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MĖSOS BOIKOTAS NUO BALANDŽIO 1-MOS
SVOBODA PERRINKTAS PREZIDENTU

PRAGA. — Istorinėje Pragos pilyje, puošnioje Vladislovo sa- 
je čricoslovakijos federalinės asamblėjos nariai vienbalsiai perrin
ko 77 metų Liedviką Svobodą prezidentu dar vienam 5 metų ter
minui. Balsavimo rezultatai buvo aiškūs, kai trečiadienį komunis
tų partijos centro komitetas jį nominavo ir išstatė vieninteliu kan
didatu. Visos ceremonijos, kalbos, balsų skaičiavimas, pranešimas 
apie išrinkimą, priesaikos davimas ir himnai tęsėsi tik vieną va
landą.

1$ VISO PASAULIO

Generolas Svoboda pirmą kar
tą buvo išrinktas 1968 m., kada 
partija išstūmė buvusį preziden
tą Novotnį ir išstatė Svobodą. 
Jis liko ir Dubčeką pašalinus po 
sovietų kariuomenės įžengimo. 
Kiti Dubčeko draugai buvo iš
valyti, nubausti už tautinio ko
munizmo, Maskvai .nepalankaus, 
puoselėjimą, tačiau Svebodai pa
sisekė likti nepaliestam. Čekos
lovakijoje žmonės kalba, kad so
vietai būtų pareikalavę dar dau
giau aukų ir būtų dar griežčiau 
nubaudę nepaklusniuosius, jei ne 
Svoboda.

WASHINGTONAS. — Ameri
kos žvalgyba laukia, kad šiomis ' 
dienomis sovietai pasiųs į erdves 
naują su įgula erdvėlaivį. Du so-' 
vietų ryšių su erdve laivai “Ga
garin” ir “Komarov” neseniai iš
plaukė į Atlanto vandenyną. Pa
prastai tie laivai vienas stovi ne-1 
toli Kubos, kitas prie Halifax, 
Kanados, kada tik į erdvę siun
čiami erdvėlaiviai. Gali būti, kad 
sovietai vėl pasiųs į erdvę la
boratorija ar erdvės stotį, kuri 
vadinama “Cosmodom”. Pirmą 
kartą Saliut erdvėlaivis buvo pa
siųstas su trim astronautais 1971 
balandžio mėn. Jie sėkmingai su- * 

'sijungė su Sojuz stotimi, tačiau 
į ją nebuvo perėję ir grįždami į 
žemę žuvo erdvėlaivyje po 23 
dienų erdvėje.

PHNOM PENHAS. — 'Ko
munistai perkirto Kambodijoje 
du svarbius kelius. Valdžia na
mų arešte laiko ir buvusf gene
rolą Sirik Matak, kurį amerikie
čiai siūlė paskirti premjeru. 
Areštas esąs jo paties saugumui 
užtikrinti.

lauja kongrese pajamų mokesčių reformų ir suvaržymu 
biznio korporacijoms, kurioms Amerika nerūpi, o tik 

pelnas.

Meany reika- 
didžiošioms 
rūpi didelis

VĖLIAUSIOS ŽINIOS AMERIKOS MOTERYS PROTESTUOJA 
PRIEŠ MAISTO KAINŲ PAKILIMĄ

LOS ANGELES. — Dvi Kalifornijos šeimininkės vasario mėn. 
kalbėdamos telefonu, sugalvojo, kad mėsos kainoms kylant ir 
kylant, reikėtų suorganizuoti mėsos ir jos produktų boikotą, kuris,

lauja

Dubčeko vietą užėmęs Gustav 
Husak savo kalboje pabrėžė, kad 
generolas Svoboda yra ištikimas 
Sovietų Sąjungos draugas. So
vietų tarpe Svoboda įsigijo drau
gų II-jo Pasaulinio karo metu, 
kada jis vadovavo Čekoslovaki
jos daliniams Sovietų Sąjungoje. 
Kada Novotnio laikais Svoboda 
buvo netekęs Čekoslovakijos ko
munistų malonės ir pašalintas iš 
valdžios (jis buvo pirmas Čeko
slovakijos komunistų valdžios 
gynybos ministeris) bei paskir
tas valstybinio ūkio sąskaitinin
ku, tik rusų įtakingi draugai jį 
vėl atvedė prie valdžios.
• Prezidento vieta komunistinė
je Čekoslovakijoje yra tik sim
bolinė prezidentas reikalingas 
tik kai kurioms ceremonijoms. 
Gyventojai tačiau prezidentą 
gerbia, prisimindami demokrati
nės Čekoslovakijos prezidentus 
Masaryką ir Benešą.

SAN FRANCISCO. — Jauna
sis Joseph Kennedy 3 d. pabu
vęs universitete, jį metė ir gavo 
gerą darbą San Francisco mies
to valdyboje. Už tą jo darbą me
ras Alioto buvo piktai kritikuo
jamas. Dabar, keturias savaites 
padirbęs, žuvusio sen. Robert 
Kennedžio sūnus darbą metė.

NEW YORKAS. — Amerikos 
plieno bendrovė US Steel pareiš
kė, kad šiais metais plieno ben
drovės gali sumušti gamybos 
'rekordą, pagaminti 100 mil. to
nų plieno.

BEIRUTAS. — Dešimt gink
luotų vyrų puolė Libane kariuo
menės patrulį, du kareivius nu
šovė, trečią sužeidė. Spėjama, 
kad užpuolikai buvo palestinie
čiai partizanai.

Olga Korbut 
atvyksta Čikagon
NEW YORKAS. — Sovietų 

gimnastų komanda, jų tarpe 
amerikiečių televizijos labai iš
garsinta Olga Korbut, 17 metų, 
sėkmingai gastroliavo Amerikos 
miestuose, kur žiūrovų vidurkis 
kiekvienam pasirodyme buvo po 
12,000. New Yorke brangiausi 
bilietai buvo 9 dol. Susirinko 18,- 
000 žmonių. Gimnastės, kurių 
yra šešios, buvo priimtos mero 
Lindsay, iš kurio jos gavo mies
to raktus. (Pirmadienį gimnas
čių grupė pasirodys Čikagoje.

Kaip jau rašyta, prezidentas 
Nixonas priėmė sovietų sporti
ninkes Baltuose Rūmuose. Pa
klausta reporterių, kaip jai pa
tiko prezidentas, Olga Korbut, 
kuri yra tik 4 pėdų 10 colių 
aukščio ir sveria 85 svarus,

Didelis ieškinys 
dietos autoriui

NEW YORKAS. — Dr. Robert 
Atkins, kuris parašė knygą apie 
“revoliucinę dietą” yra skundžia
mas vieno savo paciento Joseph 
Kottler iš Brooklyno, nes jis be
silaikydamas tos dietos gavęs 
širdies smūgį. Jo ieškinys yra 
7.5 mil. dol.

Atkins dieta, kuri paskutiniu 
metu Amerikoje labai populia
ri, leidžia valgyti riebalus, mėsą, 
žuvį ir kitus baltymus, tik už
draudžia cukrų, miltus ir visas 
krakmolus turinčias daržoves 
ir vaisius. Keli gydytojai jau pa
sisakė prieš šią dietą ir net Ame
rikos Gydytojų sąjunga ją pa
smerkė, kaip pavojingą asme
nims su silpnomis širdimis ar 
nesveikais inkstais.

PRANCŪZIJOS MOKINIŲ STREIKAS
PARYŽIUS. — Penkeri metai praėjo nuo Prancūzijos stu

dentų riaušių ir demonstracijų prieš vyriausybę. Dabar prancūzai 
jaunuoliai vėl išėjo į gatves demonstruoti prieš valdžios nutarimą 
atšaukti karinės prievolės išimtis ir atidėjimus studijuojantiems 
jaunuoliams. Mokyklų streikai prasidėjo provincijos miestuose, 
tačiau ketvirtadienį pasiekė ir Paryžių, kur gatvėmis žygiavo 
50,000 aukštesniųjų mokyklų studentų, švietimo ministerija pa
tvirtino, kad iš 152,000 mokinių streikuoja tarp 70 ir 96 nuošimčių.

Vyriausybė nutarė atšaukti 
besimokantiems daromos privile
gijas — karinės prievolės atidė
jimą. Piliečių lygybė ir demo
kratija to reikalaujanti, nes prie
volę valstybei turi atlikti visi 
vienodai: turtingieji ir vargšai, 
gabūs ir negabūs. Jauni studen
tai su tuo nesutinka ir reikalau
ja atidėti karinę tarnybą, kol 
bus baigtos studijos, kad jų ne
reikėtų pertraukti. Valdžios po
tvarkis esąs neteisingas netur
tingiesiems, nes metais prailgi
na studijas ir atideda diplomo 
gavimą.

Streikuose ir demonstracijose 
dalyvauja ir komunistų jauni
mas, tik trockistų grupė reika
lauja visiškai panaikinti karo 
prievolę, kuri verčianti jaunimą 
priimti ir net ginti “buržuazinę 
santvarką”.

Nors įvyko keli susikirtimai su 
policija, Paryžiaus demonstraci
jos buvo ramios, jaunimas žygia
vo su gitaromis, pavasariškai nu
siteikęs.

Mirė Pranas Spūdis
WOODHAVEN, N. Y. — Pra

nas Spūdis. New Yorko lietu
viams plačiai žinomas visuome
nės veikėjas, staigiai kovo 23 
dienos rytą mirė Woodhaven li
goninėje. Gavo širdies smūgį.

Velionis visą savo gyvenimą 
uoliai dalyvavo lietuviškoje vei
kloje. Ilgus metus jis priklausė 
Amerikos Lietuvių Socialistų 
Sąjungai. Jis buvo socialistas de
mokratas, visą gyvenimą jų dar
bus puoselėjo ir rėmė.

+ Buvęs Beatles dainininkų 
grupės narys John Lemon gavo 
pranešimą iš imigracijos įstai
gos, kad jis turi išvažiuoti iš ..------- -c---- - --------------------- ,_______________
Amerikos, kaip nepageidauja- gal, padėtų išlaikyti pastovias kainas. Jos apie šį sumanymą 
mas dėl praeityje gautų baudų paskelbė spaudai ir gavo iš kitų šeimininkių apie 20,000 laiškų bei 
už marijuanos vartojimą. | šimtus telefoninių pasižadėjimų toki boikotą remti ir prie jo pri-

+ Netoli Amerikos krantų sidėti. Los Angeles mieste pradėjo steigtis “Fight Inflation 
dingo norvegų laivas su 30 jū-. Together” klubai. Nutarta visoje Amerikoje skelbti mėsos ir jos 
reivių, kurių ieško keturi Pa-, produktų boikotą visą savaitę nuo balandžio 1-mos dienos, 
krančių Sargybos laivai.

Komunistai Pietų Vietna
me apšaudė karo pabėgėlių sto
vyklą. žuvo 24 žmonės ir 42 
sužeisti.

Jungtinėje Karinėje komi- .
sijoje Vietname Amerikos dele- j NEW YORKAS. — Apkaltin- 
gacija pareiškė turinti įrodymų, ta žmogžudyste, New Yorko teis- 
kad netoli Khe Sanho komunis- me buvo įsakyta suimti pabėgėlė 
tai vėl išstatė priešlėktuvines ra- iš Vakaru Vokietijos 53 metų 
ketas. Amerika pagrasino grieb
tis priemonių prieš tokį paliau
bų sutarties laužymą.

+ Airių slapta armija Belfaste 
paskelbė, kad naujas britų pla
nas šiaurinei Airijai yra nepri
imtinas ir karinė rezistencija 
prieš britų valdžią bus tęsiama. 
Airiai katalikai neturį kitos iš
eities, kaip kovoti.

+ Peorijos, III., meras buvo' 
dviem mėnesiams dingęs. Su
grįžęs jis prisipažino buvęs al
koholikų ligoninėje, Minnesotoje.

Automobilių darbininkų 
unija šių metų derybose reika
laus pensijos po 30 darbo metų. 
Pensija turės būti 650 dol. per 
mėn.

+ Apie 500 medžiokliniais 
šautuvais ginkluotų indėnų at
vyksta į Wounded Knee kaimą, 
Pietinėje Dabotoje, kuri indė
nų grupėje laiko okupuotą nuo 
vasario 27 d.

+ Valdančioji Izraelio darbo 
partija savo kandidatu į prezi
dento vietą išstatė Rusijoje gi-' 
musį mokslininką dr. Ephraim 
Katchalskį. Rinkimai bus Izra
elio parlamente balandžio 10 d.

Iš komunistų nelaisvės bu-; dėl, kad ji paduodama prašymą, 
vo paleisti trys P. Vietnamo pul- nieko neminėjo apie savo darbą 
kininkai.

I Tarp organizacijų, kurios pri- 
Afpmp Isideda prie t0 ^’^O, yra UA^r
meiliu pillUlj Uy Į automobilių darbininkų uni-

~ ■ ) jos New Yorko valstijoje, Kali-
Draugija, 

Consumers 
Assembly

už karo nusikaltimus •

moteris Hermine Braunsteiner 
Ryan. Ją išduoti reikalauja V. 
Vokietijos vyriausybė. Ryan ad
vokato reikalavimas paleisti ją 
už užstatą iki teismo buvo at
mestas. įsakymą suimti padarė 
federalinis teisėjas Jocob Misch- 
ler.

Kaltinamoji Ryan neteko ir 
Amerikos pilietybės. Kaltinime 
sakoma, kad ši sadistiška, žiauri 
moteris 1939 m., būdama 20 me
tu amžiaus, buvo sargybinių pri
žiūrėtoja Ravensbruecko koncen- 

itracijos lagery, Vokietijoj. Vė
liau ji buvo perkelta i Maidenek, 
Lenkijoj. Ji buvusi žiauri tų 

j stovyklų kaliniams, pati juos žu- 
'džiusi ir vesdavusi kalinius į du
jų kameras. Ji jau sėdėjo kalė- 

jjimuose Vokietijoje ir Austrijo
je, kur 1957 m. gavusi amnes
tiją. Ištekėjusi už amerikiečio 

i Ryan, ji 1958 m. atvyko Ameri- 
! kon ir 1963 m. gavo pilietiybę. 
j Lenkijoje jai gresia mirties 
į bausmė, tačiau V. Vokietija pir- 
i ma paprašiusi Amerikos ją iš
duoti atgal.

