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NAUJA AIRIJOS VALDŽIA PRADĖJO DARBA
JT SAUGUMO TARYBA PRADĖJO SAVO ( 
NEPAPRASTUS POSĖDŽIUS PANAMOJE

PANAMA. — Nežiūrint Amerikos ir Britanijos protestų, 
vakar Jungtinių Tautų Saugumo Taryba pradėjo savo posėdžius 
Panamoje, kur ją pakvietė Panamos vyriausybė. Ji neslepia, kad 
šis posėdis turėtų atkreipti pasaulio akis ir pačių amerikiečių dė
mesį į Panamos kanalo reikalus. Saugumo Tarybos darbotvarkėje 
įrašytas “tarptautinės taikos ir saugumo Pietų Amerikoje klau
simas”. Amerikos priešai ir pati Panama mėgsta tvirtinti, kad 
Panamos kanalas kaip tik ir sudaro kliūtį taikai ir gresia saugumui, 
kol jis valdomas ne pačios Panamos, bet Amerikos.

AIRIJOS VYRIAUSYBĖ SUDARYTA 
IŠ DVIEJU PARTIJŲ MINISTERS

DUBLINAS----Airijos respubliką per 16 metų be pertraukos
valdė Fianna Fail partija, paskutinis premjeras buvo Lynch. Pas
kutiniuose vasario 28 d. rinkimuose įvyko netikėtas pasikeitimas, 
laimėjo Fine Gael partijos ir darbiečių partijos koalicija, vado
vaujama 53 metų teisininko Liam Cosgrave. Jis trečiadienį perėmė 
valdžią, gavo vyriausybės antspaudą iš prezidento Eamon de Va
lera ir pradėjo eiti pareigas. Parlamente vyriausybės partija gavo 
tik dviejų balsų persvarą ir buvo patvirtinta 72-70 balsais.

Panamos vyriausybė norėtų 
pati valdyti kanalą ir jo įrengi
mus. Su Amerika vyksta dery
bos, tačiau nepasiekiama susita
rimo. Amerika siekia tokios su
tarties, kuri paliktų kanalą dar 
50-čiai metų Amerikos globoje, 
o jei būtų įrengti nauji lokai ar 
pastatytas dviejų linijų kanalas, 
tai Amerika valdytų jį dar 85 
metus. Panamos valdžiai tokia 
sutartis nepriimtina, ji nori ka
nalą atgauti dabar.

Panamos spauda labai nepa
lanki Amerikai, nors šia proga, 
— Saugumo Tarybos posėdžių 
pradžioje, ji laikosi labai nuo
saikiai. Kada Nikaragvoj įvyko 
žemės drebėjimas, sugriovęs Ma- 
nagvos miestą. Panamos vienas 
laikraštis rašė, kad dėl drebėji
mo kalta Amerika, nes drebėji
mas atsiradęs nuo š. Vietnamo 
bombardavimų sukeltų spro
gimų.

Panamos valdžiai ir žmonėms 
labai nepatinka amerikiečių ka
reivių laikymas Panamoje, čia 
yra vadinama Pietinė Komanda, 
kurią sudaro 11,000 vyrų, jų tar
pe 3,000 aviacijos ir 1,000 laivy
no kareivių. Panamos valdžia lai
ko šias jėgas okupacine kariuo
mene, nors Pietinei Komandai 
tenka budėti visoje Pietų Ame
rikoje. Kanalo zonoje yra karo 
mokykla, kurioje apmokymą 
gauna ir Panamos Tautinės 
Gvardijos karininkai. Net pats 
generolas Omar Torrijos, Pana
mos prezidentas, baigė visą ei
lę kursų Panamos kanalo zonoje, 
Amerikos mokyklose.

Saugumo Tarybos posėdžiai 
Panamoje siekia iškelti Ameri
kos “kolonializmą” Panamoje. 
Posėdžių perkėlimą iš New Yor- 
ko labai rėmė Sovietų Sąjunga ir 
kitos tarybos komunistinės de
legacijos, tikėdamosios iš šių po
sėdžių gauti medžiagos propa
gandai prieš Ameriką.

Kremlius tvarkys 
keliautojus

MASKVA. — Sovietų valdžia 
nutarė sutvarkyti įvairias pa
reigūnų keliones, kurios nieko 
neneša valstybei, bet daug kai
nuoja. Izvestija sako vedama
jame, kad kasmet valdžia išlei
džia milijonus rublių įvairioms 
tarnybinėms kelionėms, kurios 
dažnai yra tik pinigų mėtymas. 
Įvairūs suvažiavimai, kurių per
nai vien Leningrade buvo apie 
1,000, dažnai yra blogai paruoš
ti, nenaudingi, jų dalyviai daž
nai nieko bendro neturi su svars
tomais klausimais.

Kita kelionių rūšis yra įmonių 
keliautojai, kurie vyksta j kitas 
įmones pasižiūrėti, kodėl jos ne
atsiunčia užsakytų medžiagų ar 
prekių. Per pusantrų metų Ni- 
kopolio vamzdžių fabriką ir Kri- 
voj Rog metalurgijos kombina
tą aplankė 12,000 “tolkačių”, vy
kusių pasižiūrėti, kodėl neišsiųs
tos užsakytos prekės. Valstybės 
taisyklės griežtai draudžia to
kias keliones, rašo Izvestija, ir

K VISO PASAULIO

AMERIKA VĖL PARDUOS PAKISTANUI 
KARINĘ MEDŽIAGĄ IR ŠARVUOČIUS

WASHINGTONAS. — Amerikos vyriausybė nutarė atšaukti 
suvaržymus parduoti Pakistanui karinę medžiagą, šis nutarimas 
leis Paskistanui pirkti 300 šarvuočių, kurie buvo užsakyti dar prieš 
karą su Indija. Pakistanas gaus atsarginių dalių seniau pirktiems 
ginklams, jų tarpe lėktuvų motorų. Bus parduodami parašiutai ir 

i amunicija. Valstybės departamento kalbėtojas pabrėžė, kad gin
klų Pakistanui nebus parduodama, tačiau amunicija nelaikoma 
“mirtina karinė medžiaga”. Tas pats nutarimas leis ir Indijai pirkti

WASHINGTONAS. — Ame
rikos imigracijos įstaiga laiko 
“draugiškame suėmime” devy
nis kubiečius, rastus sugedusia- 
me žvejų laive netoli Amerikos 
krantų. Du kubiečiai pareiškė, 
norą likti Amerikoje. Dar neaiš
ku, ar laivas buvo priverstas 
plaukti Amerikon.

New Yorkas. — Amerikiečių 
nuošimtis, kuris galvoja, kad vy
riausybė per daug išleidžia gy- 
nvbai, nukrito iš 50 iki 42%. Tik 
8į% pareiškė, kad išleidžiama 
per mažai. Likusieji sakė, kad 
išleidžiama, kiek reikia.

MASKVA. — Tarptautinėse 
šachmatų varžybose Taline už
sieniečiai nekaip pasirodė. Tur- kaipJ?Ši? aparatus, kurių ji užsakė už 91 mil.
nyrą laimėjo Michail Tai, antrą 
vietą turi Lev Polugajevski, o
trečios vietos laimėtojų yra visa‘ pirkti Amerikos aparatus, nes 
eilė su vienodu taškų skaičiumi: jj gauna -visus reikalingus gin- 
Spaskis, Keresas, Balašov Bronš- klus iš Sovietų Sąjungos. Indi-
tein ir amerikietis Anthony Sai- 
<3y.

VATIKANAS. — Jėzuitų or
dinas paskelbė, kad ordino gene
rolas Pedro Arrupe atsiprašė po
piežiaus sekretoriaus Giovanni 
Benelli, kurį vienas Anglijos jė
zuitas įžeidė, paskelbdamas, kad 
jis užsiėmęs prestižo ir pompos 
ieškojimu. Laiškas buvo pa
skelbtas Londono Observer laik
raštyje. Jį parašė kun. Hebbeth- 
waite, jėzuitų žurnalo The Month 
redaktorius.

TEL AVIVAS.
premjerė pasikalbėjime su “Ms’ 
žurnalu, pareiškė nebijanti mir
ti, tačiau bijanti gyventi per il
gai, nes norinti mirti aiškiu pro
tu, kurios nuo senatvės susilp- pas nesijaus visų apleistas ir izo- 
nėja. “ ■

MINNEAPOLIS. — Amerikos
liuteronų bažnyčios prezidentas betoj as Bray pareiškė, kad 
dr. Kent Knutson mirė nuo re- Amerikos 
tos ligos vos 48 m. amžiaus.

PEKINAS. - Kinijoje lan- du_ ?_epakį daba?.’nės A padj‘ 
kosi Egipto užsienio reikalų mi- 
nisteris Hassan ei Zayyat.

TORONTO. — Kanados 
munistų partijos ilgametis va
das Tim Buck mirė Meksikoje 
82 m. amžiaus. Jis buvo partijos 
galva nuo 1929 m. iki 1972 m.

ko-

+ Čikagos miesto merui mies
to taryba siūlo pakelti algą iš 
35,000 per metus iki-75,000 dol. 
New Yorko meras gauna 50,000 
dol., Bostono — 40,000 dol.

+ Budistų religinėse ceremo 
n i jose p. Vietname sprogo kelios 
bombos, padėtos komunistų, žu
vo 20 žmonių ir 82 sužeisti.

Illinois legislatūroje siūlo
ma pervesti Croestown greitke
liui numatytus pinigus, 810 miL 
dol. — Čikagos miesto transpor
to įstaigai — CTA. Tokia su
ma išspręstų CTA finansinę kri
zę.

įmonių vadovai ateityje turės iš 
savo kišenės apmokėti nereika
lingų kelionių išlaidas.

dol. dar prieš karą su Pakistanu.

Dar nežinia ar Indija benorės

jos premjerė Gandhi pareiškė 
savo nepasitenkinimą ir protes
tą naujam Amerikos ambasado
riui Moynihanui dėl Amerikos 
nutarimo parduoti Pakistanui 
šarvuočius..

Vyriausybė tvirtina, kad nu
tarimas atšaukti suvaržymus 
Pakistanui padarytas ne tiek ka
riniais, kiek psichologiniais tiks
lais. Po karo Indija yra žymiai 
stipresnė už Pakistaną, kuris 
pralaimėjo pusę savo teritorijos 
rytuose, kur dabar įsteigta Ben
galija. žinodamas, kad jis gali 
tikėtis paramos iš Amerikos, Pa- 

” | kistanas nusiramins ir gali būti 
. sukalbamesnis sprendžiant poli-

Izraelio

tines problemas su Indija. Tai
kai bus naudingiau, jei Pakista-

liuotas.
Valstybės departamento kal-

karinės medžiagos
pardavimas Pakistanui jokiu bū

ties ir ginklų santykio. Ameri
ka vengs bet kurių ginklų lenkty
nių tarp kaimynų.

Amerikos karinė parama Pa
kistanui įvairiais laikotarpiais 
buvo keičiama. Pirmą kartą 
ginklų pardavimas buvo sustab
dytas 1965 m. Po metų buvo pra
dėti parduoti tik kai kurie daly
kai. Kiekvieną kartą Indija pro
testuodavo dėl karinės Pakista
no galios stiprinimo.

ap-

Sniegas indėnų 
užimtam kaime

PINE RIDGE. — Indėnų 
supimą sušvelnino ir įtempimus 
Wounded Knee apylinkėse su
mažino šaltas oras ir apie 10 co
lių sniego. Sniegas kartu sutruk
dė ir derybas tarp sukilusių in
dėnų ir federalinės valdžios at
stovų.

Indėnams surinktos maisto 
siuntos buvo federalinių agentų 
praleistos, tačiau sniegas ir blo
gi keliai sutrukdė jų pristatymą.

prezidento
ANKARA. — Turkijos prezi

dento rinkimai po keturiu bal
savimų pralamente atidėti iki 
penktadienio. Politinės partijos 
ir toliau nebalsuoja už kariuo
menės išstatytą kandidatą gen. 
Gurler, kuris negauna reikiamo 
skaičiaus balsų. Tuo politikai 
parodo savo nepasitenkinimą ka
riuomenės kišimusi į valdžios 
reikalus.

Jei šiandien vėl nepavyks iš
eiti iš akligatvio, galimas daik
tas, bus pratęstas seno prezi
dento Sunay terminas dar me
tams. Tada prezidentą rinktų 
jau naujas parlamentas, kurio 
rinkimai bus spalio mėn.

Teisingumo partija ir todėl 
nenori balsuoti už gen. Gurler, 
nes jis buvo vienas iš keturių 
generolų, kurie pasirašė memo
randumą, nuverčiantį teisingu
mo partijos valdžią 1971 kovo 12 
d.

Rinkimų atidėjimas būtų smū 
gis kariuomenės prestižui,’ nes 
Gurler specialiai pasitraukė iš 
štabo viršininko pareigų, kad 
galėtų kandidatuoti j preziden
tus.

Taivanas nutraukė 
ryšius su Ispanija
TAIPEJUS. — Tautinė Kinija 

nutraukė diplomatinius ryšius su 
Ispaniją, nes ji pripažino komu
nistinę Kiniją. Taivano užsienio 
reikalų ministerija jau pranešė 
apie ši nutarimą Madrido vy
riausybei. Ryšiai tarp abiejų 
valstybių bus išlaikyti, išskyrus 
diplomatinę reprezentaciją.

Paskutiniu metu Tautinė. Ki
nija tampa vis daugiau izoliuo
ta, nes vis daugiau vajstybių už
mezga ryšius su Pekino valdžia.

