

TOOL & DIE MAKERS 
Experienced in progressive dies, com
pound dies.^zMin $6.40 per hr. Over
time. Many''Co. benefits. Paid vaca

tions, etc. Apply 
KRASBERG CORP.

M. Wright, 
2501 W. HOMER 

342-1100

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME GRIDLEY OPERATE 

AND SET.
Day shift. Steady work with regular 

overtime.
Full Company benefits. 
Experience necessary.

Call BILL 384-6505

HELP WANTED
FULL TIME. — Body and fender 
repair. Man with at least 5 years 
experience. — Good salary and 

benefits.
456-2310

POLISHER AND BUFFER 
Experienced on Brass Castings. 

Steady work. 40 hour week. 
MELVIN WOLF & ASSOC.

223 W. HUBBARD ST.
644-4997

NIGHT WATCHMAN
For enclosed lumber yard middle 
aged or elderly man preferred.

English sneaking
MALKOV LUMBER CO.

Roosevelt Rd. & Campbell Ave.
733-7900

SETUP-SCREW MACHINE
Multi-million dollar company is look
ing for experienced setup personnel 
for New Britain screw machines to 
work on night shift. 11 hours per 
night. No Saturdays. Average earn
ings of $6 per hr. including night pre
mium. Time and one-half for all 
hours over 8 per day. Call 967-6300. 

Ask for Personnel.
An equal opportunity employer.

TOOL & DIE MAKERS
EXPERIENCED.

Also junior apprentices. Union Shoo. 
HILLSIDE TOOL & ENGINEERING 

4143 MAY STREET 
HILLSIDE, ILLINOIS

544-7414

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

------------------------- ---A------- - - — -     ■ - m m.— ---- -------  -

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
* PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

| VtSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave.
FOR SALE-BY OWNER

4 bdrm. Brick home. Lg. LR. Formal 
D. R. 2% Ba. Kit with bilt. In Elec. 
Range Ovens- & dishwasher — Cent. 
A. C.-----

1%
Underground lawn sparkler — 
c. Gar. A lot of house for 

$32,900.00.
Call 735-7222 for Appt.

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

I BUTŲ NUAMAVTMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PRIE 
PRIE 
PRIE 
PRIE
PRIE

72-ros ir Homan 5 kamb.
61-mos ir Albany 5% kamb. 
66-tos ir už Pulaski 6 kamb. 
71-mos ir Fairfield 5 kamb.
71-mos ir Albany 8 butai. 
Brokeris P. ŽUMBAKIS 

778-6916

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS, brokeris

St.

HOME I
Calk Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

am: tasualtv Cotr.D.v,MdU

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME IAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB6S
Pardavimas ir Taisymas 

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

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 ir 

kitokį blankai.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy- 
mas. Garažas. $18,800.

į 10 BUTU 2 aukštų mūras. .......
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

MODERNI S Kamb. mūro reziden
cija. puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė. 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas antvertas pla
tus sklyoas. pajamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

2 BUTŲ 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metu mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas $28500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radjjo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metu 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. S24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas heisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

Valdis Real Estate
’051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

Arti

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta 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 parašyta 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.

Antines Rūkęs, VIENItO 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

— Field Muziejus teatro pa
talpose rodys spalvotą filmą 
“The New Alaska” su aiškini
mais kovo 17 d. 2:30 vai.

— Dail. Janina Monkutė - 
Marks priklauso Hyde Park 
Art center organizacijai ir infor
muoja narius bei suinteresuo
tus apie meno darbų parodą 
centro galerijoj. 5236 So. Black
stone, balandžio 1—28 d.

— Florencija Rodgers. Miami, 
Fla., ilgametė Naujienų skaity
toja. pratęsdama prenumeratą 
pakartotinai atsiuntė vajui 5 
dol.

— Klemensas čižauskas iš 
Marquette Parko apylinkės mo
kėdamas prenumeratą, atsiuntė

— A. Hoffman iš Brighton 
Parko apylinkės atnaujindamas 
prenumeratą atsiuntė vajui 10 
dol. Visiems aukotojams, pla
tintojams ir naujiems skaityto
jams Vajaus komisija nuošir
džiai dėkoja, visus skaitytojus 
prašo remti Naujienas ir imtis 
iniciatyvos platinti siekiant su
rasti bent vieną naują skai
tytoją. Visi lietuviai yra kvie
čiami užsisakyti Naujienas. Jos 
yra visiems naudingos, įdomios 
ir užsitarnavo visų lietuvių dė
mesį bei paramą.

♦ “Pirmyn” choro statomos 
operetės “čigonu Baronas” iš
laidoms sumažinti Dan Kurai
tis, visiems žinomas žurnalis
tas ir keliauninkas, paaukojo 
100 dol. Operetės spektakliai 
įvyks kovo 24—25 ir balandžio 
1 d. d. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos auditorijoj. Bilietai 
gaunami “Marginiuose”, 2511 
W. 69th St.. Chicago, Ill. 60629.

(Pr).

''Haycourt Do«demon«" yra šio Uin» 
vardas. šis liūdnos išraiškos "blood
hound" laukia Londono šunų parodo

to taisijų sprandimo.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

A. S. AUTO REBUILBERS
Ci* automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518*24 W. 63 rd Street, Chicago. III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

NAUJIENAS

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
pęrstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60009. Tek: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
"R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
^togų dengimas. Vandens nutekėjimo 
amzdžiai. Tuckpointing — mūro s»- 
virtinimaa «r valymai Mūrininko, 
taliaus. cemento ir dažytojo darbai 
keltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

X

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tai. 436-7878

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS
i 6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI-------MONDAY. MARCH 12, 1973