Pilietybė jai buvo atimta to-

Spūdis taip pat priklausė ir 
Susivienijimui Lietuvių Ameri
koje. Jis buvo veiklus šios fra- 
tarnalės lietuvių organizacijos 
narys. Jis taip pat priklausė 
Lietuvių Darbininkų Draugijai.

Velionis bus laidojamas pir
madienį, kovo 25 dieną.

koncentracijos lageriuose ir ne
minėjo kalėjimo bausmių už ka- 

' ro nusikaltimus.

sakė, kad prezidentas yra “nice 
guy”, bet jai geriausiai patikę 
Walt Disney T>and.

„..x Sovietų Sąjunga iš šių gastro-
i, at-Įlių gaus apie 56,000 dol.

Prezidentas 
pakvietė belaisvius
WASHINGTONAS. — Prezi- 

dehtas Nixonas pakvietė į Bal
tuosius Rūmus gegužės 24 d. vi
sus Vietnamo karo buvusius be
laisvius. Jų žmonas priims po
nia Nixonienė, o prezidentas pa
aiškins kariams savo užsienio 
politikos gaires ir duos jiems 
progą susitikti su vyriausybės 
nariais.

Vakare bus pietūs ir koncer
tas Baltųjų Rūmų Pietiniame so
de. Baltieji Rūmai laukia virš 
500 svečių.

lumalitta* Jack Andanon kalbėjo aanato teisingumo komiteto ir 
paaiaaka prtei laikina FBI d i rak tori y Patrick Gray, kurį aonataa turi 

patvirtinti tomo paroigomo.

Valdžia neskelbia 
rinkimų rezultatų
BUENOS AIRES. — Argenti

nos išrinktas naujas prezidentas 
dr. Hector Campora pareiškė 

i spaudos konferencijoje, kad ka- 
. rinė valdžia tyčia neskelbia rin- 
, kimų rezultatų, nenorėdama pri- 
į imti pralaimėjimo. Pats Campo- 
■ ra jau paskelbtas laimėjęs prezi
dento rinkimus kovo 11 d. balsa
vime, tačiau dar neaiškus Tau
tinio Kongreso sąstatas ir kitų 
vietų laimėtojai.

Vyriausybė aiškinasi, kad su
gedę balsų skaičiavimo kompiu
teriai. Feronistai galvoja, kad 
jie rinkimus laimėjo, tačiau tik- 

: rai žino tik valdžios įstaigos, o 
jos nieko neskelbia. Campora ža
dėjo važiuoti į Madridą tartis 
su Peronu dėl naujos vyriausy
bės sudarymo, tačiau rinkimų re
zultatų nepaskelbimas jo kelio
nę privertė atidėti.

Campora pareiškė, kad dabar- 
: tinė vyriausybė turėtų iki val
džios perdavimo pasitenkinti tik 

1 administravimu ir turėtų neda- 
1 ryti jokių reikšmingesnių pakei
timų, ypatingai tokių, kuriems 
nepritaria rinkimus laimėjusi pe- 
ronistų grupė. Peronistai turi 
budėti, pareiškė būsimas prezi
dentas.

į Vartotojų 
Čikagos National 
United, Consumers 
New Yorke ir kt.

Visoje Amerikoje moterys ei
na į parduotuves apsiginklavu
sios lapeliais, kurie ragina boi
kotuoti (brangstančius produk
tus ir aiškina, kaip pagaminti 
pietus be mėsos. Daugely mies
tų moterų klubai jau boikotuoja 
mėsą tam tikromis savaitės die
nomis.

National Association of Food 
Chains apklausinėjo 16 didžiųjų 
maisto krautuvių ir patyrė, kad 
jos jau mažiau mėsos užsako iš 
urmininkų. Vakarų pakraštyje 
jautienos centnerio kaina praė
jusią savaitę nukrito virš 3 dol. 
Neabejojama, kad kainas suma
žino vartotojų protestai ir boi
kotai.

Trečiadienį Herbert Stein, pre
zidento ekonomistų tarybos pir
mininkas. pareiškė spaudai, kad 
mėsos kainų kritimo tendencija 
atsirado dėl vartotojų spaudimo.

Čikagoje įsisteigusi CAP or
ganizacija (Citizens Action Pro
gram) kuri kovojo prieš oro ter
šimą, gynė pensininkų teises ir 
kovojo prieš Crostown greitkelio 
tiesimą, paskelbė, kad grupės 
vienetai turi naują taikinį — ne
paprastai kylančias maisto kai
nas. Organizacijos pirmininkas 
Paul Booth pareiškė, kad visi 
maisto produktų kainų pakili
mai virš prezidento Nixftno leis
tų 2 ir pusės nuošimčių turėtų 
būti atskaičiuoti iš pajamų mo
kesčių ir sugrąžinti vartotojui. 
Valdžiai toks permokėjimu su
grąžinimas kainuotų apie du bi
lijonus dol. Sekmadienį CAP tu
ri suvažiavimą Sheraton viešbu
tyje. čia bus svarstoma, kaip ko
voti prieš maisto kainų kilimą.

Saugumo Taryba 
baigė posėdžius

PANAMA. — Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba baigė savo 
posėdžius Panamoje, šį mėnesį 
tarybai pirmininkavo Panamos 
ambasadorius Aquilino Boyd. Jis 
pareiškė po balsavimo, kuriame 
Amerika trečią kartą Jungtinių 
Tautų istorijoje panaudojo ve
to. kad Panama tęs kovą toliau, 
įnešdama rezoliuciją būsimoje 
Generalinėje JT Asamblėjoje.

Rezoliucija, kurią Amerika ve
tavo, nes ji ambasadoriaus Scali 
žodžiais, buvusi “nebalansuota, 
nepilna ir pagrįsta neaiškumais”, 
reikalavo Amerikos ir Panamos 
greitai baigti derybas ir pasira
šyti sutartį, kuri garantuotų Pa
namai suverenines teises visoje 
jos teritorijoje. įskaitant ir ka
nalo zoną. Už šią rezoliuciją bal
savo Kinija. Sovietų Sąjunga, 
Prancūzija ir 10 kitų valstybių. 
Susilaikė tik Britanija.

Panama sieksianti šitokios re
zoliucijos priėmimo pilnoje .IT 
Asamblėjoje.



DALYVAUJA:

AL. BRAZIS,
KRISTINA MILER1ŪTĖ,
J. LALRUŠONIS,
ALVINA GIEDRAITIENĖ,
AL. SNARSKIS,
ELEANOR A ZAPOLIENĖ,
J. ALEKSIONAS,
FILINA BRUNIENĖ,
J. PANKA.

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN” SCENOJ STATO 
JOHANN STRAUSS’O TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETĘ 

’’ČIGONU BARONAS“
Režisierius - Dirigentas Muz. STEPHENS - STEPONAVIČIUS, su Simfoniniu orkestru 

MARIA HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ. Visos vietos rezervuotos: PARTERIS 7, 6, 5, 4 Doleriai. BALKONAS «, 5, 4 Doleriai. 
Bilietai gaunami Marginiuose ir kasoje prie įėjimo: šešta dienį nuo 5 iki 8 vai. vak ir sekmadienį nuo 12 iki 3 vai.

ŠEŠTADIENĮ, KOVO MtJf.
24 dieną 8 vai. vak.

sekmadienį, KOVO MĖN.
25 dieną 3 vai. popiet

IR

SEKMADIENĮ, KOVO MĖN.

1 dieną 3 vai. popiet .

ANTRAS KAIMAS ARBA
LAIKO GAIŠATIS

Amerika yra gamybos kraš
tas ir čia menas visuomet buvo 
ir yra antroje eilėje. Tai ypač 
ryšku Vidurinių Vakarų ir lie
tuvių sostinėje Chicagoje, kur 
net svarbiausias bei įtakingiau
sias laikraštis Chicago Tribune, 
šeštadienį patarė, kad poilsiui 
netinka žiūrėti Eugene O’Neill 
neužmirštamo vaidinimo per 
televiziją. Naktį keliavęs į Chi
canos Antro Kaimo sukaktu
viniai! pastatyman ir tą šešta
dienį neramus, ar sėdėti prie 
televizijos, ar eiti į Antrą 
Kaimą, vis dėlto pasirinkau 
Antrą Kaimą ir buvau apvil
tas. Iš Antro Kaimo menas yra 
seniai išgaravęs, o tėra palikęs 
trafaretinis šlamštas.

Kovo mėn. 10 ir 11 d. d. Jau
nimo Centre Antras Kaimas at
žymėjo savo veiklos dešimt
metį sukaktuviniu spektakliu.

Paklausiau Kazį Almeną ir 
.Rimą Vėžį, Antro Kaimo įkū
rėjus, kas yra Antras Kaimas 
ir sužinojau, jog tai kolekty
vinė pastanga iš savęs pasi
juokti. () tai labai tikslus išvir
šinis aptarimas. Gi vidinė logi
ka yra kitokia. Po Sputniko 
-atsiradimo, Amerika sparčiai 
dauginosi mokslo graduantais, 
kurie ilgainiui tapo fabriko 
^darbininkais. Tačiau tuo pa
čiu metu atgijo menas, kuris 

teatro srityje per dešimtmetį 
jau buvo spėjęs numirti, ne
žiūrint Jurgio Blekaičio, Algi
manto Dikinio ir Stasio Pilkos 
heroiškų pastangų (tai nereiš
kia, jog jie tarp savęs nesipy
ko ir nerivalizavo ir kuris šį
kart bendra Chicagos prasme 
apsireiškė Second City satyri
nio teatro pastatymais ir lietu
viškame gete Antro Kaimo gal 
net įmantresniu užmoju ir ra- 
šytojišku talentu.

Tas talentas Antrame Kaime 
kaip tik ir yra Kazys Almenas 
ir Rimas Vėžys. Pirmasis yra 
posputnikinės kartos fizikas, 
bet iš protesto ir dar didesnio 
talento geresnis rašytojas, o 
antrasis tikrasis užmojo inte
lektas, kuris grynai kalbiškai 
sudarkytą lietuvių anglų kalbos 
žargoną pavertė mano kartos, 
gimusios 1930 — 40 metais, in
telektualiniu veidrodžiu. O Vė
žio satyra tapo modeliu visiems 
ankstyvesniems ii vėlesniems 
po jo rašytojams, kur būtų 
bandoma grynai lingvistiniai 
sujungti išblaškytus lietuvius 
su gyvenamuoju laiku.

Tačiau jau toks likimas, kad 
kūrybingi literatūriški ir teat
rališki sambūriai ilgai neišsi
laiko. Almenas išvyko iš Chi
cagos įsigyti doktarato Lenki
joje (irgi profesinis protes

tas prieš Amerikos mokyk
las), parašė dai vieną ati- 
trauktinę istorišką apysaką, 
išspausdintą Lietuvoje, o da
bar svajoja apie satyros teat
ro įkūrimą Vilniuje (tai dar 
didesnė svajonė negu menas 
Chicagoje). Vėžys subrendo į 
mano kartos ir virš jos genialų 
satyrinį poetą, kuris atsivėręs 
visiems kasdieninio gyvenimo 
dūžiams iš savęs' išspaudžia 
reikšmingas ir nepakartojamas 
eiles.

šiandieninėje Antro Kaimo 
vadovybėje kūrybos bei talento 
nėra, o ten yra Algirdas Titus 
Antanaitis, kuris nieko bend
ro neturi nei su teatru, nei su 
literatūra. Tokia jau ameriko
niška patirtis: kur iš bado mi
rė poetas ar koks kitas meni
ninkas, ten bus prikalta me
morialinė lenta ir įsteigtas res
toranas pelnui daiyti ir meni
ninkui atminti.

Tačiau Drauge ir Akiračiuo
se bus išgarbintas dabartinis 
Antrasis Kaimas iki apoteozės 
lygio. Vis dėlto aš esu kitos nuo
monės. Ir kaip gi nebūti, kai 
programa tęsiasi tris valandas, 
kurios metu charakteringa 
“punch line” yra po mergaitės 
užuominų savo vyriškam drau
gui, kad jis nemandagus, o 
jis priminęs, kad jis automo
bilio duris atidaręs ir ko dau
giau iš jo laukti. Greitas už
dangos nuleidimą*-ir pagautos 
publikos katučių išprašymas.

Kažkas bandė sulipinti vai
dinimą iš grafiti užrašymų, bet 
kas pas Antanaitį yra padary
ta, tėra pigu ir banalu. Tomis 
pačiomis banalybėmis jis žiū
rovus apdovanojo išspausdin
toje programoje: “... taipgi 
pagerbti šios grupės veteranai 
ir veterinoriai..., ... didžiai 
išmintingas veiksnys ir iš viso 
vėsus katinas... ” Dar pora 
žodžių apie Antanaitį — netu
rėtų jis nei vaidinti, nes nemo
kėjimas groti smuiku ar net ar
monika nėra joks atsiekimas 
vertas rodyti publikai. Jo pro
fesija yra sąskaitininko, o jis 
tikrai nėra šventas MaĮas lie
tuviškame teatre, nors apiei 
save be kuklumo užsirašo kitų 
svaikinimo ranka savo progra
moje — , linkėdami jiems
ir toliau sėkmingai veikti ir iš
laikyti Lietuviškos scenos veik
lą už Tėvynės ribų... ”

Užtenka Antanaičio adresu,j 
nes jis net to dėmesio nęužsi- 
pelnytų, jei ne kiti Antrojo Kai
mo dalyviai nebūtų padarę, 
jei ir vaizduotų nepaprastoje 
saharoje, jie iš savęs išspaudė 
daugiau, negu buvo tikėtasi.