+ Anglių kasyklų unija siūlo 
uždrausti atviras kasyklas, nes 
jos nepataisomai sužaloja žemės 
paviršių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ Prezidentas Nixonas vakar 
turėjo spaudos konferenciją, ku
rioje pranešė, kad gegužės 1 d. 
Kinijoje bus atidaryta “misija”, 
neoficiali ambasada. Jos galva 
paskirtas patyręs diplomatas, 
buvęs ambasadoriumi Prancūzi
joje, Vokietijoje ir Britanijoje, 
David Bruce.

♦ Sovietų Sąjunga pasiūlė 
kandidatu Nobelio Taikos pre
mijai Jugoslavijos prez. Tito.

Amerikos vyriausybė nu
mato išparduoti dalį savo turi
mų strateginių medžiagų. Jų 
sandėliuose daug prisirinko ir 
saugumui nepakenks, jei sandė
liai bus sumažinti. Numatoma 
parduoti į rinką varį, šviną, cin
ką, nikelį, sidabrą ir gumą. Par
davimas turėtų sumažinti šių ža
liavų kainas.

♦ Sovietų vyriausybė kreipė
si į Ameriką, prašydama parduo
ti astronautų naudojamus erdvės 
skridimuose kostiumus.

Izraelyje trys vietiniai ara
bai užvažiavo su mašina ant pa
slėptos minos ir visi žuvo jai 
sprogus.

+ Brazilijos potvyniuose Mi
nas Gerais provincijoje žuvo 8 
žmonės, 2,000 neteko namų.

+ Kipro saloje prasidėjo te
roro veiksmai. Susijungimo su 
Graikija šalininkai susprogdino 
dvi policijos įstaigos ir septynių 
policininkų butus. Nepriklauso
mo Kipro šalininkai susprogdino 
vieno biznieriaus parduotuvę.

+ Du aviacijos lakūnai, buvę 
Kinijos nelaisvėje, peržengė til
tą į Hong Kongą ir buvo išvežti 
į Filipinus. Majoras Smith išbu
vo Kinijoje nuo 1965 m., koman- 
deris Flynn — nuo 1967 m.

Nauja* Airijos premjeras Liam Cos
grave, kurio vadovaujama koalicija 
užbaiga 16 metų trukuaia Fianna Fail 

partijos valdžia.

Schultz baigė 
derybas Maskvoj
MASKVA. — Iždo sekretorius 

George Schultz baigė savo vizitą 
Maskvoje ir išvažiavo į kitas 
konferencijas Bonoje ir Paryžiu
je. Maskvoje jis sušaukė spau
dos konferenciją Sovietskaja 
viešbutyje ir pareiškė, kad jo 
vizitas neturėjęs jokio konkre
taus tikslo, tik reikėję išsikalbė
ti apie naujus Rytų-Vakarų pre
kybos santykius. Schultz yra 
Jungtinės Amerikos-Sovietų Są
jungos Prekybos komisijos ame
rikiečių delegacijos vadas.

Maskvoje Schultzas susitiko 
su Brežnevu, tarėsi su dviem vi
cepremjerais: Vladimiru Novi
kovu ir Nikalajum Baibakovu, 
Valstybinio Planavimo Komiteto 
pirmininku. Be to buvo derybos- 
su užsienio prekybos viceminis- 
teriu Michailu Kuzminu, finan
sų ministeriu Vasiliir Garbuzovu 
ir Valstybės Banko direktorium 
Svešnikovu. ,

Spaudai Schultzas pareiškė, 
kad jis bandė sovietų pareigū
nams išaiškinti Amerikos politi
nio proceso charakterį. Kongre
so ir Prezidento santykius. Jis 
iškėlė Kongreso opoziciją preky
bos lengvatoms, kol nebus su
švelninti sovietų emigracijos 
varžymai.

Jordanas galės 
globoti šventyklas
TEL AVIVAS. — Izraelio 

premjerė Goldą Meir pareiškė 
savo kalboje Elato mieste, kad 
Jeruzalės miestas daugiau nie
kad nebus padalintas ir liks Iz
raelio valdžioje. Jordanas ne
beturės Jeruzalėje jokių suvere
numo teisių, tačiau Jordano ka
ralius galėtų globoti Jeruzalė
je esančias musulmonų šventyk
las.

Be svarbiausių musulmonų 
šventųjų vietų Kaabos akmens 
Mekoje ir Pranašo mečetės Me
dinoje, abu miestai Saudi Arabi
joje, trečios svarbumu yra Je
ruzalėje esančios Omaro ir A' 
Aksa mečetės. Čia yra akmuo, 
nuo kurio pranašas Mohamedas 
pakilo į dangų.

Belaisviai dėkingi 
prezidentui

WASHINGTONAS. — Ame
rikiečiai kariai, sugrįžtą iš Ha
nojaus nelaisvės, visi pabrėžia 
savo dėkingumą prezidentui Ni- 
xonui. Raitieji Rūmai gavę virš 
100,000 laiškų iš belaisvių ir jų 
giminių bei draugų. Laiškuose 
dėkojama prezidentui, kurio po
litika privedė prie belaisvių pa
leidimo.

Viename laiške prezidentui ra
šoma: Hanojaus celėje yra sie
noje išbraižytas sakinys: “God 
Bless you Richard Nixon”. Laiš
kuose pabrėžiama, kad lakūnai 
įsitikinę, kad tik sustiprintas Ha-

Naujoji Airijos vyriausybė tu
ri 16 ministeriu, iš kurių 5 mi
nisterial priklauso darbiečių par
tijai. Pašto ir telegrafo ministe
riu tapo buvęs Airijos ambasado
rius Jungtinėse Tautose dr. Co
nor O’Brien. Darbiečiai dar ga
vo sveikatos, pramonės ir preky
bos, darbo ir savivaldybių mi
nisterijas.

Kiek netikėtas buvo dr. Gar
rett Fitzgerald paskyryrimas už
sienio reikalų ministeriu. Jis 
laikomas žymiu ekonomistu ir 
visi laukė, kad jis taps finansų 
ministeriu, kuriuo paskirtas Ri
chie Ryan, užsienio politikos eks
pertas.

Nauja vyriausybė pradeda 
darbą naujose sąlygose. Nuome
tų pradžios Airija buvo priimta 
į Europos Bendrąją Rinką kar
tu su Dan i ja ir Britanija. Gy
venimas Airijoje pasikeis ir 
ekonominiai reikalais užims svar
bią vyriausybės politikos vie
tą. Gal, dėl to užsienio reikalų 
ministeriu paskirtas žymus eko- 
nomistas.

Sugrįžo belaisviai
CLARK BAZĖ. — Tarp paleis

tų belaisvių į Filipinų Clark ba
zę trečiadienį atvyko ir civilis 
Keesee, kuris Amerikoje ieško
mas už įvairius nusikaltimus. Jo 
iš lėktuvo išlipusio niekas nepa
sveikino. bet karinė policija nu
sivedė jį į atskirą autobusą ir 
nusivežė.

Vyriausias laipsniu belaisvis 
pulkininkas Flynn norėjo Hano
juje likti, kol bus paleidžiama pa
skutinė grupė, tačiau komunis
tai jam neleido. Jie tvirtino pa
leidžia belaisvius tam tikra eilės 
tvarka ir negalį tos tvarkos keis
ti.

Amerikos karinė vadovybė vėl 
pradėjo išvežti kareivius iš Pie
tų Vietnamo. Išvežimas taip 
planuojamas, kad tą dieną, kada 
Hanojus paleis paskutinį belais
vę. iš Vietnamo išvažiuos pasku
tinis amerikietis karys. Liks tik 
tie amerikiečiai, kurie yra Ketu 
rių šalių Karinės Komisijos de
legacijoje ir 50 marinų, paskirtų 
saugoti Amerikos ambasados 
Saigone.

Pietų korėjiečių išvežimas ir
gi sparčiai vyksta. Iš buvusių 
50,000 dabar jų liko apie 4,000.

Saigoifas jau paleido apie pu
sę savo turėtų belaisvių — apie 
13,000, o komunistai paleido du 
penktadalius savo turėtų 5,000.

Žuvokun.J.Bružikas
SAO PAULO. — Kovo 13 d. 

Brazilijoje traukinio nelaimėje 
buvo sunkiai sužeistas ir ligoni
nėje mirė lietuvis misionierius 
jėzuitas Jonas Rružikas, gimęs 
1897 m. Kun Rružikas buvo ge
rai žinomas pamokslininkas, žur
nalistas. gyvenęs ir dirbęs Olan
dijoje. Amerikoje, Vokietijoje, 
paskutiniu metu klebonavęs Bra
zilijoje.

nojaus bombardavimas ir uostų 
minavimas privertė komunistus 
derėtis.



M. ŠILEIKIS

PERSIORIENTAVIMO LAIKOTARPIS to
(Iš mano užrašy)

Neramiausias kultūrinio ir so- 
cial'nio persiorientavimo iaiko- 
tar is yra atomo energijos ir 
technikos amžius, kuris liečia 
ypač jaunųjų menininkų ateitį. 
Daug studentų pusiaukelyje su
stoja dėl civilizacijos aplinkos 
ke! amų ekonominių problemų, 
kurios kelia abejonių ir atbai
do nuo pradėto darbo.

i’enas nėra pelninga profesi
ja. gal būt, iš viso nėra profesi
ja bet sau tikslas >r įsipareigo- 
j mas to tikslo siekti. Meninin
ką stipriai veikia dabar moder 
niosios meno epochos aplinka, ku
ri tuo pačiu daro ir tam tikros 
Įtakos, o reprezentacinė dailė lie-] 
ka jau antraeiliu ar trečiaeiliu 
dalyku. Meno raidoje nėra prie
monių arba kriterijaus bet ku
ria7 meno formai konkrečiai api
būdint i josios pastovumo, ypač 
kai abstrakti dailė nevaizduoja 
daiktų, neturi praeities, nei 
p rmtakų, o tiktai kūrybines as
piracijas. Jau pati meno sąvo
ka yra abstrakti ir subjektyvi, 
kaip estetinio ir dvasinio pa
saulio sintezė. Visomis epocho
mis vyko meno atgimimas, bet

dvasinio išsireiškimo principai 
pasiliko tie patys, nes visos es
tetikos gimsta iš metafizinio ide
alizmo — humanistinio jautru
mo, grožio supratimo, kūrybinių 
emocijų ir situacijos

Abstraktas, tiesa, “išlaisvino” 
tapybą, paleido laivą nuo inkaro 
be kapitono laisvėn... Skulpto
riaus draugystė su tapytoju nu
trūko, ir modernioji architektū
ra atsiribojo nuo tradicinės ar
chitektūros dimensijų. Skulpto
rius prisitaikė prie naujos darbo 
medžiagos — metalo ir geležies. 
■Modernioji dailė davė daug di
dingų kūrinių, taip pat ir blogų. 
Taip buvo tradicinės ir dogmati
nės dailės raidoje. Todėl nebūtų 
išmintinga nuvertinti reprezen
tacinės dailės, kuri per šimtme
čius gaivino žmonių dvasią ir bu
vo jų kultūrinio bei religinio gy
venimo veidrodžiu. Reikia studi
juoti ir praeities meną, meistrų 
didingus kūrinius, kad būtų ga
lima daryti tinkamas išvadas. 
Taip pat pavojinga mėgautis šo
kiruojančiomis naujovėmis, jei 
tos naujovės laikino pobūdžio. 
Naujovės dažnai turi klaidingą

Saturno raketa Kennedy Erdvės Cen
tre jau paruošiama Skylab - skriejan
čios erdvės laboratorijos iškėlimui į 
orbitą. Pirmoji Skylab kelionė įvyks 
gegužės mėn. Skris astronautai Char
les Conrad, dr. Joseph Kerwin in Paul 
Weitz. Jie išbus erdvėje 28 dienas.

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

Ii tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,06, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60601=

gandinantį atspalvį.
Menas yra ne vien tautinis, bet 

ir tarptautinis kultūros atspin- 
dis. Menas yra aktualus ir 
būtinas tautos dvasinės kul
tūros gaivintojas todėl, kad me
nas yra organiška funkcija — 
biologinis kūrybos procesas, ku
ris apsprendžia gyvenimo davi
nius, tuo pačiu ir paties kūrėją,

ATSIMINIMU
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Bėgimas
Mano bėgimas neprilygsta bė

gimui žydų iš Egipto, bet ir taip 
buvo įkyrus. Dvylikos valandų 
kelionė buvo alsinanti ir įskau
dino basų kojų padus.

Galėjo būti geriau. Iš Būtos 
namų galėjau eiti į pietus palei 
Platelių ežerą ir būčiau priėjęs 
kelią į Alsėdžius, bet reikėjo ei
ti į Gegrėnus ir palikti mamai 
tūlus daiktus, tai kelionė pasi
darė dusyk ilgesnė.

Po 12 vai. ėjimo įėjau į Alsė
džius. Buvau pailsęs ir alkanas, 
vienok linksmas ir patenkintas, 
nes buvau savame mieste.

Midas gimtasis miestas
Nebuvau Alsėdžių miesto sa- 

vininkas nei valdovas, neturė
jau tenai nei pėdos žemės, o vie
nok visas miestas buvo toks 
mielas ir savas, tartum teisiškai 
būtų mano. Kiekvienas namas 
pažįstamas, kiekvieno gyvento
jo pavardė žinoma. Ir Alsėdžių 
bažnyčia, rodos, daug šventesnė 
už gegrėniškę, už plateliškę ir, 
net, už kalvariškę.