Programa buvo sudaryta iš 
dviejų dalių. Pirma dalis, su
sidedanti iš lėktuvu kelionės į 
Chicagą, buvo atlikta antrakai-

miečių iš kitų miestų, kai vie
tiniai arftrakaimiečiai klausė 
veikėjo paskaitos Chicagoje. 
Užmojis neblogas, bet antanai- 
tiškai neatliktas. Tačiau pačių 
vaidintojų miniatiūros šviežios 
ir gyvos. Rimas Vėžys reporte
rio Vyto Marčiukaičio užklaus
tas, Antrame Kaime atsako, kad 
dabar jis teatro kritikas. Kaip 
atrodo Antras Kaimas? — klau
sia reporteris Marčiukaitis

— Aš esu teatro kritikas, — 
atsako Vėžys.

Kazys Almenas puikiai pasi
rodė rytą po vakaro prieš (ma
tai, maestro Antanaiti, kaip 
daromas sąmoj us!).

Surainėtini dar Romas An- 
kaitis, atvykęs atvira širdim iš 
Kalifornijos, Vytas Demerec- 
kis, Vida Gilvydienė, Eglė Juod
valkytė (vaiski aktorė jau iš
keliaujanti laimės bandyti New 
Yorke), Ramūnė Jurkūnaitė - 

j Vitkienė, Elvyra Kavaliūnaitė 
- Shannon, Rimas Cinką, Ne
rija Linkevičiūtė, Jonas Žu
kauskas ir kt.

Antra dalis jau antanaitiška 
ir ypatingai silpna, tekstas ne
vertas aptarimo, tačiau tik fak
tų suminėjimo. Kai satyros te
atras (kaip Antanaitis dabar 
Antrą Kaimą reklamuoja) re
miasi vienu taikliu šūviu į tai

kinį, tai šis pasirodymas buvo 
bandymas kabintis už šiaudo 
jūroje. Prieš tai buvo prašomi 
visi lietuviai rašytojai pareng
ti Antro Kaimo antalogiją. 
Taip neįvyko, o liko, tai kas 
Tito, o ne kas tiko.

Vis dėlto heroiškų pastangų 
buvo Romo Stakausko, Vytau
to Marčiukaičio ir Rimo Cin- 
kos aktoriškame darbe, juos 
išvardinant sugebėjimo eile. 
Nors moterims Antanaičio 
spektakliuose griežtai uždraus
ta pasireikšti, vis dėto Jūratė 
Jakštytė graži ir galvojanti ak
torė,- ir Vaigalė Kavaliūnaitė, 
dominuojantis Women’s Lib 
tipas, mane išlaikė po pertrau
kos salėje. Juozas Aleksiūnas, 
operinis dainininkas ir tuo pa
čiu su polėkiu vaidyboje naujas 
asmuo dabartiniame Antrame 
kaime, bet tinkamai nepanau
dotas kaip ir Nerija Linkevi
čiūtė, pasirodžiusi pirmoje da
lyje.

Rašau kas buvo, o ne taip, 
kaip kas norėjo, kad būtų bu
vę. Per pastatymą iš šampano 
bonkų šaudė kamščiai, salė 
buvo tapusi kabaretu, bet sce
noje tos šampaniškos nuotai
kos nebuvo. Gyvybė yra išėju
si iš Antro Kaimo Algirdo An
tanaičio dėka, o jo vaidintojai 

CHOOSE FROM

yra daug įdomesni už Antro 
Kaimo ribų — Romas Sta- 
kauskas, kaip humoristinis ak
torius, Vytas Marčiukaitis kaip 
muzikalus ir jautrus žmogus 
savo ieškojimais , Rimas Cin
ką kaip progresuojantis dai
lininkas, Jūratė Jakštytė kaip 
nepaprasto jautrumo bei gro
žio aktorė ir žmogus... Bet jų 
visų subūrimas po Algirdo Ti
to Antanaičio skęstančio laivo 
vėliava, anot Petro Vaičiūno, 
tėra tuščios pastangos. . Birvęs 
Antras Kaimas pro mus kaž ka
da praplaukė, o jo kopija pa
skendo Chicagoje pirmojo An
tro Kaimo minėjime. Bet tai 
amžinas plagiatorių likimas.

Saulius Šimoliūnas

• Vieną sykį girdžiu triukš
mą už trijų sienų: prelatas (Ado
mas Jakštas) kažką garsiai bara. 
Po valandėlės trinktelėjo durys, 
o dar po valandėlės kažkas skam
bina prie mano durų. Atidarau 
— Vaižgantas. Sumišęs, išrau
dęs. Klausiu, kas pasidarė. Sa
ko, Jakštas išvaręs. Už ką? — 
Už Salio Čemerio “Granatą krū
tinėj”, kad savo recenzijoj nepa
peikiau nepadorumų. Sakau: na, 
niekis! nueik ryt pas Jakštą — 
jis jau bus išdūkęs ir atleis.

Mykolas Vaitkus.
(iš Nepriklausomybės saulėj)
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PODAROGIFTS, INC
PRANEŠIMAS

DEL DOLERIO KURSO PAKEITIMO

Skelbiame oficialų dolerio kurso nustatymą pagal apskaičiavimą

$1.35 UŽ RŪBU

persiuntimo įrodymus.

mūsų prisijungusiai

Pa. 19106

ZHIGULI VAZ 2101
MOSKVICH 412 IE
MOSKVITCH 408 IE
ZOPOROZHETS ZAZ 968

$3520.00
$3570.00
$3285.00
$2250.00

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie 
firmai:

PODAROGIFTS, INC. — VIENINTELĖ firma Amerikoje, gaunanti VNESHPOSYL 
TORGO kvotas automobiliams specialiomis dolerio kainomis:

Globe Parcel Service, Ine. 723 Walnut St., Philadelphia,
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022
Package Express & Travel Agency, Inc., 1776 Broadway, N. Y., N. Y. 10019

PODAROGIFTS, INC. — VIENINTELĖ firma Amerkojc, siunčianti dovaninius'certifikatus per VNESH- 
POSYLTORGĄ be jokių tarpininkų, banxu ir kt.

PODAROGIFTS, INC. — yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsakymus PREFERENTIAL 
ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS kiekvie
nas po $2 60 ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per VNESHPOSYLTORGą aukštos ko
kybės prekėms, gaunamoms specialiose krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje didelių 
miestų LIETUVOJE ir USSR.

PODAROGIFTS, INC. — gauna iš VNESHPOSYLTORSO pranešimą apie kiekvieno užsakymo įvykdymą ir 
painformuoja siuntėją.

PODAROGIFTS. INC. — yra VIENINTELĖ FIRMA AMERIKOJE, pateikianti 
atitinkančius jos susitarimą su VNESHPO SYLTORGU.

YIELD INCREASES TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

MATURITY

are you 
earning 
enough 
interest
on your 
savings

yearly 

CERTIFICATE ACCOUNTS 
$1,000 OR MORE-1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.92%
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY 

yearly 
CERTIFICATE ACCOUNTS 
$1,000 OR MORE-3 MONTHS TO 
LESS THAN 1 YEAR MATURITY

, YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N. Y. 10001 

TEL: (212) 685 - 4537

Phone 847-1140

yearly

PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME 

v ” '' r ■

YIELD INCREASES TO 5.13%
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY
PLUS:
• Deposits received by the 10th of the month, earn 

interest from the 1st, if the funds remain on deposit 
to the end of the interest period. Deposits after the 
10th of the month earn from date of receipt.

• On Passbook Accounts, interest paid to day of 
withdrawal.
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VL. BAKCNAS •

Pastabos iš tolo
apie lietuvišką kra'ti gyvenimą 
-r- klysta, aš tą laikraštį skai
tau rusiškai, nes jame nieko lie
tuviško nėra (išskyrus tai. kad

Koks ten velnias 
Klaipėdoje?

Prieš keletą metų, atsitikti
nai, teko pasikalbėti su Ameri
koje viešinčiu okupuotos Lietu
vos piliečiu, kurio niekada anks
čiau nepažinojau ir dabar, tur
būt, nepažįstu... Kalbėjome maž
daug apie viską ir pagal tą pi
lietį — Lietuvoje viskas tvar
koje (kaipgi kitaip?)... Mane do
minavo ne Vilnius ir ne Kau
nas, Šiauliai ar Pantevėžys — bet 
Klaipėda. Primygtinai klausi
nėjau svečią apie Klaipėdą, ko 
pasėkoje susidariau beveik apy
tikrį vaizdą kaip Klaipėda atro
dė tuoj po karo ir dabar. Bet vis 
tiek to nebuvo ir nėra gana.

Svečias iš okupuotos Lietu
vos, matydamas mano tokį di
delį- dėmesį Klaipėdai, pažadėjo 
patenkinti mano prašymą ir pi
nigą grįžus Lietuvon atsiųsti 
man kuodaugiausia informacijų 
apie Klaipėdą — kiek tai yra te- 
nykščiose sąlygose leidžiama. 
Lengviausias būdas ir sklan- 
džiausias būdas ir sklandžiau- 
sias kelias tokiai informacijai— 
vietinė spauda. Patryniau ran
kas, kai svečias pažadėjo grį
žęs Lietuvon užprenumeruoti 
Klaipėdoje leidžiamą laikraštį 
“Tarybinė Klaipėda”. Nežiūrint 
kaip raudonas ar geltonas tas 
laikraštis “Tarybinė Klaipėda” 
bebūtų, galvojau, kad jame vis- 
tiek galėsiu rasti bent vaizdų

apie miestą, kuriame subrendau, 
miestą — kuriame išgyvenau 
savo skurdo ir laimės dienas, žo
džiu — maniau, kad galėsiu pa
laikyti ryšį, bent pasąmonėje, su 
miestu, kurio vardas mane lydės 
iki grabo lentos. Turiu atvirai 
prisipažinti — ne Vilnius .ir ne 
Kaunas... Klaipėda ir tik Klaipė
da...

Svečias išvažiavo, džiaugiausi 
kad sumegs visai legalų (pagal 
okupanto režimą) ryšį su “ma
no” miestu — Klaipėda. Įrau
kiu, laukiu, laukiu... Mėnuo, du, 
trys, keturi... Nieko... Bet — 
štai, po ilgo laukimo, didokas 
laiškas purvino popieriaus voke... 
iš Vilniaus. Ha, ha, ha... širdies 
gilumoje nusijuokiau, pagaliau 
bus turbūt “Tarybinė Klaipėda”. 
Geriau vėliau negu niekada... 
Betgi kai atidariau voką —iš
lindo “Gimtasis kraštas”, laik
raštis kurio niekada nenorėjau. 
Ir taip, jau kelinti metai tą la- 
piūkštį gaunu, nežiūrint, kad da
riau žygių, pašto įstaigoje, juo 
nusikratyti. Nepavyko... tebe- 
gaunu. Pagaliau dabar priėjau 
išvados, kad gal ir gerai, kad 
taip įkyriai, neprašytą siunčia: 
jame labai aiškiai įskaitau, kaip 
laikui bėgant, Lietuva vis dau
giau rusinama ir kaip lietuvis 
savoje žemėje verčiamas gar
binti svetimus dievus, net tokį 
masių budelį, kaip Leninas... 
Jeigu “Gimtojo krašto” leidėjai 
mano, kad jie mane informuoja

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pre*.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

mokama dviejy 
mety certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visa mėnesį
Dividendai mokami sausio Ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti nau|a mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos Trečiadieniais už 
daryta.

spausdinamas lietuvių kalba).
Bet koks gi velnias ten Klai

pėdoje — neišskaitau net ir 
“Gimtajame krašte”, kuris irgi 
turbūt neturės paąiškininio, ko
dėl Klaipėdoje le.džiamą laik
raštį “Tarybinė Klaipėda” net 
už pinigą negalima išsiųsti lie
tuviui į užsienį.

Nepastebėtas 
"defektorius"

Tūlas “Auguras” (slapyvardis. 
V. B.) š. m. “Naujienų” Nr. 36 
rašydamas apie “sensacingą Vi- 
dimanto Valatkos pranešimą”, 
kuris buvęs padarytas š. m. sau
sio 28 d. parapijos salėje. Ta
me aprašyme, tarpe kita ko, pa
sakyta, kad: “...tarytum iš ana
pus prabilo, paties Vidimanto 
Valatkos balsas, atvirai prisista- 
tydamas, kad jis į šį kraštą esąs 
atsiųstas, kaip gerai paruoštai 
bolševikų valdžios saugumo 
agentas užsieniui, specialisms 
uždaviniams atlikti; jam esą 
smulkmeniškai nurodyta, ką jis 
turįs veikti, su kuo susitikti, 
kaip ir kam teikti reikiamas ži
nias, su kuo palaikyti nuolatinį 
ryšį gerai žinant, kad ir jis pats 
esąs stropioje balševikų kontra- 
žvalgybos priežiūroje”. Tiek iš 
Auguro aprašymo. Jeigu tai yra 
taip kaip čia sakoma — turima 
reikalo su stambia žuvimi, per
plaukusia į kitus vandenis, ki
tais žodžiais tariant — sovietų 
parengtas agentas, lietuvis, at
siųstas Amerikon, čia atsisakė 
dirbti bolševikams ir padarė vie
šą “išpažintį” lietuvių publikai 
parapijos salėje. Gerai dar, kad 
tik ne bažnyčioje ir ne tik ku
nigui...

Ko apgailestauju, tai kad to
kio bolševikų parengto agento, 
kaip sakoma tame aprašyme, 
pristatymą mūsų vietiniai veiks
niai nesurengė amerikiečių pu
blikai, nes nepastebėjau spaudo
je pranešimo, kad jis būtų tokią 
išpažintį padaręs Amerikos ĮstaL 
goms. Iš lietuviško taško žiū
rint tokio lietuvio “išpažintis” 
amerikiečių spaudoje didžiai pa
sitarnautų lietuviškam reikalui.

Nesigilinant perdaug į jo pa
reiškimą, kiek tai buvo minėta 
sakytame Auguro aprašyme, la
bai drąsus, jeigu jau neapdai
rus, man atrodo, toks nusaky
mas; “...bendrai, dažniau į Lie
tuvą važinėjančių reikią sau
gotis, taip pat ir tų, kurie čia 
rūpinasi raudonaisiais (iš ana
pus) koncertais, o ir tų, kurie 
tokių solistų ar meninių grupių 
koncertus lanko”. Kągi? Nie-

“Pirmyn” choras rengiasi “Čigonų Barono” pastatymui. Priekyje Valentina Judy Bardis. Foto; Jeff Maukus

Philomena sako...

Taupymas yra šeimos pareiga. 
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000,000.

90 Day
Passbook
Accounts

6245 South Western Ave. 476-7575

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

savings and loan association

624$ SOiKh 'M'sr.rri 476 7575

ko nei atimt — nei pridėt... Ne
su iki šiol tokiame koncerte bu
vęs, bet perskaitęs tokį įspėji
mą — nutariau į sekantį kon
certą, kai toks čia bus rengia
mas, būtinai n ueiti.

Planai ir premija už namus, 
kurie niekada nebus 

pastatyti
Nesenai “Dirvoje” (Nr. 19-5) 

tilpo inž. J. Jurkūno straipsnis 
“Lietuvių architektūrinį konkur
są aptariant”. Jame kalbama 
apie Los Angeles Lietuvių Na
mams plano konkursą, kurio pre
mijai Los Angeles Lietuvių Na
mų B-vės valdyba paskyrė (ir 
išmokėjo) 750 dolerių. Inž. J. 
Jurkūnas yra padaręs mažą klai
dą teigdamas, kad tą architek
tūrinį konkursą pravesti įgali
no Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles valdyba. Žinoma, čia 
jokia esminė klaida. Bet rei
kia apgailestauti, kad to straips
nio autorius, turėdamas po ran
ka planus, juos neaprašė pla
čiau ir publikai tų planų “ne
atidengė” — iš ko eilinis pilie
tis arba juo labiau tos bendrovės 
akcininkas (kokiu aš esu) bū
tų galėjęs susidaryti apytikrį 
vaizdą, kokie Los Angeles Lietu
vių Namai, pagal tuos planus, 
turėtų būti. Gal tai bus padary
tą vėliau? OK.

Betgi pagrindinė ir didelė klai
da — tai štai kame: mano išmo
nė tokie (nei kitoki) Lietuvių 
Namai Los Angeles niekada ne
bus pastatyti. Kam toki planai 
ir premija (atitekusi architek
tui Jonui Naliui) — man ir šian
dien neaišku. Nebent tik tam, 
kain kai kieno buvo aiškinama 
paskutiniame akcininkų susirin
kime, kad lietuvius architektus 
paskatinus kurti. Taigi, “kūri
nį” turime, premiją turime lau
reatą turime — kas toliau ? Kas 
ir kada imsis Los Angeles sta
tyti tokius namus? Niekas ir nie
kada. Turime čia, galima saky
ti trejus lietuviškus namus: pa
rapiją, Tautinius Namus ir Lie
tuvių Namus. Pastarieji, jau se
nai be skolų, siūloma pardavi
mui — bet iki šiol tinkamų pir
kėjų nėra. Tautiniai namai lai
kosi šiaip sau ir apie bet kokį 
pardavimą, bent kol kas, nesi
rūpina. Parapija išsiplėtusi bent 
per kelis blokus, gana sparčiai 
augina naujos salės statybai fon
dą, kuriame jau yra apie 40,000 
dolerių. Dar porą desėtkų tūks
tančių dolerių į tą fondą ir pa
matysime, kad jau verčiami se
nosios salės pamatai. Ir to ilgai 
laukti nereikės. Salė būsianti 
didelė (net ir dabartinė talpina 
virš 400 žmonių), kad galėtų pa
tenkinti visokius lietuvių kolo
nijos reikalavimus, t. y., kad jo
je galėtų tilpti apie tūkstantis 
žmonių, kiek jų susirenka di
deliuose minėjimuose ar šven
tėse. Taigi — kam tada bus 
reikalinga dar kita salė? Kas ją 
statys ir svarbiausia — kas ją 
išlaikys? Nesgi kai kalbama 
apie kokius nors lietuvių namus, 
tai svarbiausias dėmesys skiria
mas didelei salei...

Svarstant rimtus reikalus, pa
sitaiko ir linksmesnių pasiūly
mų: nežiūrint, kad, kaip minė
jau, Los Angeles lietuvių kolo
nija, kurios augimas jau yra su
stojęs, turi net trejus lietuvių

namus — neperseniausiai pasi
girdo balsų Santa Monikoje, vos 
kiek už desėtko mylių nuo bet 
kurių anų trijų namų, kad esą 
ir ten lietuviai rengiasi statyti 
Lietuvių Namus.... Tai bent ener
gija. Bet kur pinigai?

Žydai, žydų, žydams . . .
Pastaruoju laiku čia pastebi

mas nepaprastas dėmesys žy
dams — kur jie bebūtų, ypačiai 
Rusijos žydams. State Depart- 
ment’as gavęs leidimą pradėti 
naudoti 50 milijonų dolerių su
mą Rusijos žydų išpirkimui — 
perkeldinimui į Izraelį tų, iš ku

rių, pagal jų išsimokslinimą, ru
sai reikalauja didelių sumų už 
vizas. Amerika, dabar pradė
sianti tokius žydus išpirkti.

Pernai “draugas” Valery Pa
nov, rusų Kirovo baleto trupės 
šokėjas, paprašė vizos emigraci
jai į Izraelį. Jis ne tik negavo 
vizos, bet buvo apšauktas išdavi
ku ir pašalintas iš trupės, nuo 
kurio laiko yra be darbo ir pra
gyvena tik iš “almužnos”. štai 
gi dabar Panovą iškvietė San 
Francisko Baleto kompanija, 
siūlydama jam įsijungti į tos 
kompanijos šokėjų eiles. Grei

čiausiai, kad remiantis tuo kvie
timu, išvykimo vizą gaus ir 
“draugas” Panovas greitai čia 
pasidarys ponas Panovas.

Nesenai Los Angeles įvykęs 
žydų balius pradedant šalpos 
fondo vajui sukelti 50 milijonų 
dolerių (šiemet) praėjo su geru 
pasisekimu: tame baliuje gau
ta vajui pasižadėjimų už vieną 
milijoną dolerių. New Yorke tuo 
pat metu įvyko kitas balius — 
pradedant Izraelio bonų parda
vimą, kurio kvota Amerikoje 
(irgi tik šiems metams) 100 mi
lijonų dolerių.

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificate* 
1 year min.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM
$5000 or more 

certificates 
2 year min.

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates
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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.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, IU. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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L DAMBRIŪNO PROPAGANDA
(Pabaiga)

Vilnius gražus, kas to neži-
rašo L. Dambriūnas savo įspū
džiuose. Reiškia anot jo, gy-

Subscription Retos:
In 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; 
ether countries $23.00 per year.

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

trims mėnemams —>6. .00
vienam mėnesiui ----------------- >2.00

Kanadoje:
metams>22.00
pusei metų------------------------- >12.00
vienam mėnesiui  >3.00

no? Ten bažnyčios remontui)- ven^’ negalvok apie vergiją, 
jamos, o jei dar yra apšepusių kadangi, niekur taip nėra ge- 
pastatų, bet ir jie sulauks re- rai ir gražu, kaip dabartinėje
nionto, Mieste laksto troleibu- Lietuvoje. Vaikų sanatorija
sai, pigus susisiekimas. Taip 500 vaikų, o personalo 300. Žo-

Dienraičio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams>22.00
pusei metų>12.00
trims mėnesiams  >7.00 
vienam mėnesiui>3.00

Kitose JAV vietose:
metams>20.00 
pusei metų>11.00

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

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

Pinigus reikia Siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

mokymo ir auklėjimo prasmę”. (Tiesa, 1973 m. ko
vo 15 d., 2 psl.).

džiu, kur kitur pasaulyje taip 
gali būti gera, kaip dabartinė
je Lietuvoje. Atrodo, kad L. 
Dambriūnui nebūt baisu tep 
apsigyventi, gavus ameriko
nišką senatvės pensiją.

O kultūrinis gyvenimas tie
siog žydėto žydi, minėjimai, 
teatrai parodų rūmai. Kaune 
vitražų galerija. Deja, L. Dam 
briūnas nerodo nė mažiausio 
pasipiktinimo, kad toji Kauno 
galerija yra įgulos bažnyčia, ku
rią okupantas išniekino ir nuo 
bokštų nulaužęs kryžius, pa
darė vitražų muziejumi. Tie-

Antai, rusų didžioji tauta yra 
užsimojusi sukūrti kažką pa
našaus į kuriamą Vakarų Eu
ropoje valstybių bendruomenę, 
paremtą didžiųjų ir mažųjų 
valstybių tikra lygybe, šis jos 
siekis yra labai kilnus uždavi
nys. Tat, visų kitų pareiga pa
dėti jai tą uždavinį atlikti. Reiš
kia, kitais žodžiais tariant, pa
dėkite Rusijai dar daugiau tau
tų pavergti, kuri jau ir taip ne
mažai jų yra pavergusi.

kartu šaukiąs, Leonardai, netri
mituok Maskvos trimitu...

MAISTO PAKETAI

Viskas apmokėta. 
Nemokamas pristatymas.

40 sv. kvietinių miltų $58.00
40 sv. cukraus _____  $60.00
40 sv. ryžių —......... $66.00

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

sa, jis prisimena savo įspū
džiuose, kad Vilniuje matęs 
nevykusį muziejų, kuris skir
tas ateizmui demonstruoti. Bet 
is, kaip katalikas ir dar ateiti-

Centro komitetas nutaria, o nariai nevykdo
Praeitą savaitę Vilniun buvo suvežtas visas Lietuvos 

komunistų partijos aktyvas, kaip jie vadina. Suvažiavo 
ne tik aukščiausieji partijos pareigūnai, bet ir valdžios 
priešakyje stovintieji žmonės. Antanas Sniečkus, Lietu
vos komunistų partijos pirmasis sekretorius, kaip pap
rastai, išrėžė suvežtiesiems pagrindinę kalbą. Jis nepa
tenkintas tuo, ką komunistai daro, bet savo nepasitenki
nimą jis labiausiai rodė nepakankamam darbui.

Daugiausia pylos, aišku, gavo lietuviškieji mokyto
jai. Jie auklėja tą jaunimą, bet nepageidaujamų reiškinių 
vis dar jame matosi; jie diegia ir diegia tą komunizmą 
visoje Lietuvoje, bet pagrindinių komunizmo idėjų įdieg
ti jie vis dėlto nepajėgia. Jau 30 metų, kai Lietuvoje ne
išleidžiamas joks antikomunistinis lapelis, bet dar ir šian
dien ta “buržuazinė ideologija” skverbiasi į komunisti
nes mokyklas. Sniečkus nežino, kokių priemonių imtis, 
kaip užklijuoti ar užmūryti kelią į jaunų lietuvių protus 
ir širdis. Blogiausia, kad lietuviškas jaunimas nebetiki 
rusų skelbiamų ir komunistų kartojamų rusiško “komu
nizmo” gerumu. Gyvenimo tikrovė yra iškalbingesnė, ne
gu balčiausios Sniečkaus ir kitų komunistų kalbos.

Sniečkus suvažiavusiems tvirtino, kad valdžia įsteigė 
mokyklas, parūpino mokytojus, davė vadovėlius ir laukia 
jaunų komunistų, bet ši dirbtuvė stachanovietiškai ne
moka dirbti. Ne tiktai mokytojai nesirūpina auklėjimu, 
jie nepakankamai kovoja prieš “antramečiavimą ir nu
byrėjimą”, kaip jis partijos aktyvui pasakė. “Antrame- 
čiavimas”, tai palikimas atsilikusių mokinių toje pačio
je klasėje antruosius metus. O nubyrėjimas yra visiškas 
išmetimas iš mokyklos. Mokiniai “nubyra” ne vien Vil
niuje ir Klaipėdoje, bet Anykščiuose, Biržuose, Kelmėje, 
Pakruojuje, Švenčionyse, Utenoje, Varėnoje ir kituose 
rajonuose. Jis kolektyvams primena, kad jie turi rūpin
tis savo narių auklėjimu ir išmokslinimu. Jis nepaten
kintas mokytojais, bet jo netenkina iš jo pasirinkti švie
timo ministerijos darbuotojai. Savo kalboje jis šitaip 
pasakė:

Nenormalu, kad specialiose vidurinėse mokyk
lose 30 — 35 procentai moksleivių laiku neįgyja spe
cialybės. Šiuo atžvilgiu per pastaruosius metus ne
pasiekta didesnės pažangos. Tačiau Aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo ministerija nesiima veiks
mingų priemonių antramečiavimui ir nubyrėjimui 
sumažinti. Matyt, ji dar nepakankamai gilinasi į

Iki šio meto Sniečkus, Charazovas ir kiti visą bėdą 
versdavo mokytojams, o dąbar kliuvo ir pačiai komunis
tinei švietimo ministerijai. Sniečkus jau pareiškė, kad 
imsis pertvarkyti visas vidurines mokyklas. Jis pats vos 
keturias klases yra baigęs, bet jis yra pasišokęs viduri
nių mokyklų programą kaitalioti. Snečkus turi ir kitų ninkas, neatrodo, kad degtų 
bėdų. Savo kalbos pabaigoje jis tiek įsikarščiavo, kad šventu pykčiu ar bent šiokiu te
pradėjo barti suvažiavusius “aktyvistus”. Sniečkus pri
ėjo įsitikinimo, kad jie neturi atsakomybės jausmo ir ne
vykdo partijos centro komiteto nutarimų. Centras paskel
bė didoką skaičių nutarimų, bet jie tiktai centro komite
te tebestovi. Nutarimas bus dokumentas, užrašytas cent
ro protokluose, bet niekas jo nematys ir niekas jo nevyk
dys, kaip niekas nematė ir nevykdė daugelio partijos pa
skelbtų atsišaukimų. Kapsukas su Angariečiu buvo nuta
rę parašyti ir parašė kuriuo klausimu atsišaukimą, bet 
niekas jo nespausdino ir neplatino, šiandien tie “atsišau
kimai”, Lietuvoje niekad nebuvę, mokslininkams paki
šami, kaip “Lietuvos istorijos dokumentai”.