Seni žemaičiai pasakoja, kad 
ant ano kalno, kur namai yra 
šventorius ir bažnyčia, senovėje 
buvo alkos kalnas—šventi ąžuo
lai augo ir šventoji ugnis, vaidi
lučių kūrenama, ruseno. Kai že
maičius apkrikštijo, jų vysku
pas Motiejus pirmasis sumanė 
išrauti ąžuolus kalne ir pastatyti 
bažnyčią, tai nerodo nei vieno 
žemaičio, kuris būtų smogęs 
kirvį į ąžuolų šaknis. Ąžuolų iš? 
rovimui tekę ieškoti darbininkų 
kitoje pusėje Nemuno. Aname 
kalne ir dabar yra užsilikęs dvi
gubas šventumas: žemaitiškasis 
ir krikščioniškasis. Aną pasa
kojimą prisiminęs tekinas nu
bėgau į bažnyčią ir sukalbėjau 
poterėlį, tikėdamas, kad bet ku

tą, o aš atlikdavau visus kitus 
darbus. Kai prasidėjo kūlimo 
darbai — padėdavau, kulti, nes 
sesuo Uršulė turėjo du vaiku 
ir dar laukė trečiojo. AŠ dėda
mas rąstą ant rąsto per 3 mėn. 
baigiau statybos darbus ir spa
lio mėn. gale įsikūrėme. Buvo 
planuota 4 kambariai, bet už
baigom tik du, nes pritrūko me
džiagos.

Pradėjau mokintis lietuviškai 
rašyti

Esu rašęs, kad rašyti pradė
jau mokintis eidamas penktuo
sius metus. Tai buvo raštas 
spausdintų raidžių pavyzdžiais 
ir rusiškomis raidėmis, 1898 m. 
gale nusipirkau Ivinskio kalen
dorių 1899 metams, kuriame bu
vo lietuviškų rašytinių raidžių 
pavyzdžiai. Mėnesį pasimokęs 
jau galėjau rašyti ir skaityti 
rankos raštą.

Mano rankos raštas buvo ne
gražus, nelygus, rašytas žemai
čių tarme, bet aiškus. Rašiau, 
kad kiekviena raidė būtų aiški. 
Norėdamas įpratinti ranką ir 
mintį, rašiau pasakas, girdėtas 
iš kun. Mažeikos, Vainausko ir 
kitų žymių pasakotojų. Mane la
bai traukė mitologiški pasako
jimai. Daugybę lakštų popie
riaus prirašiau ir perrašiau.

Dabar, kai susipažinau su is
torikų ir tautosakininkų raštais, 
stebiuosi kodėl anos mitologinės 
pasakos nepateko į spaudą? Ne
jaugi tik man vienam jos buvo 
pasakotos? Ar galima sutikti, 
kad tik aš vienas tarp gyvųjų 
esu išlikęs lietuviškąjį tikėjimą 
pažįstantis žmogus ? šiuose klau
simuose gludi kažkokią neišaiš
kinta paslaptis.

Nauja tarnyba
Greitai po Naujų Metų gavau 

tarnybą: šerti, girdyti, kreikti ir

prižiūrėti gyvulius, o vasaros 
metu, ganyti. Be to, didžiųjų 
darbų metu dirbti tokius darbus, 
kokius reikės ir galėsiu. Algos 
susiderėjau 8 rublius ir užlaiky
mą.

Anie ūkininkai buvo jauni, be 
vaikų, o ūkis — grąžus vienkie
mis prie Kalvarijos kelio. Bu
vom du samdiniai — mergė ir 
aš. Abu buvom gerbiami, kaip 
saviškiai. Aš gavau kamarą prie 
klėties. Lova ir patalynė švari, 
staliukas, žibalinė lempa ir suo
lelis. Tenai galėjau atliekamu 
laiku — dieną ar vakare — skai
tyti ir rašyti. Be pasakaičių ra
šymo, mokiaus skaičiavimo.

Dar nebaigus šienapjūtės pa- 
punis buvo pakviestas stoti į 
teismą, Telšiuose, o parvykęs 
greit pardavė dveigį buliuką, 
vįeną karvę ir išvyko į Ameriką. 
Vėliau sužinojau, jog papunis 
buvo įsiskolinęs tūlam ameriko
nui ir, kai negalėjo atmokė
ti skolą ant pareikalavimo, buvo 
apskųstas ir bylą pralaimėjo. 
Veikiai po papunio išvažiavimo 
atvyko iš Telšių antstolis ir su
rašė visus galvijus ir padargus, 
bet išpardavimo nebuvo — pa
punis veikiai prisiuntė pinigų ir 
skola tapo atmokėta.

Aš pasisiūliau baigti šienavi
mo darbus ir, drauge su merge, 
baigėme. Rugiams piauti turė
jom talką, o rugiams vežti ir va
sarojui piauti atvyko mamunės 
dėdė — toks pusamžis vyras, ku
ris gerdavo žibalą. Aš bijoda
vau, kad jis neužsidegtų.

Metams baigiantis mane užsi

prašė Juozas Smilgevičius ir, kai 
anam pasižadėjau, tai ir mamu- 
nė norėjo, kad pasilikčiau, bet 
jau buvo pervėlu.

Juozas šmotelis

Suvalkiečių Draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių Draugija savo vasario 23 
dienos susirinkime Hollywood 
salėje nutarė ruošti pobūvį 
draugijos 35 metų gyvavimo 
proga. Įgaliotas draugijos pir
mininkas L. Vasilevas surasti 
patogioj vietoj gerą salę, kad 
visiems būtų patogu dalyvauti 
ir pabaliavoti.

Pirmininkas kiek palaukęs po 
susirinkimo pasikvietė kitus 
valdybos narius pasitarimui. 
Tartasi, kad rengimui patogus 
laikas būtų spalio 6 d., nes su
valkiečiai pradėjo organizuotis 
1938 metais rugsėjo 21 dieną ir 
nuo tol prasidėjo sunkūs bet ma
lonūs lietuviški darbai.

Suvalkiečiai taipgi minėjo Va
sario šešioliktą su gėlėmis ir vė
liavomis. Lietuvos laisvės rei
kalui Draugija aukojo per Ame
rikos Lietuvių Tarybą $25.

Ona švirmickienė
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2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Pe+er Kazanauskas, President Phone 847-7747
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GEROS DOVANOS
Šios KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4 00 dabar tik .................... $3.00
Minkštais viršeliais tik ................................................ .'.......  $2.00

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

money orderį.

NAUJIENOS,
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Kh pusi.. .............................. ........ ........................ ......... $1 00
$ Mtcbeisonas. LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p

ąiMe - *600 minkštai* viršeliai* —_____________ $4.BB
Or V. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 
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jo psichologiją ir stilių, meni- ris dievas išgirs ir laimins mano 
ninkui ir visuomenei santykiau- žygius.
jant. Lietuvių menas neturėjo 
autokratinės kultūros, kokią tu-! 
rėjo renensansas. Mūsų tautinį 
meną ilgą laiką liaudis nešiojo 
savo sąmonėje ir širdyje. Kai ki
tos tautos ėjo iš vienos meno epo- 
chos į kitą, lietuvis menininkas 
žiūrėjo į Vakarų pasaulį su pa
vydu.

Kiekviena tauta turi savo me
ną, kurio pagrinde stovi pati tau
ta, josios kultūra, gamta ir ge
ografinė padėtis. Tačiau meno 
plėtotė ir iniciatyva priklauso 
nuo meninių pajėgų. Meno reikš
mė niekad nebuvo vienoda, pa
stovi ir absoliuti. Gyvenimas 
neturi su gamta logiškų ryšių, 
todėl žmogus nuolatos ieško tų 
ryšių kitur. Tai darydamas, pe
reina iš vienos kultūros į kitą, 
net visai nejusdamas. Vaizdinio 
meno istorijoj visuomet ėjo ko
va — persilaužymas iš vienos 
meno formos į kitą. Paradok
sas: “Toliau nuo gamtos, arčiau 
prie meno tiesos”. Ekspresioniz
mo. abstraktizmo ir įvairiausių 
izmų konjunktūroje prasidėjo 
nusižmoginimas ir degeneracija 
meno pasaulyje. Atsirado bega
lės decadanso pionierių.

Meno, kaip individualios, kū
rybos. negalima dėti į .siaurus 
psichologinės doktrinos rėmus. 
Didelis menas prasideda tam tik
ru laiku, tam tikroje tautoje ir 
nebūtinai “gerose” sąlygose. Be 
dvasinių pajėgų negalima tikė
tis kūrybos. Kūrėjas yra laisvas. 
Noriu pabrėžti, kad kūrėjo rea
lybė yra skirtinga nuo diletanto 
realybės, net ir klaida yra realy
bė.

Jaunieji menininkai, jūs tu
rite kurti savo meną nepriklauso
mai nuo tų, kurie griauna me
ną iš pagrindų. Turite atskleis
ti savo estetinio alkio lobyną — 
kūrybines emocijas ir išmintį, 
tada bus jūsų menas. Jūs turi
te padaryti geriau, jeigu norite 
laimėti žmones, kurie suprastų 
ir jus įvertintų. Kiti darė geriau 
ir laimėjo. Žinome, kad yra sun
kus uždavinys, kai modernioji 
civilizacija reikalauja didesnių
pastangų, net iš tų, kurie pra
ėjo vidutiniškumo ribas. Kūry
ba yra viskas, ką žmogus turi ir 
ko išmoksta. Menas nėra tik-

Alsėdžių prekyvietė
Apėjau aplinkui visą preky

vietę. Visi namai buvo, kaip bu
vę. Leibų trobos lange kabėjo 
virtinė barankų, Joselio aludės 
lange stovėjo butelis alaus ir ša
lia butelio — stiklinė su puto
mis, kurios niekad nenusėda. Bę-
relio langas buvo prikrautas ge
ležinių daiktu ir geležgalių, o 
pas ZundelĮ kiuksojo stukas dai
liai sušukuotų linų ir stiklinė 
vaza su grūdais. Visi apie išsta
tyti daiktai liudijo, kad tuosius 
daiktus ten galima pirkti, arba 
parduoti. Tai buvę toks garsi
nimų būdas.

Mane lyg magnatas traukė į 
šliomkių krautuvėlę. Tenai nuo 
pat mano vaikystės pirkinėjom. 
Ir dabar vos Įkėlęs koją paklau
siau: ar turi ką šilto valgyti? 
Esu pabėgėlis, per 17 valandų 
nevalgęs ir alkanas. Daugiau 
aiškinti nereikėjo, šliomkienė 
pakvietė mane į seklyčią, davė 
gabalą silkės su bulve ir karštos 
sriubos. Senai bebuvau taip 
skaniai valgęs. Už valgį siūliau 
griviną (10 kapeikų), bet neėmė.

Pas Jundulus
Veikiai atsiradau pas Jundu

lus. švogeris ir sesuo mano at
siradimu buvo nustebinti, bet il
gai stebėtis nereikėjo, nes pasa
kiau jog esu pabėgėlis ir noriu 
prieglaudos, kol gausiu tarnybą. 
Už maistą ir prieglaudą dirbsiu 
Taip ir susitarėm.

Mačiau, kad Jūndulas buvo pa
dėjęs pamatus trobai, tai aš die
ną pasilsėjęs stojau prie staty
tos darbo. .lundulas padėdavo 
užkelti vienam nepakeliamą rąs

tai malonus laiko praleidimas. 
Jis pareikalauja kantrybės ir net 
kančios, nes kūryba nemiršta.

Baigiant noriu dar priminti, 
kad menas prasideda savo tau
toje, nes taip vyko per amžius, 
nuo senovės graikų civilizacijos 
iki mūsų eros. Tauta duoda ta
lentus, o talentai iškelia savo 
tautos garlię ir jos kultūrą. Ta-
da tautinis menas, jeigu jis pla
tus ir reikšmingas, lieka tarp
tautinis — visai žmonijai pri
imtinas.

--------------------------- ,

JEIGU NEBOTU SENŲJŲ LIETUVIŠKU 
KNYGŲ, NEBŪTU IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yr. 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų keuaa. 
Kietais viršeliais uištos knygos kaina yra tik $3.u0, minusi S2.5O

Knyaa Jum.- bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu.

NAUJIENOS. 1739 Su Halsted Street. ('hiraifo K. Uliniu*
L —---------------------------------------------------------------------------------------- e

Great
American 

Dream 
Machine.

America is the place that is made 
out at dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bends mature in less than 
str years. That means your dreams 
can come true fester than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
’ *am will be a reality.

No* E Bond* pny 5',% iMmt whan held to 
maturity of 5 yean, 10 month* (45 the in* 
year). Bonds are replaced if loet, etolrn. or 
deMroyed. When needed they can be caahed 
at your bank. biterent ia not aubject to etate 
or local income taxes, and federal tax mar 
be deferred until redemption.

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.
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BOLŠEVIKŲ SUTVERTAME 
PASLAPTINGAME ROJUJE

Europos Lietuvyje 1973 sausio I Autorius taip pat pastebėjo, 
J VT_ e — kad sovietų oficialios žinios iš

kraipomos ir daugeliu atvejų me
luojama, jei tas melas tarnauja 
jų tikslams. Meluoja ir pati so
vietinė konstitucija. Pav., jų 
konstitucijos 125 str. užtikrina 
spaudos, žodžio ir susirinkimų 
laisvę. Ir kai pašalietis pagyve
na Rusijoj kiek ilgiau f r paskai
to sovietinę spaudą, negali su
sidaryti kitos nuomonės, o tik 
tai, kad visos žinios apie tenykš
čių žmonių gyvenimą paremtos 
tik falsifikacijomis. Aišku, di
delė dauguma sovietinių pilie
čių, kurie neturi jokio suprati
mo apie spaudos laisvę, mano, 
kad jeigu jau kartą laikraštis pa
rašė, tai turi būti tikra tiesa.: 
Jie, beskaitydami tuos laikraš
čius, visai net ir nenujaučia, kiek 
ten yra netikrų —■ falsifikuotų 
žinių.

John Guntheris paliečia ir So
vietų Sąjungos pasirašytas su
tartis. Jis sako, kad daugeliu 
atvejų Sovietų Sąjunga jų nesi
laiko arba jas sulaužo, jei tik 
'ateina tinkamas laikas ir gera 
proga. Čia pat pastebi, kad nu
sibostų klausyti, jei skaičiuotu
me Sovietų Sąjungos neištesė
tus pažadus ir įsipareigojimus, 
nes jie tęsiasi nuo invazijos į 
Lenkiją 1939 metais ir Baltijos 
valstybių okupacijos 1940 me-

30 d. Nr. 5 (1144) G. I. Rimu
tis, panaudodamas John Gunthe- 
rio straipsnį “Inside Russia To
day” sekančiai vaizduoja tikro
vę Sovietų “paslaptingajame ro
juje”:

Sovietų Rusija — paslapčių 
kraštas. Daug kalbama apie ją, 
daug rašoma apie ją, daug kas 
svajoja ją aplankyti. Tokia ti
kėta ar netikėta laimė teko vie
nam kelionių mėgėjui John Gun- 
theriui.

John Guntheris, sugrįžęs iš 
kelionės po Sovietų Sąjungą, pa
rašė savo įspūdžius ’-’Inside Rus
sia Today”. Tai didelė ir labai 
įdomi 590 puslapių knyga. Kny
gos autorius yra labai pastabus, 
ir Kremlius, greičiausia, jo bū
tų neįsileidęs, jei bent kiek bū
tų nujautęs, kad jis pamatys ir 
į leidinį surašys daug tokių da
lykų, kuriuos rusai iškraipo ar
ba visai slepia ne tik nuo savo 
žmonių, bet ir nuo užsienio sve
čių.

Autorius pastebėjo, kad kiek
vienas asmuo, atvykęs į Mask
vą, yra sekamas. Taip pat neį
manoma nieko ten pamesti. Jei 
užsienietis užmiršta porą kalio
šų Minske, jie atras savininką 
Kaukaze ar bus padėti prie savi
ninko buto durų pačioje Maskvo
je.

Ši nuotrauka, daryta Kalifornijoje specialiu aparatu, pa/adinta "Susitikimas". Judinant kamerą, ar judant žmo
gui, su kamera, kurios "shutteris" įdėtas prieš filmą, ne tarp stiklę, gaunami įdomūs efektai.

-i'
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Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mone*’ 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiusti:

1739 So. HALSTED STW CHICAGO. ILL. «060>

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaiky mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. teina 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vende Frankienė - Vaitkevičienė, 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. Siman- 
kevičiaus iliustruota. 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kain 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinvs 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota. 64 
psL. kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, ooema. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologuos posmai 
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 
{pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knyga. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — uusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

ar

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

tais iki sulaužymo dar neseniai 
padarytų sutarčių, įskaitant ir 
Jaltos susitarimus.

Autorius yra surinkęs dau
gybę iškraipytos tiesos ir melo 
įrodančių pavyzdžių. Pvz. centri- 

į nio partijos komiteto organas 
, “Bolshevik”, minėdamas metinę 

sukaktį, kai Vokietija užpuolė 
Sovietų Sąjungą 1941 metais 
birželio mėnesį, taip rašė: “Ame 
rikos ir Anglijos imperialistų 
kurstoma hitlerinė Vokietija 
staiga ir netikėtai užpuolė So
vietų Sąjungą... Anglija ir Ame
rika, kaip alijantai, neišpildė sa
vo įsipareigojimų 1942 metų va
sarą ir dėlto labai pablogėjo So
vietų karinė padėtis... Amerikos 
ir Anglijos vadovai dar atsisakė 
išpildyti savo įsipareigojimus, 
liečiančius antrojo fronto suda
rymą 1943 m. ir 1944 metų pir
mąjį pusmetį, šita politika bu
vo atvirai varoma tik dėlto, kad 
visiškai sunaikintų sovietinę 
valstybę ir sustiprintų Anglijos 
ir Amerikos igaperialistų pasau
linę beįem««iSj^? Anglijos ir 
Amerikos kariuomenė 1944 me
tų birželio mėnesį į kontinentą 
išsikėlė tik dėlto, kad jau buvo 
visiškai aišku, jog Sovietų Są
junga gali lengvai laimėti karą 
ir savo jėgomis”.

Autorius klausia, jei jau So
vietų Sąjunga tokia gera, tokia 
taikos mylėtoja, tai kas užpuolė 

. Lenkiją iš rytų, kai Hitleris be
maž baigė ją užkariauti? — So
vietų Sąjunga! Kas sulaužė So- 

' vietų Sąjungos ir Suomijos pa
sirašytą nepuolimo sutartį ir 
1939.XI.28 užpuolė Suomiją? — 
Sovietų Sąjunga! Kas sulaužė 

• Sovietų Sąjungos pasirašytas ne
puolimo sutartis su Estija. Lat
vija ir Lietuva ir jas okupavo? 
— Sovietų Sąjunga! O Krem
liaus remiami komunistai ar ne
protestavo prieš Amerikos vy
riausybę, kai ši rėmė Hitlerio už
pultas Vakarų Europos valsty
bes? Pagaliau, kas rėmė, ka
rui jau prasidėjus, Hitlerio lai
kų Vokietiją karo reikmenimis? 
Ar ne Sovietų Sąjunga!? Tad 
štai kokia Sovietų Sąjunga!

John Guntheris nebuvo Bal
tijos valstybėse, nes jam neleido 
ten nuvažiuoti. Neleido, grei
čiausia, dėl to, kad svečias ne
susitiktų su pavergtaisiais ir ne
pamatytų, kokią pragaištingą

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato pst, 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:

Ir

I
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608
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DAR APIE KAUNO ĮVYKIUS

vam sūnaus lavono neišdavė. ■ Kad išvaikytų demonstraciją, 
Laidotuvės buvo paskirtos kitai Į sutraukė daugybę milicijos, tal- 
dienai 16 valandai, bet jas pra
dėjo dviem valandom anksčiau, 
kad apgautų demonstracijai be
siruošiantį jaunimą.

Laidotuvėse dalyvauti nutarė 
leisti tik artimiem velionio gi
minėm (pasakoja, jis iš inteli- 
gentinės seimo; jo brolis aukš
tosios mokyklos dėstytojas; šei
ma turi savo namą Vilijampolė
je, Panerių gatvėje). laidojo Ro
mą Kalantą Romainių kapuose. 
Kad jo kapo nelankytų, kapą su
lygino su žeme.

Bet nei laidojimo laiko pakei
timas, nei mėginimas “paslėpti” 
kapą nepagelbėjo. Laidojimo 
vietą tuojau surado, ir žmonės ‘ 
būriais ėmė rinktis į kapines. Iš 
pradžių ten prasidėjo mitingas. 
Paskui milžiniška demonstraci
ja patraukė Laisvės alėja, mies
to centre, skanduodami įvairiom 
kalbom žodį “Laisvė”. Demon
stracijoje dalyvavo ne tik baltie- 
čiai, bet ir daug rusų jaunimo. 
Susideginimo vietoje vėl buvo 
mitingas. Lietuviškai kalbėjo 
jaunutė mergaitė lietuvė, kurią 
paskui suėmė.

kininkų, kagėbistų (slaptosios 
policijos), iškvietė kariuomenę. 
Buvo daug suimtų; suimtų (apie 
50) prigrūdo dvi mašinas. Kitą 
dieną kai kuriuos jų paleido. Aš
tuonis, tarp jų aną mergaitę, kal
bėjusią mitinge, teisė. Daugelį 
mušė. Užmuštas (ar sužeistas?) 
buvo vienas milicininkas.

Kad nesirinktų gerbėjai, apie 
Kalantos namus, susideginimo 
vietoje ir prie kapo pastatė sar
gybas, kurios varė šalin visus 
atvykstančius.

Sekančiom dienom sujudimas 
pradėjo aprimti, paskui visai lio
vėsi. Tada jau mieste prasidė
jo suėmimai. Gatvėse gaudė net 
jaunimą su ilgais plaukais; juos 
gabeno į miliciją ir kirpo.

——«MTYI IMTO—; 
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Dulce et decorum pro patria 
mori. (Romėnų šūkis)

Nėra didesnės meilės, kaip ati
duoti savo gyvybę už artimą, 
yra kitas, jau krikščionybės pa
sisavintas šūkis. Jei aš apie tave 
tylėčiau, akmenys pradėtų šauk
ti. Jei aš tavęs išsižadėčiau, te
gul mano liežuvis nudžiūtų, ir 
panašių atadusių po tūkstančių 
metų dar girdime, per amžių is
torijoje aidint iš didžiųjų Izra
elio tautos patriotų pranašų lū
pų.

“Laisvės Lietuvai!” buvo pa
skutinieji Lietuvos šventojo Ro
mo Kalantos žodžiai, ištarti liep
snoms jo lūpas amžinai užčiau
piant.

Ar mes tą šūkį įsisavinom jį 
kartoti, kol jo tikslas bus pasiek
tas ? Bet jei savo smulkiuose die
nos reikalėliuose paskendę pra
dedame jį primiršti, tai atšvie
žinkime savo''■ atmintį iš sveti
mųjų, kurie praeitų metų Kau
no įvykių neužmiršo.

Darbininkas š. m. kovo mėn. Patyrę apie įvykį, kitą dieną 
nr. 10 straipsnyje ‘.Apie Kau
no įvykius” rašo:

(Rusų emigrantų žurnalas 
“Posev”, leidžiamas Frankfurte, 
1973 m. vasario nr. įdėjo prane
šimą iš Kauno “apie Kauno įvy
kius”. Pranešė įvykius mačiusi 
savo akim. Pasakojimas patvir
tina tai. kas jau buvo ir anksčiau 
lietuviškoje spaudoje pranešta. 
Tą pranešimą betgi čia pakarto
jame kaip naują liudijimą).

timas; šaukė ir prašė, kad jį pa
liktų ramybėje.

Galų gale užgesino ir nugabe
no jį į ligoninę (vieni sako, į ne
toliese esančią Raudonojo kry
žiaus ligoninę, kiti tvirtina — 
į respublikinę, kur dirba geriau
si specialistai). Jis išgyveno 
dar dešimtį valandų ir mirė.

Gardas apie susideginimą be
matant pasklido po miestą. Mū
sų cecho viršininkė uždraudė 
darbininkėm išeiti iš įmonės ra
jono, bet draudimo niekas nepai
sė. Visi puolėsi į įvykio vietą. So
dely susirinko jaunimas. Spon
taniškai prasidėjo mitingas. Vai
kinai ir merginos šaukė: “Lais
vės” !

Milicija ir talkininkai ėmėsi 
skirstyti žmones nuo susidegini
mo vietos, be gailesčio daužyda
mi “bananais” (taip vadina gu
mines lazdeles) ir lazdom visus, 
kas tik prisiartino prie draudžia
mosios vietos. Mušė net ir vai
kus, kurie čia sukiojosi iš smal
sumo.

Romo Kalantos susideginimą 
1972 m. gegužės 14 man teko pa
čiai matyti; aš dirbau avalynės 
jmonėje netoli Įvykio vietos.

Romas Kalantas atėjo į sodelį 
priešais Kauno gorsovietą (mies
to tarybą) netoli teatro. Jis at
sinešė trijų litrų bidoną benzino 
ir, juo apsiliejęs, padegė save 
degtuku. Pro šąli ėjęs mano 
draugės vyras mėgino ugnį ge
sinti : pervertė jį ant žemės, ri
tino žemėje, stengėsi pridengti 
švarku. Kalanta nesidavė gelbs-

rusinimo ir alinimo politiką ten 
okupantas vykdo. Bet autorius 
vistiek jas prisimena ir aprašo, 
kokiu būdu jos buvo įjungtos j 
Sovietų Sąjungą.

Dabartinė LTSR esanti vienin
telė respublika Sovietų Sąjungo
je, kur dauguma gyventojų yra 
Romos katalikai.

Paminimas Vilnius, jo univer
sitetas ir Napoleono žygis per 
Vilnių. Jam čia pastatytas pa
minklas turi du įrašu. Ant vie
no šono: Napoleonas Bonaparte 
1812 metais pražygiavo pirmyn 
su 400,000 karių ir ant antro 
šono: Napoleonas Bonaparte 
1812 metais grįžo su 9,000 karių.

John Guntheris, baigdamas šią 
knygą, apžvelgia Sovietų Sąjun 
gos karines jėgas ir klausia, ar 
Rusija užkariaus pasaulį per 30 
metų? Gal būt. Tai priklausys 
nuo to, kiek mes būsime buka
pročiai... G. I. Rimutis

r progas «izz» Lietu ųs

NAUJIEM

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku 

juotoje 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. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
N ado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
linijinę perlaidą.

1739 South Halsted Street Chicago. TH.

• J. AUGUSTAITIS

>

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

606ns

į Kauną ėmė plūsti jaunimas iš 
viso Pabaltijo. Atvyko latviai, 
estai ir rusai.

Valdžia, kad išvengtų naujų 
sujudimų, stengėsi palaidoti Ka
lantą kiek galint skubiau. Tė- Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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

Nei vienas žmogus, norįs pažintį nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knvga būtina*-hieljyienam, norinčiam pažinti ne
tolimą* Lietuvos praeitį. Lietuvoje gytahusiėii ir Smetonos valdymo 
■aikotarpį 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

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.