Jis aktyvistams dar pasakė:
“Dar silpniau ugdomas atsakomybės jausmas 

už priimtų nutarimų vykdymą. Lietuvos KP (komu
nistų partijos) Centro komiteto skyrių partijos 
miestų ir rajonų komitetų, ministerijų ir žinybų 
vadovų pareiga sustiprinti nutarimų vykdymo kom 
trolę, sutelkti jėgas ir pastangas, kad jie besąlygiš
kai būtų įgyvendinti. Mažiau popierizmo — daugiau 

’gyvo, kūrybinio organizacinio ir idėjinio politinio 
darbo. Reikia užkirsti kelią besaikiam įvairių sim
poziumų, konferencijų rengimui, kai atitraukiamą 
nuo darbo šimtai žmonių, o praktinė nauda būna ne-? 
didelė. Čia reikalinga griežta atranka ir kontrolė”. 
(Ten pat.).
Paprastas žmogus, netekęs atsakomybės jausmo, 

nustoja svorio, bet atsakomybės jausmo neturintis komu
nistas tikrai yra niekam vertas. Komunistų vadų nelai
mei, didelė komunistų dauguma atsakomybės jausmo 
neturi. Jeigu jie būtų atsakomingi žmonės, tai komunis
tais jie nebūtų tapę. Bet jie neatsakingi ir pačioje parti
joje. Jie tingi dirbti. Jie verčia kitus dirbti, o patys iš
galvoja įvairiausias konferencijas ir pasitarimus, kad 
tiktai iš darbo išsisukus. Praeitais metais, kai valdžios 
pareigūnam rūpėjo javus suimti ir bulves nukasti, komu
nistai sugalvojo įvairius simpoziumus ir konferencijas. 
Tai tvirtiname ne mes, bet pats sekretorius Sniečkus. Jis 
tai skelbia ne kokiame bulvariniame laikraštyje, bet par
tijos centro komiteto organe.

Komunistinė santvarka laikosi ginklo pagalba. Jeigu 
komunistai neturėtų jai ištikimos policijos, tai vietos gy
ventojai seniai būtų pavarę komunistus ir palaidoję nie
kam netikusią jų santvarką. Jie, aišku, prievartauja po
licininkus ir net karius. Bet kartais ir kariai pasipriešina. 
Sovietų maršalai suvaldė komisarą Beriją. Reikia turėti 
vilties, kad suvaldys ir Andropovą, čekistų vadą.

kiu pasipiktinimu, kad šv. Ka
zimiero bažnyčia yra išniekin
ta, kurioje prigrūsta ekspona
tų įžeidžiančių lietuvių tikin
čiųjų religinius jausmus. Jis 
savo įspūdžiuose nepasmerkia 
nei Vilniaus katedros išniekini
mo, bet giriasi išklausęs joje 
gerą koncertą. Nė žodelio apie 
tai, kad ši šventovė paversta 
koncertų sale, kurioje palai
doti Vytauto Didžiojo kaulai ir 
iš kurios išmestas šv. Kazimie
ro karstas. Skaitant L. Damb
riūno įspūdžius, atrodo, kad 
toks katedros išniekinimas lyg 
ir būtų normalus dalykas.

L. Dambriūnas giriasi suti
kęs ir kuiĮ. St. Lidį. Bet gi, ne 
didelė garbė su juo draugauti, 
jį lankyti, kurio lietuviai kuni
gai okupuotoje Lietuvoje ven
gia, nes jį laiko parsidavusiu 
okupentui.

Po šių gerokai tirštais ir raus
telėjusiais dažais nudažytų įs
pūdžių L. Dambriūnas pasa
koja apie okupuotosios Lietu
vos politinę būklę. Bet iš jo pa
sakojimo neatrodo, kad ten 
politinė priespauda būtų baisi, 
nes ji “Akiračių” skaitytojams 
pristatoma didelės medžiaginės, 
ir kultūrinės pažangos fone. 
Žinoma yra šis tas, anot jo, ten 
taisytino, šis fas ir jį suerzino, 
bet bendras Lietųvps politinis 
vaizdas jau nėra toks baisus, 
kaip yra skęlbiąma išeivijos 
spaudoje.

Žinoma, tik reikėtų, kad 
pašte tarnautojai mokėtų abi 
kalbas, kad kunigų senai n ar i- 
jon būtų leistą priimti daugiau 
klierikų. Tada gal nereikėtų 
lietuviams rinkti parašų, rašy
ti Brežnevui skundus. Bet to
kie, anot jo, nesklandumai pa
sitaiko daugiau tik dėlto, kad 
Lietuvoje komunizmas dar nė
ra tokio kultūrinio lygio, koks 
jis yra Vakaruose. Bet tikrai, 
dėmesio verta jo suminėta 
įspūdžiuose aliuzija, kuria jis 
atskleidžia Maskvos užmačias.

Bet deja, iki šiam laikui ten 
nėra jokios tautų lygybės, jų 
likimas baisi vergija, kurių 
laukia koncentracijos stovyk
los ir psichiatrinės ligoninės...

L- Dambriūnas savo įspū
džiuose pasigiria, kad jo nie
kas nevaržė okupuotoje Lietu
voje važinėti po visą kraštą. 
Bet tokią malonę okupantas 
suteikia ątvykusiems tik labai 
patikimiems. Ir už kokius gi 
nuopelnus gen. Karvelis jį vai
šino kavute, o išvykstant jam 
Amerikon buvo išlydėtas su do
vanomis, skaidrėmis ir gėlė
mis. Matyt, jis ten kuo nors 
užsitarnavęs tokių malonių.

šitokių L. Dambriūno įspū
džių matyt, nedrįso spausdinti 
nei frontininkų spauda. Tat, 
jam liko tik vienas kelias: “Vie
nybė’ ar “Akiračiai”. O šių 
dvasia kam gi nėra žinoma. 
Šiųjų dvasiai ir šitokie įspū
džiai atitiko.

Nuotraukoje gražiai atrodo 
šventoriuje prie Kauno bazili
kos sienos pristatytas baltutė
lis paminklas, mūsų didžiajam 
Tautos kovūnui prel. Adomui 
Jakštui — Dambrauskui. Prie 
kurio stovi atvykęs iš Washing- 
tono ir jo brolvaikis. Iš pa
minklo bareljefo kyšo rūstus, 
pykčio nusiaubtas jakštiškas 
veidas, rodos, spiriąs koja, ir

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
>20.000.

SPECIALUS I
10 sv. bekono taukų, 

kvietinių miltų, 10 sv.
10 sv. cukraus.

$63.20
10 sv. 
ryžių.

EKONOMIJOS SIUNTINYS 
$40.70

7 sv. kvietinių miltų, 4 te sv. 
ryžių, 4te sv. cukraus, sv. 
makamnų, 1 sv. įvairių vaisių.

SPECIALUS 5 $43.56
5 sv. bekono taukų, 5 sv. ry

žių. 5 sv. cukraus, 5 sv. kvietinių 
miltų.

SPECIALUS 6
20 sv. kvietinių miltų, 

ryžių, 10 sv. cukraus.

SPECIALUS 3
20 sv. bekono taukų, 

cukraus, 10 sv. ryžių.

Ml.60
10 sv.

$77.00
10 sv.

Yra ir daugiau specialių pa
ketų su vertingais daiktais.

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR.
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530

Mes turime 23 mėty patyrimą 
ir daug tūkstančiu patenkintų 

klijentų.

III
MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4M> ARCHER AVENUE

PHONE: 2S44DS

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis

13
“Gubernatorius yra toks pat sukčius 

kaip burmistras Schulz. Tegu Navakas ne
įsivaizduoja. kad jis su manim baltagalviu 
žmogum gali juokus krėsti. Tai yra grynas 
apgavimas ir melas. Ne tik pažada vie
ną ir nieko nedaro arba daro kitą, bet šį
kart mus visus tiesiog apgavo ir apmelavo, 
užsigina susitarimų ir savo duoto sutikimo. 
Jeigu nebūčiau savo ausimis girdėjęs, ne
galėčiau tikėti. Gerai, kad dr. Anysas mus 
visus pašaukė, šiaip netikėčiau. Dar prieš 
parėdymo paskelbimą opozicijos vadai 
mane pavadino durnium, kai aš jiems aiš
kinau. kad centro vyriausybė davusi suti
kimą tokiam parėdymui išteisti. Tai esąs 
Navako ir Tūbelio manevras mus apmul
kinti, Ihiko laimėti. Jeigu gubernatorius 
mane privers parėdymą atšaukti, aš tuo
jau apleidžiu direktoriją”.

“O aš ir tuojau išeinu iš direktorijos, 
nes neįmanoma tokiomis apystorėmis to
liau dirbti", pamažu bet griežtai užakcen
tavo Butkeraitis. “Man jau seniai nepatin
ka gubernatoriaus ir centro vyriausybės 
elgesys. Man jau seniai visi giminės ir pa
žįstami akis bado, kad aš dai tebesu tokio

je neparlainentarinėje direktorijoje”.
“Mes gubernatoriui daugiau negu aiš

kiai pasakėme mūsų ir Tamstų nuomonę”, 
atsakė Brūvelaitis. “Bet, ponai, mes šį klau
simą šį vakarą neišspręsime, apmiegosi- 
me ir rytoj galutinai nusistatysime”.

įvyko tam tikra direktorijos krizė, bet 
šį kartą ji nebuvo iš gubernatoriaus pusės 
atšaukiama kaip įprasta, bet iniciatyva 
buvo direktorijos pusėje. Tokio įvykio dar 
nebūta Klaipėdos krašto direktorijos isto
rijoje. Gubernatorius, matomai, buvo Tū
beliai pranešęs direktorijos nusistatymą 
atsistatydinti, jeigu ji bus priverčiama pa
rėdymą atšaukti. Direktorijos krizės, ma
tomai. bijojo Tūbelis, o ypatingai Lozo
raitis, kuriam iš karto būtų iškilusi eilė 
naujų problemų. Todėl abu ėmėsi žygių 
padėčiai gelbėti.

PASIKALBĖJIMAS TELEFONU SU 
MINISTERIU LOZORAIČIU

Vakare, 10-tą vaL man į namus skam
bino iš Kauno užsienių reikalų ministeris. 
Tai buvo tiek neįprastas dalykas, kad pir
mą momentą nesupratau, kad Lozoraitis 
pats kalba. Jis. kaip įprasta, nepaprastai 
mandagiai pasiteiravo kaip gyvenasi, kaip 
sveikata, kaip žmonai sekasi ir t. t. Bet jo 
balsas buvo daug stipresnis negu įprasta ir 
iš jo girdėjosi tam tikras susijaudinimas. 
Tuojau Lozoraitis ėjo prie reikalo, klausė 
kaip su bedarbei tvarkyli parėdymu ir ko
dėl mes jį paskelbę. Paaiškinau, kad Kau
ne taip susitarta ir iš gubernatūros gautas

visos direktorijos akyvaizdoje sutikimas 
jį paskelbti.

“Man absoliučiai nesuprantama, kad 
Kaune galėjo įvykti susitarimas tokiam pa
rėdymui paskelbti, čia turbūt nesusipra
timas?” klausė niinisteris.

“Kaip tai nesusipratimas”, atsakiau. 
“Dalyvavo ministerių tarybos generalinis 
sekretorius Mašalaitis, užsienių reikalų 
ministerijos politinio departamento direk
torius Urbšys, pats Klaipėdos krašto gu
bernatorius Jonas Navakas, nekalbant apie 
keturius direktorijos narius ir Klaipėdos 
krašto komendantą pulkininką Liormaną. 
šitie tame reikale, be abejo, kompetentin
gi aukšti pareigūnai tuomet priėjo išvados, 
kad toks parėdymas būtinai reikalingas ir 
kad jį išleisti turi direktorija. Nejaugi 
Urbšys Tamstos neinforma\o, kas Trijų 
kunigaikščių patalpose kalbėta ir susitar
ta ?” klausiau.

“Nieko nežinau. Lrbiys negalėjų duoti 
jokSo sutikimo, o jei jį davė, jis nesiorien- 
tavo kaine reikalas. Tas direktorijos pa
skelbtas parėdymas eina ptieš pagrindi
nius centro vyriausybės politinius dėsnius 
Klaipėdos krašte”, tvirtino ministeris.

“Labai apgailėtina, kad toks aukštas 
užsienių reikalų ministerijos pareigūnas 
nežino centro vyriausybės nustatytų pagrin
dinių dėsnių”, atsakiau. “Bet gubernato
rius irgi dalyvavo, pasitarėme ir vėliau da
vė sutikimą parėdymą paskelbti. Aš ma
nau, jog negalima pasakyti, kad Navakas 
nesiorientuoja Klaipėdos krašto politikoje.”

“Navakas neturėjo teisės duoti tokį su
tikimą. Bet jis aiškina, kad direktorija tai 
padariusi be jo žinios ir sutikimo, aiškino 
Lozoraitis. O jeigu gubernatorius tokį su
tikimą ir būtų davęs, buvo Tamstos parei
ga tam priešintis”.

“šitą Tamstos asumpciją aš griežtai at
remto, pone ministeri”, atsakiau. Aš esu 
tik direktorijos narys ir neturiu jokios ga
limybės žinoti, kas aukščiausiose politinė
se sferose nutariama. Iš kitos pusės, nenorė
čiau patirti gubernatoriaus Navako nuo
taiką, jeigu aš mėginčiau jo politinius žy
gius nustatyti arba juos koreguoti. Ant vie
tos išlėkčiau kaip išdavikas. Šitas Tamstos 
pasiūlymas išeina iš mano kompetencijos 
ribų. •

Gal pasikeitė šitame atvejyje centro 
vyriausybės politika Klaipėdos krašto at
žvilgių. Gal ponas Tūbelis norėjo mums 
pasigerinti, kai mūsų pasikalbėjimuose 
sų juo v»s tik girdėjome: ne, ne, negalima 
ir tt. Jeigu buvo susitarta ir gubernatorius 
davė savo sutikimą parėdymą skelbti, di
rektorijai užtenka. Direktorija yra kolek
tyvus organas, visi nariai yra lygių teisių 
ir todėl negali būti jokios kalbos, kad aš 
visai direktorijai užmesčiau savo valią. Be 
to, direktorija, geriausiai suprasdama 
Klaipėdos politinius reikalus, yra paten
kinta dėl kiekvieno centro vyriausybės da
romo politinio sušvelninto mo.”