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

i

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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ANTANAS PILIONIS

PER VĖLAI PALIETAS RAŠALAS...
SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

NAUJU MOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co.. Inc.
1739 So. Hoisted Street, Chicago, III. 60606. Telephone HA 1-6100

Subscription Ratos:
tn Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year. 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
ather countries $23.00 per year.

trims mėnesiams __________ $6.00
vienam mėnesiui __________ $2.00

Kanadoje:
metams___________________ $22.00
pusei metų________________ $12.00
vienam mėnesiui __________ $3.00

15 cents per copy, 15 c. on Saturday Užsieniuose:
metams-------------------------------- $23.00
pusei metų________________ $13.00
vienam mėnesiui___________$3.50

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams __________________ $22.00
pusei metų _______________$12.00
trims mėnesiams___________ $7.00
vienam mėnesiui --------------- $3.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu ra užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams ... .......... $20.00
pusei metų----------------------- $11.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kas&en, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

“Draugo” redaktorius B. K. 
(Bronius Kviklys) kovo mėn. 
5 d. minėtame dienraštyje pa
skelbė aliarmuojantį vedamąjį, 
kuriame jis iškėlė sugestiją, kad 
būtų apdairi lietuviškoji išeivi
jos visuomenė, nes ir jos liki
mas bus toks, koks jis buvo ru
sų išeivijos. Ją sunaikino pačių

rusų išeivių diversinė veikla. 
Man gi, atrodo, perskaičius šį 
B. K. vedamąjį, kad jo skelbia
mas toks įspėjimo aliarmas jau 
gerokai pavėluotas.

Lietuviškoji išeivija Ameriko
je yra labai apdairi, ir ji jau se
niai pastebėjo, kad Lietuvos oku
pantas, išleisdamas lietuvius ap-

Tarptautinė įtampa
Šių metų sausio mėnesį JAV, Sovietų Sąjungos ir ki

tų valstybių atstovai Helsinkyje tarėsi įvairiais Europos 
saugumo klausimais. Rusai reikalauja, kad būtų pripa
žintos dabartinės rusų užgrobtų ir valdomų žemių sienos, 
o amerikiečiai nori, kad kitoje komunistinės uždangos 
pusėje būtų atleisti cenzūros varžtai, apstabdyta visa
pusiška valstybės propaganda ir leista žmonėms patirti 
laisvojo pasaulio nuomonės į vairais tarptautiniais klausi
mais. Jeigu gyventojai nebus propagandos priešiškai 
nuteikiami, tai gal tada Europos saugumo klausimas vi
sai kitaip atrodys.

Sovietų Sąjungos atstovai piestu stojo prieš šį ameri
kiečių pasiūlymą. Ne tiktai Helsinkyje buvusieji jų diplo
matai, bet ir Maskvoje sėdintieji redaktoriai labai aiškiai 
pasisakė prieš tokį “kišimąsi į kito krašto vidaus reikalus”. 
Kada rusams keliais atvejais buvo paaiškinta, jog tai 
nėra “kišimasis į vidaus reikalus”, bet svarbūs taikaus 
sugyvenimo veiksnys, tai rusai turėjo nusileisti.

Sovietų valdžios atstovai galėjo padaryti nuolaidą 
tarptautiniame pasitarime, bet kiekvienas, sovietų val
dovus pažįstantis žmogus žino, kad — šioie srityje rusai 
nedarys jokių nuolaidų. Sovietinė valdžia’ negali daryti 
nuolaidų, nes cenzūra yra pats pagrindinis josios ramstis. 
Jeigu Rusijoje būtų leista gyventojams laisvai pasiskai
tyti svarbesniais valstybės ir visuomeninio gyvenimo klau
simais, tai sovietų valdžia seniai būtų buvusi nuversta, 
o Rusijos gyventojai būtų išsirinkę kitus žmones kraštui 
valdyti Komunistai, kontroliuodami spaudą, radiją ir 
televiziją, stovi sovietų valstybės ^priešakyje. Leninas, 
pagriebęs valdžią Petrapilyję, pirmiausia uždarė visus 
laikraščius, palikdamas tiktai komunistų leidžiamą 
spaudą.

JAV ir Sovietų Sąjunga, išleidusios trilijonus dole
rių ginklų gamybai, prieš porų metų pradėjo pasitarimus 
ginklų gamybai aprėžti. Rusai su amerikiečiais susitarė 
dėl tam tikrų atominių sviedinių gamybos, bet naujų gink
lų gamyba tęsiama. Viena valstybė nori pasivyti antrą
ją, bet kol ji pasiveja vienoje srityje, tai pirmoji pasis
tumia pirmyn kitoje. Per paskutinius 10 metų rusai pra
dėjo gaminti povandeninius laivus ir juos ginklavo ato
miniais sviediniais. Jeigu amerikiečiai būtų snaudę, tai 
modernių ginklų srityje šiandien rusai jau būtų ne tik 
paviję, bet ir pralenkę amerikiečius. Bet amerikiečiai jau 
pradeda gaminti naują B — 12R bombonešį, kuris yra ne-

paprastai greitas ir pajėgus pasiekti kiekvieną svarbes
nę priešo laikomą vietą. Naujo bombonešio pagaminimas 
kainavo milžiniškas sumas.

— Būkime tikri, kad krašto prezidentas niekad netu
rėtų sėsti prie derybų stalo, atstovaudamas antrą galin
giausią valstybę pasaulyje, — Pietų Carolines valstijos 
seimui pareiškė prezidentas Niksonas. Iki šio meto JAV 
buvo galingiausia valstybė pasaulyje. Ji yra galingiausia 
ir šiandien. Tą žino ir sovietų imperijos valdovai. Chruš
čiovas įsakė rusų laivams apsisukti ir grąžinti Kubon ve 
žarnas atomines bombas. O kai prezidentas Niksonas, 
prieš važiuodamas į Maskvą, pradėjo bombarduoti šiau
rės Vietnamą ir minuoti Haifongą, tai Brežnevas tiktai 
paskeričiojo rankomis ir nieko daugiau negalėjo pasaky
ti Hanojaus atstovui Maskvoje.

Komdnistai žino JAV galią, bet jie bando rasti plyšį, 
kuris leistų jiems pavergti daugiau tautų ir padidinti so
vietų imperijai dirbančių vergų skaičių. Šiaurės Vietna
mo valdžia, pajutusi JAV bombonešių galią, sutiko pasi
rašyti taiką, paleisti visus belaisvius ir nesiųsti daugiau 
ginkluotų 'gaujų į Pietų Vietnamą. Pradžioje atrodė, kad 
jie susitarimo laikysis, bet jie nesilaiko. Jie ne tik bandė 
praplėsti Pietų Vietname kontroliuojamą teritoriją, bet 
jie dabar veža daugiau karių ir ginklų į pietus. Hanojaus 
valdžia pasižadėjo nenaudoti Laoso teritorijos sustipri
nimams Pietų Vietname, bet JAV karo vadovybė žino, 
kad per Laosą einančiu Ho Chi Minh keliu siunčiami ne tik 
ginklai, bet ir naujai mobilizuoti kariai. Pietų Vietnamo 
karo vadovybė žino, Amerikos karo vadai tai žino. Žino, 
aišku, ir prezidentas Niksonas.

Visiems aišku, kad Hanojaus karo vadai ir vyriau
sybė laužo Paryžiuje pasirašytus susitarimus. Vietna
mo “taikos sutartis” yra tiktai popieriaus gabalas, ku
rio nesilaiko komunistai. Prezidentui Niksonui teks spręs
ti, kas daryti? Laose dar yra didokas Amerikos galingų 
lėktuvų skaičius. Prezidentas gali Įsakyti lakūnams kirs
ti vežamiems Vietnamo kariams. Jis gali bombarduoti 
Pietų Vietname esančius komunistų dalinius, kurie nesi
laiko taikos susitarimo.

Prezidentas Niksonas jau du kartu kirto Šiaurės 
Vietnamo komunistams. Reikia manyti, kad jis bus pri
verstas taip pasielgti dar kartą. Prezidentas Niksonas 
yra pasakęs, kad susitarimas įpareigoja abi puses. Jeigu 
viena pusė nesilaiko paliaubų, tai antroji pusė taip pat 
neprivalo nuostatų laikytis. Komunistai sulaužė susita
rimus, pasirašytus 1962 metais, jie taip pat jau laužo su
sitarimą, praeitą mėnesį pasirašytą Paryžiuje.

Amerikos laitryno vadų tarpe jau seniai buvo kilusi 
mintis užffnti visą Šiaurės Vietnamą ir išsvilinti karą ke
liančius ir ramybės neduodančius “užkariautojus”. Jei
gu komunistai, laužydami pasirašytą susitarimą, ren
giasi įsiveržti į pietus ir užkariauti visą kraštą, tai tada 
tarptautinė Įtampa dar labiau sustiprės. Prezidentas Nik
sonas nori bai'gti karą Vietname, bet jis jokiu būdu ne
sutiks leisti komunistams pavergti visą pietų Aziją.

atlankyti Amerikoje, į ją tarpą 
įmaišė nemažą procentą ir Agen
tų, pridengęs juos “kultūrinin
kų” bei menininkų priedanga. 
Amerikos lietuviai jau šernai 
yra atkreipę dėmesį į tokius 
“lankytojus”, kaip sakysim: 
Laurenčiuką, Kapočių, Zenkevi
čių, Juškį ir visą eilį kitų, kurie 
lankosi mūsų laikraščių redakci
jose, žinoma, tik ne “Naujie
nose”. O taip pat ir pas priva
čius asmenis, kuriems yra ke
liamos vakarienės su stipriais 
nugėrimais. Amerikos lietuviai 
žino, kad tokių “ekskursantų” 
tikslas yra verbuoti sau pager
bi ninkus diversinei veiklai lie
tuvių tarpe.

Amerikos lietuviai apčiuopia
mai pamatė tokių lankytojų pa
liktus pėdsakus. Jau kai ku
rie L. B-nės veikėjai net ir kai- 
kurių laikraščių redaktoriai 
vaikšto su “išplautais” smege
nimis. Amerikos lietuviai ži
no, kad yra šaukiami posėdžiai, 
daromi pasitarimai vaikus vežti 
į okupuotos Lietuvos pionierių 
stovyklas. Ir tai pridengiama 
neva patriotizmu, lietuvių kal
bos sustiprinimu, bei gražios 
Lietuvos gamtos pamatymu...

Lietuviškoji visuomenė Ame
rikoje žino, kad kaikurie mūsų 
laikraščių redaktoriai, jau ne
mato skirtumo tarp mūsų Tau
tos žadintojų ir Tautos išdavi
kų,, jų vardai sugretinami. Lie
tuviškoji išeivija jau skaito 
“Draugo” kultūriniame priede 
reklamuojamus okupanto iš
cenzūruotus spausdinius, ku
riuose yra reklamuojami tokių 
autorių vardai, kurie buvo mū
sų Lietuvos duobkasiai, kaip 
antai “draugės” Meškauskienės. 
Ji žino, kad kaikurie L. B-nės 
tarybos nariai sėdi Vilniuje tarp 
enkavedistų ir su jais gurkšno
ja “čajų”. Ji žino, kad kaikurie 
rašytojai veža savo poeziją ar 
prozą spausdinti Į okupanto 
spaustuves. Ji žino, kad kaiku
rie L. B-nės veikėjai bando at
gabenti okupanto išleistus vado
vėlius lituanistinėms mokyk
loms ir kad šitokį užmojų re
mia net “Laiškų lietuviams” 
redaktorius. Lietuviškoji išei
vija mato, kad kai kurių orga
nizacijų veikėjai žūt būt yra už
sispyrę platinti okupanto išcen
zūruotus leidimus. O organi
zacijos vadovybei uždraudus, 
atsisakė platinti ir laisvame pa
saulyje išleistas knygas, skelb
dami, kad jie atsisako dėlto, kad 
girdi, yra įvestas spaudos drau
dimas ... bet jie nieko nesako 
apie tai, kad tikras spaudos 
draudimas yra šiandien okupuo
toje Lietuvoje. Lietuviškoji išei
vija mato, kaip į lietuviškas or
ganizacijas veržiasi užimti va
dovaujamus postus tie, kurie 
okupantui tiesia ranką bendra
darbiauti.

Užtikrinu p. B. K., kad lietu
viškoji išeivija Amerikoje yra 
kur kas apdairesnė negu rusų 
emigrantai. * Ji jau seniai de
maskavo okupanto klastingus 
kėslus, ji demaskavo, kokiem 
tikslams jis siunčia pas mus 
menininkus bei “kultūrininkus”. 
Ji jau seniai pakėlė aliarmą ir 
įspėjo lietuviškąją visuomenę, 
kad jau neeilinįai L. B-nės vei
kėjai, daktarai, didelių paren
gimų vądovai tapo su ‘ ‘išplau
tais” smegenimis, kurie posė
džiauja, svarsto, kaip ir sekan
čią vasarą dar didesnį skaičių 
vaikų nuvežti į okupuotos Lie
tuvos pionierių stovyklas. Kad 
kaikurie redaktoriai savo ve
damuose rašo, kad okupanto 
pragaištingų kėslų kėlimas aikš
tėn, tai yra tik raganų medžio
klė ir pan.

Mes skaitėme “Akiračių” la
puose prirašytus L. Dambriūno 
įspūdžius, kuriuose jis pasako
ja, kad dabartinė Lietuva yra 
pasiekusi didelę medžiaginę ir 
kultūrinę pažangą. Tokie įs
pūdžiai yra gerokai paraudu
sias dažais nutepti.

Todėl patriotiškoji lietuviš
koji visuomenė, iššifravusi oku
panto kėslus, atkreipė ypatingą 
dėmesį ir ėmėsi apsivalymo dar
bo. Ji jau apsivalė Cicero, Mar
quette Parko lietuvių apylinkė
se. Atrodo, kad tai paseks ir vi
sa Amerikos lietuvių visuome
nė. Taigi, p. B. K. be reikalo 
lieja rašalą dėl to, ką lietuviš
koji, patriotiškoji lietuvių visuo
menė jau seniai yra padariusi ir 
daro. Ji budi ir toliau budės!... 
Manau, kad p. B. K. pasinaudo
damas prancūzų bei vokiečių 
spauda, bandė apkaltinti lietu
viškąją visuomenę, kad ji dabar 
atlieka tai, ką yra atlikę patys 
rusų emigrantai. Bet ir ten at
liko ne rusų emigrantai, o Mas
kvos agentai, kurie buvo siun
čiami ir lakštingalų balsais suo- 
tė, apie dabartinės Rusijos me
džiaginę ir kultūrinę pažangą, 
ir kad pasaulyje nėra kito to
kio krašto, kuriame būtų tiek 
laisvės, kiek jos yra dabartinė
je Sovietinėje tėvynėje... Bet 
Amerikos HetuviŠkoji visuome
nė nėra tokia naivi, kokie buvo 
rusų emigrantai, ji vieningai 
stovės už pavergtos Lietuvos 
laisvę.

Žagarės klubas
Lietuvių Žagarės klubo eilinis 

nąrių susirinkimas įvyko vasa
rio 25 dieną Hollywood selėje, 
2417 W. 43 rd Str. Dalyvavo ne
mažas būrys narių. Susirinki
mą atidaręs pirm. Povilas Masi- 
lionis pranešė, kad yra miręs 
klubo narys Frank Bukauskas, 
kurs buvo atsistojimu bei tyla 
pagerbtas ir jo šeimai susirinki
mas pareiškė gilią užuojautą.

Ši fotografija irgi yra specialios ka
meros gautas efektas.

Nutarimų raštininko Jos. Ke
turakio ir valdybos raportai pri
imti be pataisų . Parengimų ko
misija pranešė, kad klubo pa
vasariniai šokiai yra perkelti į 
gegužės 12 dieną, tai bus šešta
dienį. Nutarta darbininkus pa
rinkti vėliau, nes dar yra daug 
laiko.

Pirmininkas pranešė, kad klu
bo ligoniai yra keli ir yra labai 
sergantys būtent: J. Vilimas, A. 
Jusas, p. Sadauskas, K. Juška, o 
J. Klimas baigė sustiprėti ir kal
bėjosi su pirm, gal pavasarį su
grįš, nes yra labai pasiilgęs 
draugų. Klubas visiems ligo
niams linki greitai gyti.

Buvo kalbėta kad Mike Rama
nauskas yra žuvęs, bet tikrų ži
nių dar nebuvo gauta ir neteko 
sužinoti.

Susirinkimui pasibaigus su
dainuota Ilgiausų metų R. Didž- 
gavienei gimtadienio proga. Vė
liau sekė skanios vaišės ir ma
lonus pobūvis.

Klubo sekantis susirinkimas 
įvyks kovo 25 dieną, aukščiau 
minėtoje • salėje. Primename, 
kad laikas užsimokėti narių 
duokles, kad vėliaus nebūtumė
te suspenduoti.

Rožė Didžgalvienė 
Korespondentė
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Visą laiką sėdėjo Tūbelis kėdėje susmu 

kęs ir stipriai susinervinęs ir klausėsi Brū- 
velaičio išvadžiojimų. Bet matydamas di
rektorijos griežtą ir nepalaužiamą nusista
tymą išdėstyti visą savo programą, jis Brū- 
velaičiui netrukdė kalbėti. Drebančioje 
rankoje Tūbelis laikė papirosą, kuris daž
nai užgesdavo, nors jis savo silpnais plau
čiais stengėsi jį palaikyti degantį. Nesant 
Indrišiūno jis pals turėjo jį uždegti. Tik 
kartais Mašalaitis užžiebęs degtuką, jį sa
vo šefui paduodavo. Brūvelaičiui pabaigus. 
Tūbelis kiek pagyvėjo, pradėjo aiškinti, 
kad direktorijos pasiūlymą negalįs priimti, 
ūes esą juridinių ir finansinių sunkumų. 
Žemės Banko palūkanos esančios nustaty
tos įstatymų, kurių negalima pakeisti. 
Bankas esąs pastatytas ant grynai ekono
minio pamato, turįs turėti pajamų ir jokiu 
būdu negalįs jų išsižadėti.

“Bet. pone pirmininke“, atšakiam “kiek
vienas įstatymas yra pakeičiamas, taip ir 
Žemės Banko statutas. Užtenka ininisterių 
kabineto parėdymo, order in council, ir 
procentų dydis yra pakeistas. Jeigu žemės 
Banko valdybai to dar neužtenka, leiskite 

šį parėdymą seimui legalizuoti. Ministerių 
taryba kaip aukščiausias Lietuvos adminis
tracijos organas gali viską daryti, ką ji 
mano reikalingu. Kokių finansinių sunku
mų gali dar būti? žemės Bankas yra akci
nė bendrovė, tai gal keletą metų sumažės 
jos pelnas. O jeigu bankas keletą metų net 
su nuostoliais dirbtų, tai šitie jam nesuda
rytų jokių sunkumų, turint omenyje, kad 
Žemės Banko kapitalas ir turtas siekia 50. 
000.000 litų, kaip iš jo balanso matyt“, 
baigiau.

“Nejaugi visur galime su nuostoliais 
dirbti, — atsakė pirmininkas. Jeigu Žemės 
Bankui susidaro nuostolių, mes turime pa
dengti iš kitų sąmatinių sumų, arba Lietu
vos Banko pagalba. Tuomet iškyla pavoujs 
visai Lito valiutai, valiutos pastovumui“.

“Lito valiuta turi būti priemonė, bet ne
turi pasidaryti tikslu”, atsakiau. — Jau 
ilgai visas Lietuvos ūkis dejuoja dėl lito 
brangumo. Mažinant Lietuvos Banko duo
damus prekybai ir pramonei kreditus, li
tas darosi dar brangesnis, šita finansinė 
politika, iš Klaipėdos pusės žiūrint, nepap
rastai pasunkina visą ekonomiją ir politi
ką. Mano ir kitų direktorijos nartų nuo
monė yra. jog reikia mažiau žiūrėti į lito 
pastovumą, be! stengtis išrišti kraštą sle
giančius ekonominius ir finansinius klau
simus. Ir mūsų Pabaltijo kaimynai atsidū
rę tokioje pat padėtyje kaip mes, jau se
niai nuvertino savo valiutą ir tokiu būdu 
išrišo eilę labai opių klausimų”.

Tai išgirdęs Tūbelis iš pradžių atrodė 

kaip stabo ištiktas. Kiek atsipeikėjęs, jis 
pradėjo dideliu nervingumu aiškinti, kad 
visas valstybinis ūkis turįs būti pastatytas, 
taip, kad palaikytų lito valiutą ir kad jo
kiu būdu negalima litą nuvertinti, nors ir 
dalinai. Davė visą eilę argumentų, iš jų 
vieną svarbiausią, kad mažieji Lietuvos 
valstybės taupytojai per daug metų sudėję 
milijonus kapitalo, pasitikėdami valiutos 
pastovumu, negali jokiu būdu tapti apgau
nami. nenorint galutinai pakirsti jų norą 
toliau taupyti. Matydami, kad čia buvo pa
liestas Tūbelio švenčiausias įsitikinimas ir 
kad nėra jokios vilties jį kitaip įtikinti, su
silaikėme nuo tolimesnių diskusijų šita 
tema.

Norėdamas pataisyti mūsų jau visai 
nusmukusį ūpą. Tūbelis pabaigoje pradė
jo dar aiškinti, jog jis visgi ims dėmesin 
mūsų pasiūlymus ir stengsis kaip nors 
Klaipėdos krašto žemės ūkiui padėti. Bet iš 
turėto pasikalbėjimo mums buvo aišku, 
kad Tūbeliui valdant to niekuomet nebus 
Taip ir bnvo. Mūsų pasiūlymas Žemės Ben
ko reikalais pilnumoje praėjo tik savaitę 
prieš paskutinius Klaipėdos seimelio rin
kinius, kunigui Mironui pirmininkaujant. 
Bet tai jau buvo per vėlu ir be reikšmės. 
Už trijų mėnesių Trečiasis reichas pasiėmė 
Klaipėdos kraštą. Ketverius metus truko 
kol Lietuvos vyriausybė įsitikino, kad di
rektorijos pasiūlymas buvo reikalingas.

TŪBELIS ATMETA GUBERNATORIAUS 
PAŽADĖTĄ IŠLEISTI “ERMAECHTI-

GUNGSGESETZ” KAIP PADARYTA 
HITLERIO VOKIETIJOJE

Priėjome prie paskutinio klausimo, ku
ris degė ypatingai mūsų nariams — ūki
ninkams. Jau Reizgio direktorijos buvo 
pageidautas įstatymas, kuriuo būtų lega
lizuojami visi direktorijų bei seimelio su
tikimo padaryti administraciniai žygiai. Di
rektorija toliau turėjo būti įgaliojama ši
tame “iaterregaumo” laike išleisti parėdy
mus įstatymo galia. Toks įstatymas buvo 
pažadėtas Reizgiui ii gubernatoriaus Na
vako, kai Reizgys bijojo daryti tokią griež
tų žygių be seimelio sutikima, šitas klausi
mas žymią rolę vaidino neseniai tariantis 
su Grigaičiu ir Butkeraičiu. jiems stojant į 
Brūvelaičio direktoriją. Tuomet ir iš gu
bernatoriaus Navako pusės buvo aiškina
ma, kad tokį įstatymą išleisianti ceatro 
vyriausybė, kuris legalizuosiąs visus di
rektorijos padarytus žygius.

šis direktorijos pageidavimas ministe- 
rio pirmininko nesnžavėjo, nors jis h- ne
sukėlė jo veide tokio išgąsčio, kaip mūsų 
iškelti finansiniai reikalai. Negalėdamas 
atsakyti teigiamai ir nenorėdamas tuojau 
neigiamai pasireikšti, Tūbelis pradėjo 
bendromis frazėmis kalbėti, aiškinti to
kio įstatymo reikšmę ir esmę, kartu steng
davosi nuo temos nukrypti, kad direktori
jos nariai reikalą užmirštų. Sn jo praktika 
jau gerokai susipažinę, pakartotinai grį
žome prie temos ir klausimą naujai formu
lavome. Ir pas valstybės prezidentą Sme

toną buvome mėginę šitą klausimą iškelti, 
bet neturėjome progos prabilti. Matyda
mas, kad direktorija vis dar prie šios te
mos grįžta, Tūbelis galiausiai savo ilgą 
aiškinimą rezumavo:

"Toks įstatymo išleidimas dabartinėse 
sąlygose neįmanomas.

Lietuvos vyriausybė nesanti kompeten
tinga tokį įstatymą iš savo kompetencijos 
išleisti, esą grynai juridinių ir tarptautinio 
pobūdžio sunkumų. Tokiam įstatymui iš
leisti reikėtų gauti signatarinių valstybių 
įgaliojimą arba bent tylų sutikimą. Bet iki 
šiol Lietuvos diplomatija ir politika nepa
jėgė signatarus įtikinti, kad toks įstatymo 
išleidimas būtinai reikalingas.

“Bet ponas gubernatorius tai pakartoti
nai žadėjo”, beveik vienu balsu suriko 
Grigaitis ir Butkeraitis. “Ir Reizgio direk
torijai yra pakartotinai žadėta, kad toks 
įstatymas bus išleistas".

“Be tokio įstatymo dabartinis krašto 
yaldvrnas ilgesnį laiką neįmanomas, reikia 
kaip nors įteisinti Reizgio direktorijos 
veiksmus, ir dabartinės direktorijos žygių 
dalis turi būti įtekinama. Tolesnė kova su 
seimeliu ilgesniam laikui neįmanoma, jei
gu direktorija negauna pamatuotų juridi
nių įgaliojimų“, pridarėme kartu su Brū- 
veiaičiu.

(Bus daugiau)

Skaitykite rr platinkite
Dienraštį “Naujienas”
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIU 

IK MRKLBS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

ba ML 239-4683

ML K. G. BALINUS 
AKU AM RIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIŲ CHIRURGUA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawfocd 

MMtical Buildins). TaL LU 54446 
Priima ligonius pasai suattaruna. 

aeį neaUiliepias skambinti 374-8012 

ratofu PRmpact 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET 
<aL; kaa diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
ortai antradieniai, ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Ras. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpubtic 7-7863

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
Talei. 6954533

Pox Valioy Medical Cantar 
360 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71at STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2233 *
OFISO VALANDOS: 

xnnadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
citrad.. penktadienį nuo 1—5. tret 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rau GI 84373

DR. W. EISIM - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIŲ CHIRURGUA 

•132 So. Kadžio Ava.. WA 5-2670 
/alandos-pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

OR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUČEUŪNAITE 

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Talat. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYPYTOJAS IR CH&URGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tol. 737-5149 

Tikriną akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DL LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

V. Tuma senis, M. Dm S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofise telaf.: HEmlock 4-2123
RazML telef.: BI been 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
•Blandos skambinti telef HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban- 
A dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
Vai.: 9 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6^084

RIY.NltlAL KURIE GARSINAS 
UATUffMASB". — TORI GERIAUSIA 

pasisekimą riznva

SVEČIUOSE PAS GERUS DRAUGUS
(Tęsinys)

Rockford  o Lietuvių Klubas 
jau plačiai garsus savo puikiu 
pastatu ant kalnelio Rock upės 
vingyje netoli tilto į pietinę 
miesto dalį. Turi 3 akrų plotą, 
kurs visas išrneksfaltuotas sve
čių automobiliams pasistatyti. 
Iš Chicagos pusės atvažiavus, 
klubą lengviausiai surasti rei- 
kiai ilgąja Charles Street pasie
kus State Street ir pervažiavus 
Rock upės tiltą ir šia gatve pri
važiavus Main Street sukti ta 
gatve kairėn kol privažiuoji 
Indiana Avė. ir veik čia pat — 
716 Indiana Avė. — pamatai 
klubo gelsvos spalvos puikų 
mūro namą, kurį drąsiai gali
ma rūmais pavadinti. Tie rū
mai kiekvieną savaitgalį, o šį 
sekmadienį ypatingai buvo ei
lių eilėmis automobilių apsta
tyti, o įėjus vidun— kaip di
džiuliame avilyje lietuviškų bi
telių pilna.