“Bet tamsta, be abejo, žinai centro 
vyriausybės tuo reikalu pagrindinį politinį 
dėsnį. Klaipėdos miesto atžvilgiu. Tai yra

taip vadinamoji infiltracija, ja mes infil
truojame mūsų žmones į Klaipėdos miestą, 
kad netolimoje ateityje galėtume turėti 
bent Klaipėdos miesto valdyboje daugumą, 
iš kurios mes galėtume valdyti visą kraštą. 
Kiekvienas į Klaipėdą atvažiavęs žemaitis 
atlieka tam tikrą misiją. Jų atvažiavimą 
reikia skatinti ir jokiu būdu negalima leis
ti atvykimą suvaržyti arba net sustabdyti. 
Todėl parėdymas turi būti panaikintas”.

“Ačiū už atvirumą, pone ministeri, taip 
atvirai su manim ir kitais tur būt nėra kal
bėjęs gubernatorius ir nei ministeris pir
mininkas. Aš manau, jeigu taip aškiai bū
tą išdėstomas infiltracijos tikslas, triukšmas 
seimelyje ir miesto valdyboje būtų daug di
desnis. Man atrodo, jog tai yra netikusi 
mintis iš infiltratįj08 laukti greito pasise
kimo”.

“Kodėl gi ne?” klausė ministeris.
“Todėl, kad Klaipėdon persikelia ir 

daug netikusio elemento iš Lietuvos, daug 
opozicionierių, kurie dėl įvairių sumeti
mų gana greitai persimeta į kitą pusę. Opo
zicionieriai yra net patenkinti, jeigu gali 
vyriausybei ir gubernatoriui iškirsti štuką. 
Tokiu būdu centro vyriausybė turės dar 
daug metų infiltruoti, o tikslas nebus pa
siektas, jeigu bus valdoma senais politi
niais dėsniais ir jeigu atsiras vadų, kurie 
žmones trauks į kitą pusę”.

"Nejaugi Klaipėdos krašte nėra žmo
gaus, kuris galėtų sujungti Klaipėdos kraš
to daugumą?” klausė susinervinęs minis
teris. (Bus daugiau)
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TEE. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIU 

Hl GERKLES LIGOS *

3858 W. 63rd Street

Bangos griauna gyventoj* ų nukentėjo. Vieniems vinėjo* namus, prižadėdami

griautos vandens sistemos, iA- Jie paimdavo įmokėtus pinigus
Praeitą penktadienį prasidė- vartytos tvoros, nugriauti laip-lir dingdavo. Specialus komite- 

jusi audra sukėlė tokias dideles taj ū- nuaešti j ežerą įvairiausi:tas, sudarytas ii teisingų ir ge- 
hangąs, kad jos veik visą seš- įrengimai. |rų žmonių, privertė grąžinti pi-
tadienį plakė pietinę Michigan Blogiausia, kad bangos jauinigus vienuolikai žmonių. Pre-

išėjo pensijon, Laisvalaikį pra- 
Igisdavo su žmona Floridoj^ bet 
palaidojo Rockforde, kur taip Il
gai gyveno.

Mano užuojauta likusiai žmo
nai, dukrai ir sūnui. žvalgas

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI

Ai meldžiuosi už juos... kad |fo vi 
ryti tobulai* Į vfoną .. v kad svietas pažinti 
kaip mane numylėjai. Jono 17:20-23,

J JI SdONIUI

Valandos pagal misi ta rimą

DR. K. G. BALUKAS
pačiu ežero pakraščiu. Prie Mi
chigan Qty, Beverly Shores,

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 Se. Pulaski Rd. (Crewford 

Medical Building). T< LU 5-6446 
priima lignmim pagal suntarimą, 

sei neaUiliepuu skambinti 374-8012

folafu PRospact 3-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63 r d STREET 

raL: Km dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais, 
rrečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ

fofof. 695-0533
Fox Valley Medical Center 

360 SUMMIT ST. 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmleck 4-5849 

Rezid.: 383-2233
OFISO VALANDOS: 

-irmadieniais įr ketvirtad. 1—7 ' 
<utrad.. penktadienį nuo 1—5. t 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rex.: GI 841873

DR. W. EiSIN - EtSINAS
akušerija ir moterų ligos
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

*132 So. Ksdzis Ava., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia.‘skambinti Ml 3-0001.

OR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

T*l*f. WA 5-2670.
Neatsiiiepu* — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818 «rb*-RE 7-970C
Rszidencijos: PR 6-9801' -

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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.

DL FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71«t St. — fol. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lėnšes”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. (EONAS SABUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso fofof.: 776-2880 
Naujas rex. fofof.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika h- chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, sp*c. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST S9th STREET 

fol.: PR 8-1223
OFISO 
ir L 
niais

peakt.
VAL.:

24
24 ir

pina.
6-8 vaL

antrad

piety
vak.
ir kitu

TumasMis, D
C H R G S

Jei

2454 WEST 7Irt STREET 
Offs* foM.z HEmlock 4-2123 
R*xid. fofof.- Glbion 8-6195

■* ligonius pagal susitarimą, 
ndo* skambiati telef. HE 4-2123. 
neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

Dėl

P. SUKRIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

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

2353 Wort G3rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospoct 6-5034

TUUJĮBNOSt". — TURI GERIAUSIA 
PASTSEKTMA tIŽNYJ|

z?

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

SPECIALAUS RUBLIO 
CERTIFIKATAI

Su jais jūsų giminės gali gau
ti ką tik jie non uz aalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti i Krautuvę su 1U0 dol. ir nu
pirkti ten prekių uz 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima pakeisti į paprastus 
rublius aukščiausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir duoda 
greičiausią patarnavimą. Certi- 
fikatai yra pristatomi per 3 
savaites. Specialaus Rublio 
kaina yra $2.60.
Jokių primokėjimu nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Reikalaukite mūsų veltui siun
čiamų iliustruotų katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
tXPKESS CO1U*.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
T*l. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ 

GREITAS PRISTATYMAS

MOSKVITCH 412 IE $35704)0
EXPORT MODEL

MOSKVITCH 408 IE

ZHIGULI VAZ 2101 

ZAPOROZHETS ZAZ

$3520.00 

968
$2250.00 

specialaus 
Biuletenio su automobilių pa
veikslais. Dėl apartmentų ir 
dėvėtų drabužių, taip pat reika

laukite specialių katalogų.

Mes turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

Reikalaukite mūsų

CRADINSK4S
TRYS VIENAME:

Radijas, Patefonas, Megnetofonas

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9.
Tree, ir sekm. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

IW

vasarvietes jis apgadino. Dau
gelis namų, stovėjusių prie eže
ro, atsidūrė dideliame pavojuje, 
nes vanduo išvartė pačius stip
riausius plieno stulpus. Pakraštį 
kapojo tokios stiprios bangos, 
kad negalėjo atsilaikyti didžiau
si cemento gabalai.

Beverly Shores vietovėje gy
vena didokas lietuvių skaičius. 
Jie labai susirūpinę ateitimi. Po-

pondentams pareiškė, nieko kito 
negali daryti, bet tiktai verkti. 
Ji ir verkia, nes kelias prie jos 
namo bangų jau išverstas. 
Laimė, kad jos namas yra ant 
aukštos kalvos, bangos jo dar 
nepasiekė, bet kas žino, kaip il
gai jos užtruks. ;

Charles Kriščiūnas turėjo pa
sistatęs pastogę vandens pum- 
pai apsaugoti, šalia jos ėjo laip
tai, vedusieji prie vandens. Pum- 
pos namelis buvo gerokai ap
kaltas ir apkrautas maišais su 
smėliu. Bangos pasiekė tą nar 
mėlį, išnešiojo visas lentas ir 
storas sienas, ir visai sugadino 
pumpą. Dabar Kriščiūnų namas

Specialistai keliais atvejais 
planavo, kaip suvaldyti dideles 
ežero bangas, naikinančias visą 
pakraštį, bet nieko tikro nepa
ruošė. Vietomis buvo verčiami 
akmenys, kitose vietose buvo 
kalami plieno stulpai ir verčia
mas cementas, bet šiomis dieno
mis buvo išgriauti patys galin
giausieji plieno stulpai.

Geologai tvirtina, kad jokios 
priemonės bangų nesuvaldys. 
Reikia tinkamai sutvarkyti eže
ro dugną. Jeigu dugnas bus 
toks, koks jis dabar yra, tai 
bangos daužys pakraščius.

Barrett 
(hl Co.

Teisėjas uždarė 
chemikalų dirbtuvę

Teisėjas Charles E. 
įsakė uždaryti Stuart 
chemikalų dirbtuvę, 
2727 S. Troy St.

i Sprogus įkastam tankui, pra
dėjo plisti nuodingos dujos, pri- 
vertusios daugelį žmonių apleis
ti namus antradienio vakarą. 
Keli gyventojai jau seniai juto

rEliEiitiirae dvokiančius nuodus, bet jie ne- 
GĖLININKAS žinojo, iš kur tos dujos veržėsi. 

(PUTRAMENTAS) , Vieni sugrįžo namo, bet trečia- 
Linksmumo arba liūdesio valandom dienio ryta jie ir vėl buvo pri- 
graziausįos gėlės ir vainikai antka- ,. . . -- .,

pių papuošimui ir sezoninės , versti ^gti is namų del susida- 
kapams gėlės. riusio pavojaus.

vadovybė nutarė 
pirma ištirti, ar geriau taisyti 
sugedusius vamzdžius, ar statyti 
dirbtuvę užmiestyje.t

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET* 

fofofonsi; PR 8-0833 ir PR 8-8834

trečiad
šeštadie-

laiku
ninku grupė organizuotų grupių 
užpuolimus sekti, šioje grupė
je dirbantieji policininkai tu
rės glaudžiai bendradarbiauti 
su veikianėiom policijos gru-

Policija seks 
užpuolikų grupes

i (Lhicagos policijos vadas Con- 
lisk pranešė, kad policija kreips 
daugiau dėmesio į organizuotų 
grupių užpuolimus ir nusikal
timus. Dabar Chicagos policija 
turi kelias grupes, skirtas spe
cialiems nusikaltimams sekti. 
Viena grupė seka jaunuolių pa
darytus nusikaltimus, kita tyri
nėja kriminalinius nusikaltimus.

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8E1A4OS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietvvių-kalba: kasdien nuo pirma-! 
dieno iki penktadienio 11—12 
vaL ryto., — šeštadieni ir sek
madieni nu* 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telef.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Į

c a goję nusikaltimų skaičius tu
rės sumažėti.

Vis dar “pigiai” 
pardavinėja namus

j Prezidentas Niksosas nuo sau
sio 8 dienos sustabdė paskolas 
“pigiems” namams pirkti, bet 
Chicagos apylinkėje atsirado to
kių ‘‘realestatininkų”. kurie už 
labai mažą įmotėj imą “parda-

ridentas Niksonas, taupydamas 
valstybės pinigus, sustabdė 235 
paragrafą, leidusį duoti pasko
las namams pirkti net ir tuo at
veju, jeigu žmonės visai netu
rėjo pinigų. Kas nori pirkti na
mą, tai pirma turi susitaupyti 
bent kiek pinigo.

TRIJŲ ŠIMTMEČIŲ KAREIVIS
Jean Theurel, gimęs 1684 m.

ROCKFORD, ILL
Miršta Rocfcfordo lietuviai
Negaliu nepranešti gyvie

siems, kad mirė Ona Pilypaitie- 
nė, sulaukusi 77 metų amžiaus. 
Ji gimusi Lietuvoje. Ji buvo svei
ka ir tvirta lietuvaitė. Atvykusi 
į šią laisvės šalį, ji apsigyveno 
Rockforde ir ištekėjo už Juozo 
įPilypaičio.

Jiedu gražiai gyveno, išaugino 
tris sūnus ir vieną dukrą — Sta
sį, Juozą, Albiną ir Eleną. Geros 
motinos meilės globoje, gerai pri
žiūrimi ir maitinami vyrai iš
augo sveiki 6 pėdų ąžuolai. Vi
si buvo išmokslinti. Jie kalba 
angliškai, bet visi gražiai kalba 
ir lietuviškai.

Depresijos laikai Amerikoje 
buvo labai sunkūs, bet Pilypai- 
tienė rūpinosi, kad jiems nieko 
netrūktų, kad jie nenukentėtų. 
Už vaikų auklėjimą reikia ati
duoti motinai tikrai nuoširdžią 
pagarbą.

Laidotuvių metu koplyčioje 
buvo daug gražių gėlių, jos puo
šė josios karstą. Koplytėlėje bu
vo visi vaikai ir daugelis josios 
draugų. Ji buvo palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis šv. Pe
tro ir Povilo lietuviu bažnyčioje. 
Josios mylėtas vyras Juozas ser
ga, tai ląidptuvėse negalėjo da
lyvauti. Didokas skaičius auto
mobilių palydėjo velionę į Kal
varijos kapines.

Giliąi užjaučiu nuliūdusi vy
rą Jųo^ą, sūnus, dukrelę ir gi
mines.

Nespėjome palaidoti Pilypai- 
tienės, už kelių djęaų mirė Adol
fas Pitkus, išgyvenęs 82 metu. 
Jis gimė ir augo Lietuvoje. At
vykęs Amerikon, jis apsistojo 
Rockforde. čia jis visą laiką gy
veno.

Jis buvo stiprus vyras, dirbo 
sunkų darbą plieno liejykloje, 
prie formų liejimo. Lietuvių vi
suomeniniame darbe jis mažai 
dalyvavo. Jis vedė kitatautę. 
Jiedu užaugino sūnų Roy ir duk
terį Helen. Visą, gyvenimą lie
jykloje dirbo tą patį darbą, kol

Su nusistebėjimu mes klausiame: Kaip tai gali būti? Musų Viešpats 
Jėzus visuomet buvo tobuloje vienybėj* su savo Tėvu — Sūnus, kuris gar-

. , , . _ .... i ringai išrodė Jo lygybę ;bet taip nėra su mumi: mes buvom* nusidėjėliais,
Lhjon miestelyje, Prancūzijoje, ir neturėjome nieko tokio ką jis galėtų mylėti. Vienok esame nuplauti, 
tarnavo be pertraukos tos šalies aučystyti, nors ir kiek netobuli būtų mūsų žemiškieji indri, mūsų širdys 
, . i-ii x ■ x- , I JYa tobulos akyse jo, kursai gali skaityti musų širdis. O kada jis mate muskariuomeneje laike trijų Šimt- gu tobulomis širdimis — tobulais užmanymais — pasistengianrius pergalėti 
mečių. 1699 m. būdamas 16 m. silpnybes ir netobulybes kūne mūsų, uoliai pasiryžusius pildyti jo valią, 
• . ....._ . ir su nusižeminimu nusitikinčius i jo parūpinimus. kuriuos jis skyrė musujis savanoriu įstojo į Tourame išganymui ir išgelbėjimui iš nuopuolio* Dievas žino kas yra vertas jo 
pulką. Tuo laiku prancūzai ka- Į meilės.
riavo su olandais taip pat sekan
čius 30 metų buvo karo padėtyje 
su savo kaimynais. Sunkiausios 
kovos buvo su austrais ir ispa
nais. Tose kovose ir karuose da
lyvavo J. Theurel. Jis net neat
siminė paskirų mūšių skaičiaus, 
bet sako, kad jų buvę apie šimtą. 
Karalius Louis XIV pakėlė 1777 
m. tą 93 metų karo veteraną į 
kapitono laipsnį ir paliko jį ka
riuomenėj neaktyviai tarnybai. 
Bet jis paliko aktyvus ir toliau 
tarnavo I-je kuopoje Paryžiaus 
mieste, gyvendamas kareivinėse.

1802 m. Napoleonas I-sis iš
girdo apie tą 118 m. karo vetera
ną ir paskyrė jam 1,500 frankų 
arba apie 300 dol. metinę pensi
ją už labai gerą 103 metų tarny
bą. Jis ja naudojosi iki 1807 m. 
Mirė sulaukęs 123 metus.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažn^ių 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. Zavisf, 3715 W. 66fh St„ Chicago, Illinois 60629

SV. RASTO TYRINĖTOJAI 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Telef.: GRovehiU 6-2345-6

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS

• Senovėje lietuvių giminės 
buvo; prūsai, jotvingiai, žemai
čiai, aukštaičiai, latviai, kuršiai, 
žiemgaliai ir sėliai.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PRANEŠIMAI

— Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je 6-tos Apskrities valdybos ir kuo
pų rinktų atstovų susirinkimas įvyks 
kovo 25 d. Chicago Savings and Loan 
patalpose, 6245 So. Western Ave., 
3:00 vai. p. p. Kviečiame visus būti
nai dalyvauti šiame svarbiame susi
rinkime. Kviečia

SLA 6-tos Apskrities Vaidyba

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MA2EIKA&EVANS

— JoniškiečiŲ Labdarybės ir Kultu? 
ros klubas turės kauliukų žaidimą 
“Bunco Party”, kuris įvyks sek
madienį, kovo 25 d. 2 vai. popiet Hol
lywood salėje, 2417 w. 43rd St. Bi
lietai bus gaunami prie įėjimo. Ko
misija kviečia visus atsilankyti, sma
giai praleisti laiką ir gauti gražių do
vanų. A. K.

— Lietuvių Žagarės klubo narių 
susirinkimas įvyks sekmadienį, kovo 
25 d. 1:00 vai. popiet Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Nariai ir na
rės malonėkite dalyvauti, taip pat 
nepamirškite užsimokėti nario mo
kesčius. Po susirinkimo bus vaišės.

J. Keturakis, rast.

PRANUI SPŪDŽIUI
New Yorke staigiai mirus, 

jo žmonai Bronei Spūdienei ir jų giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Euphrozine Mikužiūtė
SLA iždininkė

5 Metų Mirties Sukaktis

ALBERTAS KRAUZAS
Gyvenęs 3234 W. 66th Street

Mirė 1968 metų kovo mėn. 24 dieną, sulaukęs 44 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Balsiuose Palaidotas Bethania kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Elzbieta., 2 sūnūs: Allen ir Albert, mar
čios — Patricia ir Irene ir sesuo Martha Rotz.

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

Tebūna Ta* lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
tmoM, vaikai ir «*wo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: Y Ard s 7-1741 - 1742

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

MUDEKMdKUS AIR-CUNDHTONED KOPLYČIOS

3207 So. UTUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-34IH

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR N AKT].

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicages
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HI. Phone: OLympic 2-1

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 S*. UTUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET x REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

11 n i ■ m i n .. i ■

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: Y Ards 7-1911
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Lietuviai mokslo 
pasaulyje

i5 University of California at linkiu mokyklose. Tuos daug 
Berkeley, California. žadančius krepšinio sportui

1). J. Kudžma, fiziologijos ir "Ali Stare” žaidėjus atrinko Chi- 
1 medicinos profesorius padėję- eago Tribune Sporto re<lakto- 
jas, Dept, of Medicine, Section riai ir kartu su Coca Cola ben-

■■■-■ - - ---------- ji '■

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Carol Coke Pilbeam ir J. Ri- 
mas Vaišnys iš Dept, of Geolo
gy and Geophysics, Yale Univer
sity, New Haven. Conn., išspaus
dino straipsnį apie akustinius 
greičius ir energijos praradi
mus granulariniuo.se agregatuo
se, kuris yra išspausdintas leidi
nyje Journal of Geophysical Re
search. tomas 78, nr. 5 1973 m. 
vasario mėn. 10 d. Tai yra C. C. 
Pilbeam daktaratinė disertacija, 
kuri buvo paruošta profesoriaus 
J. R. Vaišnio priežiūroje Yale 
universitete 1971 metais.

Journal of Geophysical Re
search turi 52 padėjėjus redak
torius, iš kuriu du yra lietuviai: 
George A. Paulikas iš Space 
Physics Laboratory, Aerospace 
Corporation, Los Angeles, Cali
fornia. ir Vytenis M. Vasiliūnas

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10 -20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

of Endocrinology and Metabo-:drove balandžio 1 d. jiems ruo- 
lism, University of Texas Medi- šia iškilmingus pietus ('. Hilton 
cal School at San Antonio, Te- viešbutyje. Jiems bus įteikti 
\as, paskelbė straipsnį apie viš
čiuką, kaip laboratorinį modelį, 
studijuoti estrogeno sukeltą hi
perlipidemiją, kuris yra atspaus
dintas leidinyje Metabolism — 
Clinical and Experimental, to-
mas 22, nr. 3 1973 m. kovo mė
nesį. Saulius šimoliūnas

KADA AMERIKA NETURĖJO 
SKOLŲ?

1835 m. Amerikos prez. And
rew Jackson nutarė panaikinti 
visas valdžios skolas. Tuolaikinė 
administracija jas paskirstė val
stijoms, o ju gyventojai sumokė
jo grynais pinigais.

TRUMPAI

— Kaz. Smailis iš Stagg mo
kyklos ir Dave Piteika iš River
side - Brook yra tarpe E14 ge
riausių jaunųjų krepšinio žai
dėjų Chicagos miesto bei apy-

PASIUNTINIO K. ŠKIRPOS VEIKALAS
SUKILIMAS

LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI 
jau atiduotas spausdinimui ir bus parduodamas po 15 do
lerių. o užsiprenumeravus jį iš anksto — po 12 dolerių už 
knygą.

Užsakymus siųsti autoriaus adresu:
MR. K. š K I R P A, 

2043 36th ST., SE.
WASHINGTON, D. C., Zip. 20020

Data.......... ............
Jungdamas 12 dol. čekį (arba Money Order) prašau 

teiktis prisiųsti man “SUKILIMO” knygą, kai ji tik bus 
atspausta.
PAVARDĖ ..................................................................... ............
GATVĖ ............................................. . ..... ................................
GYVENVIETĖ .......................... ................   _............. .

Parašas
“ ■ ' ■' - ---- ■

auksiniai ženkleliai.
— Algirdas Jonyšas iš Chica- 

gos tarnauja mediku JAV avia
cijos dalinyje Panamos kanalo 

j zonoje. Dalyvavo pagelbos ak
cijoje po žemės drebėjimo Ni- 
karagos valstybėje.

Mjr. A. Švenčionis baigė 
Argentinos kariuomenės aukš
tųjų karininkų antruosius kur
sus labai geru įvertinimu. Dai
gus 3-sius, jam bus atviras ke
lias į generolo laipsnį.

— Emilija Misiūnaitė laimėjo 
Imą vietą Kelly Parko ir Kiwa- 
nis klubo suruoštų scenos me
no varžybų pirmoje grupėje. 
2-sios grupės laimėjusių, tarpe 
Daina Mieliulytė, 3-je Janice Ry
mas. Paaugusių grupėse yra 
atžymėti laimėjimais: Vincent 
ir Walley Pažėra, Marytė Žič- 
kutė, Vicki ir (Larol Pažėraitės, 
Roxanne Yociūtė, Judita Bar- 
dytė.

— Gėlių ir darželių paroda 
prasidės kovo 24 d. McCormick 
Place. Uždaroma balandžio 1 
dieną.

-— Simonas Kontrimas, Irving
ton, NJ., ilgametis Naujienų 
skaitytojas, atsiuntė 5 dol. už ka
lendorių. Gegužės mėn. vidu
ryje jis planuoja ilgesnę kelio
nę po Ameriką.

— A. Bacėnas, Bexley, Ohio, 
ilgametis Naujienų skaitytojas, 
sulaukė 84 metų amžiaus, bet 
nuolat domisi lietuvišku gyve-

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

PARDUODAMAS
25 VIENETŲ LIETUVIŠKAS 

M O T E L I S
Phoenix’o mieste, Arizonoje. Dėl 

informacijų kreiytis į:
ANGELA MOTEL

M. DAMBRAUSKAS 
2114 W. BUCKEYE RD. 
PHOENIX. AR1Z. 85009

TEL. 602 — 252-1265
I---------—--- -------------- ----------
niniii ir džiaugiasi bendraisiais 
darbais.

— Sen. Frank D. Savickas 
(D-27) yra kosponsorius įstaty
mo projekto apsaugoti teises 
nusistaėiusiųjų prieš abortus as
menų bei Įstaigų. Tas projek
tas yra “Abortion Conscientious 
Objectors Bill”. Jis apsaugos 
gydytojus, ligonines, slauges ir 
asmenis bei Įstaigas, atsisakan
čius propaguoti ar vykdyti abor
tus.

— Stereo FM, AM radijas, 
stereo patefonas ir stereo 8 takų 
magnetofonas — viskas viena
me kabinete. Įdomu? Skaity
kite toliau: visa tai ne kelių pė
dų ilgumo kabinete, bet stalinia
me aparate tik 23x16 inčų didu
mo. Ir dar: aparatūra — 4 ka
nalų. Tikrai — labai įdomus, 
patogus ir labai geras aparatas. 
Išmėginkite pas Gradinską, 2512 
W. 47th St., Chicago, Ill. Tel. 
FR 6-1998. Atdara nuo 9 vai. 
ryto ligi 6 v. vak.; pirm, ir kely, 
nuo 12 vai. ligi 9 v. vak.; sekm. 
ir tree, uždaryta.

AL. IR I G N A S
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-tes ir Western Avenue kampas *

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ 

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.

MICHAELS

f"" ......

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS y *

♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
š. m. balandžio mėn. 15 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. popiet, Chi
cago Savings and Loan salėje, 
6245 So. Western Ave., šaukia 
metinę KONFERENCIJĄ.

Visos organizacijos, sudaran
čios Chicagos Lietuvių Tarybą, 
prašomos atsiųsti savo atstovais. 
Taip pat, visi lietuviai, kurie in
teresuojasi ALTOs veikla, mie
lai prašomi Į konferenciją atsi
lankyti.

Į Atskirai kvietimai nebus siun
tinėjami.

Laukiame visų atsilankant!
Chicagos Lietuviu Taryba

‘ (Pr).

4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos)
254-8500

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 
Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

> ....................—i. .n i ■ ,i,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS

““—<
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208Va W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI FARM

&
IMSWIAMC^

I gate F arm F ire and Casualty Compar e Į

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

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

SIUNTINIAI I LJETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ U»|. WA 5-2737 
3333 So. Hoisted St, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3370 

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

V. VAL ANTINAS

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBCS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tol.; Rlpublic 7-1*41

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmafame tome yra 208 puslapiai, e antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

>-----------------------------------------
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♦ DIEMAKEBS
♦ TOOLMAKERS
♦ MILLING MACHINE
♦ DEVLIEG JIGMILL
♦ BURGMASTER TAPE
♦ JIG BOR.

Reikalingas *5 metų patyrimas pana
šiose darbo srityse. Aukščiausias at
lyginimas ir viršvalandžiai. Apmoka
ma Blue Cross. Blue Shield ir svar
besnių ligų apdrauda. Apmokamos 
atostogos ir šventės. Kompanija turi 
Profit Sharing planą. Darbininkai 

reikalingi dienomis ir naktimis.
IDEAL TOOL & 

MANUFACTURING CO.
5615 So. CLAREMONT AVENUE

(Skersai gatvės nuo Jaunimo centro)
Tel. 176-1080

MACHINISTS
Lathe & Bench hands. Also assembly 
workers. Experienced. Must read 
blueprints. For assembly of large 
small coilwinding machines. Good 
working conditions. Hospitalization.