PROGRAMOS DALIS
Didžiojoje, bingtais kande

liabrais apšviestoje salėje jau 
vyko programa, kurią pildė 
jaunučių mokinių sekstetas, at
rodė kad du berniukai ir 4 
mergytės, sudarytas iš daug 
didesnio Boylan katalikų aukšt. 
mokyklos mokinių ansamblio, 
ir 11-mečio akordeonisto Sva
jūno Rutkausko, kurio tėvas 
— jauna jėga Rockfordo lietu
vių kultūrinėje veikloje Kazys 
Rutkauskas buvo šios jaunųjų 
išpildytos programos vedėjas. 
Siksteto dainelės buvo visos 
angliškos, švelniai, be jaunų
jų įprasto “rock” triukšmo, su
dainuotos gitaroms palydint. 
Bet čia tenka sustoti ties tuo 
“wunderkindu” Svajūnu Rut
kausku, apie kurį ne be reika
lo nenuilstantysis Rockfordo 
lietuvių heraldas mielasis Juo
zas Bacevičius kartkartėmis yra 
rašęs. Kai klausai ausimis ir 
stebi akimis kaip tas jaunutis 
vaikutis be jokių gaidų meisty 
riškai pildo vieną po kito žy-

JRADINSKAS
GALITE NEMOKAMAI

LAIMĖTI 19” TV
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 

Treč. ir sakm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
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GĖLININKAS 
(PUTE AMENT AS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 5864220

GUŽAUSKŲ
• GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. i E R t N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 54063

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8EIMO5 VALANDOS

! Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

I ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Hr ................... .-r'f 

mių kompozitorių kūrinius, 
kaip jo silpnučiai pirščiukai 
abejose didžiulio brangaus 
akordeono pusėse pasišūkėda
mi bėgioja kelių eilių klavitū- 
romis, užliedami didžiąją salę 
tikro koncerto akordų bango
mis, tvirčiau pradedi tikėti, 
kad esama mistikos, kuri tuos 
pirščiukus be mažiausio sukly
dimo gainioja! Jaunieji dainos 
ir muzikos vaidilutės ir vaidi- 
liukai, o ypač Svajūnas, pelnė 
daugiau kaip dviejų šimtų sve
čių gausių plojimų.

Kalbėtojai buvo riboti tik 
dviem svečiais: jie buvo abu 
jau čiagimiai lietuviai ameri
kiečiai — Paul Gili (Gelžinin- 
kas), Winnib ago apskrities 
raštininkas — jis kalbėjo ang
liškai, ir Kristina Kriščiūnaitė 
- Austin, Naujienų reikalų ve
dėja, kalbėjo lietuviškai. Mr. 
Gill pasidžiaugė galėdamas bū
ti su savo tautiečiais lietuviais, 
kokiu jis pats save jaučiąs, 
nors tėvų kalbą užaugus tekę 
pamiršti. Tai man priminė vie
ną aukštai kultūringą Kanados 
tautinę mažumą — islandie- 
čius, kurių jaunoji karta islan- 
diškai beveik visiškai nebemo
ka ir nekalba, bet kokie sąmo
ningi savo mažos tautelės pat
riotai ir kaip gyvai dalyvauja 
islandiečių parengimuose bei 
šventėse ir didžiuojasi savo kil
me ir kultūra — nes turi kuo di
džiuotis! Ir mes , jei norime 
kad mūsų atžalynas užaugęs 
jaustųsi lietuviškas, turime 
taip pat gyventi ir veikti (elg
tis), kad jie galėtų didžiuotis!

Kristina pasveikino mielus 
rockfordiečius Naujienų var
du, padėkodama už stiprų 
Naujienų rėmimą ir iš senovės 
šiam dienraščiui draugišką tal
kininkavimą, lankant Naujie
nų piknikus ir pas save kart
kartėmis suruošiant Naujienų 
dienas, pietus ar k t. pramogas. 
Ji ypač šiltų aplodismentų ga
vo, kai pasisakė šio'klubo sce
noje esanti nebe pirmą kartą, 
nes senesniais laikais su Pir
myn choru ir Chicagos daini
ninkėmis atvykdavusi čia kon
certuoti.

Tuo programa nesibaigė, nes 
pagauta geros nuotaikos ji sė
do prie piano ir pati skambin
dama pradėjo dainuoti vieną 
lietuvišką dainą po kitos, įtrauk 
dama į bendrą chorą visus, kas 
tik balsą turėjo. Bepig Rock
fordo lietuviams tokį puikų 
klubą su tokia puikia akustika 
salėje turint. Rodėsi, kad sa
lės lubos įlinks ar sienos sugrius 
nuo galingos lietuvių sutarti
nės, kaip kadaise sugriuvo Je
richo mūrai nuo izraelitų tri
mitų. Seniai Rockfordo lietu
viai bebuvo taip nuoširdžiai ir 
tiek ilgai sutartinėje dainavę 
savas, prigimtas ir mylimas, 
jaudinančiai gražias lietuviš
kas dainas.

Viso šio šaunaus parengimo 
ir pietų specialią komisiją su
darė šie veiklūs vyrai ir nuošir
dūs Naujienų draugai: Augus
tinas Pocius — pirmininkas; 
Juozas Bacevičius, Petras šer
nas ir J. Bubelis — nariai. 
Nors iš toliau atvykusių svečių 
nesimatė, bet Rockfordo lie
tuviai į savo laikraščio pietus 
susirinko daugumoje, nes Lie
tuvių Klubas turi 270 narių, o 
pietuose svečių huvo virš 200. 
Rengėjai apgailestavo, kad ne
buvo tiek net tikėtasi, dėlto 
pietų nebeužteko ir kai kuriems 
su apgailestavimu teko atsa
kyti.

Teko susitikti visą eilę mie
lų senų gerų pažįstamų rock- 
fordiečių, su kuriais būdavo 
proga kad ir trumpam susitikti 
piknikuose ir buvo susitarta 
vėl ir vėl susitikti panašiomis 
progomis. Nors jokia aukų rink
liava nebuvo daroma, tačiau 
kai kurie savo iniciatyva įtei
kė poniai Kristinai aukų po ke
lis ir keliolika dolerių.

Čia ypač norisi paminėti 
simpatingąją Klubo šeiminin
kę p. Matildą Čepulienę, dide

lę Naujienų draugę, kuri su sa
vo gyvenimo draugu Stasiu Če
pulių artimiausiu laiku atšvęs 
55 metų savo laimingo vedybi
nio gyvenimo sukaktuves; jie
du Naujienas skaito nuo pat 
pirmojo numerio!

Toliau žodį perduodu miela
jam roękfordiečiui žvalgui, ku
ris maloniai žadėjo puikųjį pa
rengimą tiksliau nušviesti iš 
rengėjų pusės. J. Pr.

Aukos Naujienoms: Marija 
Ružienė$5.00, Aleksas Kinka $2 
00, Adomas Šernas $5.00, Jonas 
Stružas $10.00, Dr. V. Plioplys 
$12.50, M. Poška $2.00, Jonas 
Šernas $3, Jonas Makūnas $10. 
00, Matilda Čepulienė $20.00.

GERA ŽINIA PŪKIAMS
Dr. T. R. Van Dellen prane

ša savo skiltyje Chicago Tri
bune “gerą žinią vyrams pli
kagalviams”; “Skin and Allergy 
News” leidinyje paskelbtas, 
FDA (Maisto ir Vaistų Admi
nistracijos) dar nepatvirtin
tas vaistas, mikroemulsija, 
turinti hormonus estradiol ir 
exandrolone. Su tais hormo
nais jau anksčiau daryti ban
dymai, bet buvę nesėkmingi, 
kadangi jų molekulės esančios 
per didelės ir negalėjusios įsės
ti į odą. Ta kliūtis dabar nuga
lėta žymiai sumažinant jų mo- 
lekuliarinę struktūrą. Jau da
bar Dr. Settel įstengiąs tais 

CASIMIR CZEPUKAS
Gyv. Chicagos šiaurinėje apylinkėje

Mirė 1973 m. kovo mėn. 14 dieną 11:30 vai. ryto, sulaukęs 90 m. 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Rokiškio apskr., Kamajų parapijoj, Nema
niūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 71 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Valeria Cherry, žentas Walter ir kiti gi

minės, draugai "bei pažįstami.
Priklausė SLA 226-tai kuopai ir buvo jos pirmininkas 25 metus, 

Humboldt Parko klubui ir Chicagos Lietuvių Tarybai.
Kūnas pašarvotas Moeller - Halleman koplyčioje, 4138 W. North 

Avenue
šeštadienį, kovo 17 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Casimir Czepukas giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. Ridikas. Tel. 927-1911.
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EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKlNlSKOS AIK-COND1TIONED KOPLYČIOS
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DELLA KURAITIENE
Pajai tėvus Kvietkaųskaitė

Gyv. Chicagoje ir paskatiniu metu Palos Heights, Ill.

Mirė 1960 metų kovo 16 dienos rytą, sulaukusi 58 metų amžiaus.

Gimusi Pennsylvanijoje, Du Bois miestelyje.

Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: vyras Dan Kuraitis; du broliai: John ir Bill 
Kuteoski ir jų šeimos; dvi seserys: Mary Bulaw ir jos šeima; Frances 
Keiken ir josios šeima; . dvi švogerkos: Anna Malinauskas, jos vyras 
Antapas ir jų šeima; Julia Slotas, jos vyras Louis ir šeima, ir daug 
kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Mes Tavęs. Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime Tu 
pas mus jau nebesugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nu
eisime.

Nuliūdę lieka:

VYRAS IR GIMINES.

hormonais atauginti plaukus 
72 nuošimčiam# plikagalvių. 
Seno amžiaus plikiams tas kre
mas mažiau tegelbstįs, kadan
gi per ilgesnį laiką jų iškritu
sių plaukų folikulės (kelmai) 
esą atrofuoti. žodžiu , pasise
kimas priklauso nuo to, kiek 
vyro plikėje yra išlikę sveikų 
plaukų kelmų.

SUSIRINKIMU

PRANEŠIMAI
— šakig Klubo narių susirinkimas 

įvyks kovo 18 dieną 3:00 vai. popiet 
Petronėlės užeigos salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Kviečiame visus na
rius ir norinčius būti nariais — gau
siai dalyvauti. Turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Valdyba
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ŠVENTO BASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI• ■ • •

Persiįuoakite strėnas savo proto, būkite Naivūs, ir turėkite vittf 
iki galo apie malonę, kuri bus duota jums apsireiškime Jėzaus Kris
taus. 1 Petro 1:13.

Turėdami “persijuosę strėnas proto (ūmo) savo”, ant ilgo, pastovaus 
ir tikrai nustatyto pasistengimo, “būkite blaivūs”; neišsigąskite iš didžiausio 
sujudinimo; nesiduokite ištraukti iš savęs visą dvasiškąjį gaivumą, • tada 
tam atsitikus, įpulti į atvėsimą ir drąsos pražudymą; bet rūpestingai apsvar
stykite ir pasirenkite ant ilgo ir kantraus nukentėjimo visų disciplinų ir 
tyrimų tikėjime ir kantrume, kurie būtinai reikalingi pergalėtojams, kad 
padarius juos vertais tų palaimų, kurios prižadėtos “tiems kurie pergalės”. 
Bėgimas mums statytas nėra atliekamas ūmais, bet per nuolatinį darymą 
kantrybėje”.

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

8V. RASTO TYRINĖTOJAI 
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— Chicagos Našliy, Našliuku ir Pa- 
vienig draugiškas klubas kviečia vi
sus į linksmą parengimą kovo 17 die
ną 7:00 vai. vak. Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Veiks bufetas 
su įvairiais gėrimais šalti bei šilti už
kandžiai, dovanos, šokiams gros Jur
gio Joniko orkestras. Valdyba ir ko
misija kviečia visus skaitlingai atsi
lankyti.

Victorija Cinką, nut. rast.

*

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, kovo 18 d. 
1:00 vaL popiet Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti ir aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

\>L/ 2533 W. 71st Street
* Jk Telef.: GRovehill 6-2345-6

* Y 1^1® So* Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Brighton Parko Lietuviu Motoru 
klubo Bunco ir kortų pobūvis įvyks 
sekmadienį, kovo mėn. 18 dieną Hol
lywood Inn salėje, 2417 W. 43rd St. 
Pradžia 3 vai. popiet. Visi prašomi 
dalyvauti. Bus skanių valgių, gėrimų 
ir gražių dovanų.

Komisija ir Valdyba



VIKTORAS NAKAS

ŽVILGSNIS IŠ ANN ARBORO
Penktadienį, vasario 16-tą d. 

Ann Arboro lietuviai studentai 
susirinko Vasario 16-tos minė
jimui, "Hive Gauche” Tarptau
tiniame Centre. Iš viso, apie 
l.'> Ann Arboro lietuviu studen
tų dalyvavo suruoštoj kavutėj. 
Svetimtaučiu skaičius vakaro 
bėgyje svyravo tarp penkių ir 
penkiolikos. Taip pat iš vyres
nės generacijos apsilankė p. p. 
Se’eniai, kartu su dukra.

Kavutė tęsėsi nuo 8-tos valan
dos vakaro lig vidurnakčio. Vi
si linksminosi lietuviškų plokš-

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME 1AX 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

w »

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS" 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS B-VĖS 
68-RIV METŲ SUKAKTIS 

šeštadieni, 1973 m. kovo 17 dieną 

Visi esate kviečiami atsilankyti. 

Norime Jus pavaišinti 

KAVUTE — 
PYRAGAIČIAIS — 

BANDELĖMIS.

Mutual Federal Savings 
2212 WEST CERMAK ROAD 

Kovo 17 dieną nuo 9:00 ryto iki 1.00 p. p. 
AČIŪ UŽ PARAMĄ IR PASITIKĖJIMĄ 

* f . »

MOVING Apdraustas perkraustymas 
r'igus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

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

i | — 1

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 65th St., Chicago, HI. 60629. _ Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

(vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI f LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

?«0S Went 69th SL. Chicago, HI 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
*

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ

KNYGŲ ISTORIJA
Pirma|ame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4-00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

DĖDĖS ŠERNO miMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėde Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas j| atsimena' 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duoa 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

telių muzikai grojant ir vaiši
nosi kava, pyragais ir gira, ku
rią pagamino ponia Vaitiekai- 
tienė ir Asta Banionytė. Apie 
10-tą vai., kai jau buvo didžiau
sias būrys žmonių suėjęs, prasi
dėjo oficiali programos dalis. 
Viktoras Nakas trumpai primi
nė kai kuriuos Lietuvos istori
jos momentus, ypatingai pabrėž
damas pereitų metų sukilimus 
Lietuvoj. Baigdamas ragino vi
sus nepamiršti Lietuvos bylos. 
Oficiali dalis baigta sugiedant 
“Lietuva Brangi”..

Meninę dalį gražiai atliko stu
dentė Birutė Kutkutė su daino
mis ir gražiu gitaros grojimu. 
Lietuviams studentams teko tu
rėti Įdomius pasikalbėjimus apie 
Lietuvą su svetimtaučiais. At
rodo. kad visiems buvo įdomus 
vakaras.

‘Padėka priklauso Birutei Kut- 
kutei ir Astai Banionytei už nuo
širdų programos suruošimą.

Ralph Nader jau seniai kovoja už vartotojų teises, prieš sukčiavi
mus ir apgavystes. Paskutinis jo žygis yra prieš draudimo bendroves.

Azotiniai skiepai
Naujas išradimas 

maistui padauginti
Vienas iš pagrindinių elemen

tų, be kurio augalai negali gy
venti, yra azotas (nitrogen). 
Daugiausia azoto yra ore — jis 
sudaro apie 80% oro sudėties. 
Deja, augalai šiuo oro azotu ne
gali pasinaudoti. Todėl augalų 
tręšimui vartojamos arba natū
ralios daug azoto turinčios me
džiagos (čili salietra), arba dirb
tinės trąšos, kurias pirmieji pra
dėjo gaminti vokiečiai pirmojo 
pasaul. karo metu. Didėjantis 
žmonių skaičius reikalauja dau
giau maisto, o tuo pačiu didėja 
ir maisto medžiagų pareikalavi
mas augalams, iš kurių žmonių 
maistas gaminamas. Natūrali
niai azotinių trąšų ištekliai yra 
riboti, o dirbtinio azoto gamyba 
yra labai brangi ir mažiau pasi
turintiems kraštams sunkiai pri
einama. Todėl mokslinink-ai-bio- 
logai jau seniai suka galvas, ieš
kodami būdų aprūpinti augalus 
azotu, kuris būtinai reikalingas 
baltymų gamybos procese.

Jau seniai yra žinomos bakte
rijos, kurios gali telkti — asimi
liuoti augaluose azotą iš oro. 
Deja, tos bakterijos gyvena tik 
ankštiniuose augaluose — pupe
lėse, lubinuose, žirniuose, dobi
luose ir kt. Visai neseniai Nott
ingham© universitete botanikai 
pradėjo sėkmingus bandymus — 
“įskiepyti” azotą asimiliuojan
čias bakterijas i kitus augalus. 
Jiems pavyko perkelti gyvas 
bakterijas į kitų augalų ląsteles 
ir tuo būdu išgauti savotišką 
augalų bakterijų hibridą — mi
šinį. Kadangi tos bakterijos ga
li perdirbti oro azotą į augalams 
prieinamą formą, tad, pav., ja
vai, pašar. žolės, ryžiai ir kt. 
maistiniai augalai galėtų būti 
auginami visiškai be azotinių 
trąšų.

Bet visas šitas “Skiepijimo” 
procesas, kuriam vadovauja prof. 
Cocking, dar tebėra laboratori
nėje stadijoje. Tačiau mokslinin
kai į jį deda daug vilčių. Jeigu 
iš tikrųjų pavyks sukurti nau
jas azotą asimiliuojančias auga
lų rūšis ir jas plačiu mastu pa
naudoti, tai pasaulio gyventojų 
išmaitinimo problema bent iš da
lies būtų išspręsta.

CHTCAGOS VALDŽIA 
PASIDIDINA ALGAS
Ginasi nuo infliacijos

Alderman© Thomas E. Kea
ne (31 ward) ir poros kitų va
dovaujančių miesto tarybos na
rių paruoštu ir tarybai įteiktu 
potvarkio pasiūlymu, merui 
Daley ir aldermanams 1975 
metai algos daugiau kaip pa
dvigubinamos. Meras gaus me
tams $75.000 ir bus brangiau
siai apmokamas valdininkas 
visame Illinojuje; alderma
nams algos iš Stf.000 pakelia
mos iki $17,000 metams.

Kiti aukščiausiai apmokami 
valdininkai yra Cook apskri
ties medicinos įstaigų viršinin
kas Dr. James Haughton su al
ga $66,000; mokyklų super-

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

366 AKRAI
Viena iš geriausių Wisconsin valsti
joje aukščiausios kokybės pieno far- 
mų. 15 mylių nuo Tomah. Rašyti 
angliškai dėl informacijų ir nuotrau

ka: MERLE PASCH, 
PASCH’S GRADE A FARMS, 

WILTON, WIS. 54670.

■intendentas James Redmond — 
$56,000 ir gubernatorius Daniel 
Walker — $50,000. Taip pat 
žymiai padidinamos algos visai 
eilei kitų rinktų ir skirtų pa
reigūnų.

CHICAGOS DŽIUNGLĖSE
Praeitą sekmadienį Edward 

Barzdinski, 24 metų, stoyint 
8046 S. Burnham namų priean
gyje prie jo priėjo du jaunik
liai šaudyklėmis ginkluoti. Vie
nas sykį iššovė j orą ir parei
kalavo pinigų, kurių Barzdins
ki neturėjo ir tai pasakęs ban
dė įbėgti vidun. Vaikėzai pra
dėjo šaudyti, pataikydami 8 
šūvius: j krūtinę, į vidurius, 
dešinę šlaunį, kairį kelią ir į 
kojas. Užpuolikai nuėjo o Barz
dinski su 8 kulkomis kūne nu
gabentas į South Shore ligoni
nę. Jis dirbo United States 
Steel Corp. South Works.

Hipnotizmu gydo karpas
AMA žurnale Archives of Ge

neral Psychiatry aprašoma sėk
mingi karpų gydymai hipnotiz
mo pagalba. Tokius bandymus 
ipradėjo Massachusetts Gtene- 
ral Hospital daktarų grupė hip
notizuodami grupę 17 žmonių 
per 5 savaites po kartą savaitėje. 
Jiems buvo įtaigojama, kad jų 
karpos pačios savaime pranyks. 
Iš tos grupės 53 nuošimčiai arba 
visiškai nusikratė karpų arba 
jos žymiai sumažėjo.

| TRUMPAI J

♦

— Vasario mėnesio “Lietuvių 
Dienų” numeryje kompozicija 
(su trim aušrininkais ir trim 
prezidentais), atstovo J. Rajecko 
žodžiu ir Bern. Brazdžionio eilė
raščiu “Šiaurės pašvaistė” pa
mini Vasario šešioliktąją. To
liau eina Antano Laukaičio ap
rašymas apie Australijos 1972 
metų Lietuvių Dienas, apie Faus
to Kiršos ką tik išėjusią knygą 
“Palikimas”. Solženicino “Ke
turioliktųjų metų rugpi'ūčio mė
nuo” ištrauka, versta Antano 
Miluko. Lietuvių Dienas dabar 
redaguoja M. Mackialienė, Pr. 
Gasparonis ir V. Prižgintas.

♦ Lietuvių Bendruomenės 
Bridgeport© apylinkės metinis 
susirinkimas Įvyks kovo mėn. 
18 d. 3-čią vai. po pietų švento 
Jurgio parapijos salėje Bridge- 
porte.

Visi lietuviai, gyvenantieji 
Bridgeport© apylinkėje kviečia
mi susirinkime dalyvauti.

Pakvietimai nebus siuntinė
jami.

L. B. Apylinkės Valdyba 
(Pr)

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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

benefits.
156-2310

POLISHER AND BUFFER 
Experienced on Brass Castings. 

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

'223 W. HUBBARD ST. 
644-4997

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. lime and one-half for all 
hours over 8 per day. Call 967-6300. 

Ask for Personnel.
An equal opportunity employer.

MACHINE OPERATORS AND 
SET UP MEN

Must be qualified to operate New 
Britain and Davenports. Good star
ting pay and good Company benefits.

ALLOY SOCKET SCREW 
PRODUCTS CO.

4882 N. CLARK ST. 
Tel. 271-8300

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME GRIDLEY OPERATE 

AND SET.
Day shift. Steady work with regular 

overtime.
Full Company benefits. 
Experience necessary.

Call BILL 384-6505

MOLD DESIGNER 
Experienced in plastic and die cast 

molds. Top pav for top man.
GRINDER HAND

Precision flat grinding and form grin
ding close tolerances to be held. Top 

pay for top man. Call: 
DART INC.

ROLLING MEADOWS. ILL. 392-2118

INSPECTOR
Experience required in metal fabri
cating. Good wages and excellent wor
king conditions. Overtime available. 
Hospitalization and naid vacation.

ELESCO
STAMPING AND FABRICATING 

3120 W. 36th ST. 523-6653

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Typing, shorthand, misc. other duties. 
Experienced preferred; Good bene

fits. CaU GENE DYENSON 
between 10:00 A. M. and 1:00 P. M. 

for appointment.
AVIS TRUCKS 

427-6184

SWITCHBOARD 
OPERATOR — TYPIST 

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

CALL 
CE 6-2768

SECRETARY TO 
OFFICE MANAGER 

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

Children. 
Tel. 922-2202

SECRETARY — LEGAL
Medium — size loon Law firm seeks 
legal secretary. Some experience 
preferred. Attractive offices and 

pleasant neople. 
Hospitalization and paid vacation.

Call 726-9400

DEPENDABLE WOMAN

General housework. Two or 
Three day week steady. Good 

salary and transportation.

RE 8-1201

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progo*

BEAUTY SHOP
“2 Stations” 

6600 So. CI A REM ONT 
Low rent and good business.

123-8509 or PR 6-6318

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMU BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

_________ --L---------- ------- 1- - 
RENTING IN GENERAL 

Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3-jų kambariu bu
tas 2655 W’. 69th St.. Chicagoje. Mar

quette Parko apylinkėje.

REAL ESTATE, 
-_________________ ______ ___

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJEMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

ŲVISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

SAVININKAS PARDUODA gerą 
mūrinį pajamų namą. 2 po 4, 2 po 
5 ir beismante 2 butai po 2 kamba
rius. 2 mašinų mūrinis garažas. 65-ta 
ir Talman. Tel. 737-5676.

SAVININKAS PARDUODA VIENO 
' AKRO SKLYPĄ LEMONTE

UŽ $10,000. TEL. 389-2164.

THE PRIDE OF EVERGREEN PARK 
9556 So. AVERS AVE.

Roman brick 7 room. 3 bendrooms. 
Full finished basement. Gas heat. 
Cent, air cond. 2 fireplaces. Thermo- 
nane windows. Wall to wall carpeting. 
Gas and electric ranges. Dishwa
shers. Dryer. 2% car garage with 
electric eye opener. Lot 80 x 130. 
Very close to schools, church, shop
ping and transportation. If you are 
looking for a good home this is the 

place for you.
For more information call 
HE 6-221 or 423-7766.

MARQEETTE PARK
For immediate sale by owner 2 story 
brick, 2— threes and 1 six. Modern 
kitchen: 2 car garage. Extras inclu

ded. Price mid 30’s.
436-1525

SAVININKAS PARDUODA
2 butų po 5 kambarius namą netoli 
70-tos ir Rockwell. Apsauga nuo pot
vynių. 2 mašinų garažas. Atskiros 
šildymo sistemos karštu vandeniu. 

Virš S200 pajamų per mėnesi. 
Skambinti susitarimui apžiūrėti. 

Tel. 422-1523.

MŪRINIS 5 KAMBARIU 17 metu 
prie 72-ros už Kedzie. Namas labai 

šviesus, geras ir pigus. 
Brokerio tel. PR 8-6916.

SAVININKAS PARDUODA 8 BUTU 
namą Marquette Parko apylinkėje. 
Nauja automatinė šildymo sistema 

gazu. Geros pajamos.
Tel. 925-5670

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tol.: RBpublic 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 

> kitoki blankai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžio!, Dovano* 

visom* progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avo. 

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

A. €. AUTO REBUILDERS 
čia 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
Anicete* Garbačiauskas, «av.

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
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 u aamb. 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, aptvertas 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 metų luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui Įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų 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. $28.500.

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

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo
tas Garažas. $24.000.

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

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 80099. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS, KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
daliaus, cemento ir dažytojo darbai, 
keltui ikatnavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Teitomi euto motorai, stabdžiai, 

tune-up* Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS
6 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL — FRIDAY, MARCH 16, 1973