GEO STEVENS MFG. CO. 
6001 No. KEYSTONE 

Tel. 588-1300

MODEL SHOP FINISHER 
Leading custom shop doing models, 
mockups and prototypes, requires top 
man with proven experience and abil
ity. Must be good in making colors, 
silk screen exp. helpful. Pay will 
match qualifications. Profit sharing, 

insurance, vacations.
WIELGUS PRODUCT MODELS IND. 
223 W. ERIE ST. 664-9450

APPLY NOW ! !*
Olympia Fields Country Club 
203rd and South Western Ave.

Olympia Fields, Illinois 
MAINTENANCE HELPERS 

AND HOUSEMEN

MAŠINISTAS
Patyręs prie Engine Lathe. Mažiau
siai 50 vai. savaitė. Aukščiausiąs at

lyginimas.
ACE MOLD CO.

4516 W. THOMAS ST.
Tel. 342-0848

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTAB1ATAS — VERTIMAI

rVTSŲ ECžiŲ Draudimo agentūra"!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

I6-TA IR TALMAN
I

Labai puikus, bet žemai įkainuotas 2 
butų namas su labai sunkiai randamu 
sklypu šalia jo. Tas gražus namas 
turi patogias kabinetines virtuves ir 
naują vonios kambari savininko bute. 
2 mašinų garažas. Jūs galite statyti 
namą ant gretimo sklypo arba mes jį 
parduosime atskirai, arba laikykite jį 
savo šeimos piknikams. Arti Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčios, ge
roje apylinkėje. Jis bus greitai par
duotas. Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

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

70-TA IR ROCKWELL. Mūrinis 2 po 
5 ir 2 kambariai rūsyje. Nauja gazo 

šilima. LISKUS. 434-8786.

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

BIG BIG BARGAIN
See owner and builder at 

2505 W. 61st ST.
19 apartments, best construction and 
upkeep. Clean like new. Big income, 

very reasonable for quick sale.

♦ LB Vidurio Vakarų apygar
dos rinkimų komisija praneša, 
kaip jau anksčiau spaudoje bu
vo paskelbta, 1973 m. gegužės 
19—20 dienomis Įvyks JAV Lie
tuvių Bendruomenės VII-sios 
tarybos ir Pasaulio Lietuvių sei
mo atstovų rinkimai. ,

LB Vyriausioji rinkimų ko
misija, remdamosi JAV LB ta
rybos rinkinių taisyklėmis, nu
statė, kad kandidatus i LB tary
bą ir PLB seimą, atskirais są
rašais. gali siūlyti nemažiau kaip 
dešimt lietuvių. Kandidatų są
rašus su parašais, kad sutinka 
kandidatuoti iki 1973 m. kovo 
31 d. prašoma Įteikti Vidurio 
Vakarų apygardos rinkimų ko
misijos pirmininkui, šiuo ad
resu: Ignas Kazlauskas. 7212 S.! 
Francisco. Chicago, Ill. 60629. 
(Tel. 776-2058).

Siunčiamųjų paštu pasiūlymų 
vokai turi būti antspauduoti ne 
vėlesniu, kaip kovo 31 d. paš- 

jto antspaudu. (Pr).

LTN METINIS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Tautinių Namų Val

dyba praneša, kad metinis narių 
susirinkimas šaukiamas 1973 m. 
kovo 31 d. 5:00 vai. n. p. nuo
savoje pastogėje, 6122 So. Ke- 
dzie Ave.. Chicago, Ill. Susirin
kime sprendinio teisę turi tik 
LTN nariai, tačiau jame daly
vauti ir savo pasiūlymus reikšti 
kviečiami visi Chicagos lietu— 
viai-ės.

POWER SEWING 
MACHINE OPERATORS

Experienced. Good pay. Steady. Air 
. conc^ plant.- Good fpiqgeibenefits.

WHEELER COMPANY
224 W. HURON STph’j 

Tel. SU 7-1156 ’

SECRETARY
for 2 advertising sales repre
sentative bn sport magazine. 
Loop office. Be your own boss. 

Age and/or experience open.
CALL

RICH SPENGLER

263-2400
♦ “čigonų Barono” pirmieji 

du spektakliai bus ŠĮ šeštadienį, 
kovo 24 d. 8 vai. vak. ir sekma
dienį, kovo 25 d. 3 vai. popiet 
Marijos mokyklos salėje. Bilie
tai gaunami Marginiuose ir ka
soje prie Įėjimo: šeštadienį nuo 
5 iki 8 vai. ir sekmadienį nuo 
12 iki 3 vai. popiet. (Pr).

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

SAVININKAS PARDUODA geroje 
Marquette Parko apylinkėje 2 aukštų 
mūrini su 6 kambariais ir 2 butais po 
3 kambarius. Modernios virtuvės. 2 
mašinų garažas, daug įvairiu priedų.

Įkainuotas virš $30,000.
Tel. 436-1525.

CHOICE 
LOT FOR SALE

One block from Marquette Park.
Phone: 737-8673 
MR. DECKER

PRIE 68-TOS ir PULASKI mūrinis na
mas 15 metų. 3 miegami ir valgoma
sis. Centrinis vėsinimas. Gerai įreng

tas rūsvs. Namas labai geras.
P. ŽUMBAKIS, PR 8-6916.

M. A. S I M K IT S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 2547450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai iri 

kitokį blankai.

Po susirinkimo, 7:00 vai. vak. 
tose pat patalpose visi susirinki
mo dalyviai, jų artimieji ir bi
čiuliai kviečiami užkandžiui. 
Jo programą sutiko pravesti 
Zita Kevalaitvtė - Visockienė.

(Pr).

♦ Antano Smetonos piano re
čitalis - koncertas Įvyks š. m. 
kovo mėn. 24 d. 8:00 vai. vakare 
(šeštadienį) Jaunimo centre.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Bilietai gaunami Marginiuose 
ir koncerto dieną prie Įėjimo.

Koncertą rengia Dariaus - Gi
rėno Lituanistinė mokykla.

CORNER
2 STORY BRICK BUILDING 9

3 CAR GARAGE
12 sleeping rooms 2nd floor with 
over $880 income per month. 2 stores 
first floor — one tavern with big 
factorv business — 6 room apt. Flood 
control basement. Selling because of 

old age. ready for retirement.
28 years in same business. 

Vicinity Kedzie & Archer.
For ’‘n^O’-rnnfion 

247-3688

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS nau
ja 8 butu narna po 3 ir 4% kamb. 
$15.500 pajamų. Marquette Parke.

Mainys i mažesni. Tel. HE 4-2323.

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO. ILL 60629 
434-3400 or 735-1968

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
gazu šildymas. Alum, langai. Gara
žas. Arti mūsų. $22,900.

AUKŠTAS 6 BUTU MŪRAS. Gage 
Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

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 šauti 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.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23.000.

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

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metu 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Papke. Kaina $9.900

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūsiu namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Bl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus cemento ir dažvtoio darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

IŠKILUS GROŽIS

Daug geresnis už nauja 6*4 kambarių 
mūrinis su 3 labai patraukliais miega
maisiais. IVį Hollywood stiliaus vo
niomis. steinuotais ąžuoliniais kabinę-! 
tais virtuvėje ir nepaprasto stiklo 
langais. Tas labai puošnus namas vra 
pastatytas ir įrengtas sulig užsakvmu 
ant 35' sklypo labai geroje St. Thnmas 
Moore parapijos apylinkėje. Jeigu 
kada nors svajojote apie gora narna 
tai dabar jūsų svajonė gali lengvai 

išsipildvti.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAE* S dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

Federalimu ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPIR MRVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-upi Ir ♦. f.
4824 So CALIFORNIA AVI. 

CHICAGO, ILL. TIL. VI 7-9377
IŠNUOMOJAMI 3 NAUJAI dekoruoti 
kambariai su baldais už 135 dol. per 
mėnesį. Jei be baldų ir užšimokant 
elektros bei gazo sąskaitas, tai tik 
$90 Arti bažnyčia, teatras, krautu
vės ir susisiekimas. Reikalingas už

statas. i
Tel. 887-2437.

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
miegamas kambarys su visais patogu
mais padoriam vyresnio amžiaus vy
rui arba moteriai. Tel. WA 5-6742

A. 6. AUT® REBUILDERS 
čia automobiliai Išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningą! 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

Tll_____776-5818
Anicetos Garbačiauskas, tev.

granulariniuo.se


Debesuota, gali lyti.
Saulė teka 5:46, lei4i:'“’: c-na
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VATIKANAS EKSKO JNIKAVO DU RAŠYTOJUS
VAIKAI DREBA PAMATĘ MAŠINĄ

1971.XII.17 į Avilių aštuonmetę mokyklą pamokų metu at
vyko Zarasų raj. prokuratūros tardytojas Bezusparis ir milicijos 
leitenantas Bagdonavičius. Mokytojų kambaryje po vieną buvo 
ištardyti mokiniai: Bakutis, Bazmanavičiūtė ir dvi seserys Je- 
zerskaitės dėl rengimosi Pirmajai Komunijai 1971 m. vasarą. Mo
kiniams buvo pateikti klausimai: ar klebonas mokė? kiek laiko 
mokė? ar davė klebonas katekizmą? ar davė maldaknygę? ką 
klebonas kalbėdavo? Vaikai buvo tardomi maždaug po valandą 
laiko; paleidžiant turėjo pasirašyti surašytą protokolą. Atėjęs į 
klasę Bakutis visą pamoką praverkė. »

Į fizikos kabinetą buvo su
kviesti kiti vaikai, o tardytojas 
ant lentos užrašė: “Zarasų rajo
no prokurorui’’. Vaikai turėjo 
parašyti kiek kartų ėjo pas kle
boną, kas ir kaip juos mokė ti
kėjimo. Po rašteliais turėjo pa
sirašyti. Tardytojas išsivežė 
18-os vaikučių raštiškus liudiji
mus. Vaikai tardymo buvo su
krėsti ir kai kurie net verkdami 
sugrįžo į namus. Sulaukusi ver
kiančios dukrelės, pas direktorių 
atėjo Pupeikienė reikšdama ne
rimą, kodėl vaikai dėl Pirmos 
Komunijos be tėvų žinios yra 
tardomi. Kitą dieną pas direk
torių ątvyko Mažeikienė, skųs
damasi, kad vaikas dėl išgąsčio 
naktį šokąs net iš miego.

Gruodžio 20 dieną moterys nu
vyko į Zarasų prokuroratūrą pa
reikšti protestą, kad vaikai be 
tėvų nebūtų tardomi, nes jie iš 
baimės rašo, ką tardytojas lie
pia. Prokurorui moterys įteikė 
raštišką protestą. Paskui jfcs 
visas prokuroras ir tardytojas 
apklausinėj o.

Tuo metu, kai moteris tardė 
prokuratūroje, vaikai, budint 
mokytojams, kad nepabėgtų, vėl 
buvo tardomi dėl Pirmos Komu
nijos.

Kai kurios motinos, nesulauk
damos grįžtančių po pamokų vai
kų, atsiskubino į mokyklą. Per 
jėgą įsiveržusios į kabinetą jos 
rado savo tardomus vaikus. Ka
binete dar buvo milicininkas ir 
vienas mokytojas. Po stalų už
maskuotas sukosi magnetofonas. 
Pareiškusios protestą, kad be jų 
žinios vaikai yra tardomi ir per 
dieną laikomi nevalgę, motinos 
pasiėmė savo vaikus ir išsivedė 
į namus. Ta proga buvo paleisti 
ir neapklaustieji vaikai. Išvyk
dami prokuratūros darbuotojai 
pažadėjo dar atvykti...

Tėvai, susitikę direktorių, 
smarkiai užsipuolė, kodėl jų vai
kai yra tardomi, gąsdinami, kad 
net naktimis nemiega, dreba pa
matę kokią nors mašiną — gal vėl 
atvažiuoja tardytojas!

Kaip gaila, kad 8-10 metų vai
keliai yra dėl Pirmos Komuni
jos tardomi, tarsi būtų kokie 
vagys ar chuliganai.

Dėl neaiškių priežasčių bau
džiamoji byla Avilių klobonui 
kun. B. Antanaičiui nebuvo iš
kelta. (L. K. B. Kronika, nr. 2).

s viso PASAULIO

WASHINGTONAS. — Ameri
kos santykiai su Panamos vy
riausybe dar daugiau pagedo, kai 
paaiškėjo, kad Amerikos amba
sadoriui Scali Panamos valdžios 
buvo grasinta smurtu, jei jis JT 
Saugumo Taryboje panaudos ve
to. Valdžios atstovai Scaliui pa
reiškė, kad savo veto jis geriau 
paskelbtų iš aerodromo, sėdėda
mas lėktuve, nes studentai ir kiti 
karštulioi Panamoje gali būti 
ambasadoriui pavojingi.

WASHINGTONAS. — Vienas 
iš septynių nuteistųjų Water
gate šnipinėjimo byloje James 
McCord, 53 m. pranešė raštu tei
sėjui, kad jis dar norįs atideng
ti teisme nepaskelbtų tos bylos 
smulkmenų.

Lėktuvnešiui "Midway" grįžtant namo iš Vietnamo, jūreiviai apstojo 
visus laivo pakraščius, norėdami greičiau pamatyti San Francisco 

uostą.

Žemės ūkio DU ITALAI PARAŠĖ KNYGĄ APIE 
NUODĖMIŲ KLAUSYTOJU PAMOKYMUS

VATIKANAS. — Katalikų bažnyčios Tikėjimo Doktrinos 
Kongregacija, pačiam popiežiui Pauliui įsakius, ekskomunikavo du 
žurnalistus: Norberto Valenti ir moterį Clara di Meglio už kny-

; BARKAUSKO PAMOKSLAS KŪRĖJAMS
Okupuotos Lietuvos komunistų partija visu frontu tebetęsia 

puolimą prieš jų vadinamus paklydusius kultūrininkus, šia tema 
specialų straipsnį (“Įkvėpimo šaltiniai”) žurnalui “Sovetskaja 

BONA. — V. Vokietijos parla- ku^tura” P*ras^ Antanas Barkauskas, partijos CK sekretorius.

Pradžioje pasidžiaugęs, kad 
lietuvių "meno meistrai.';.'tvirtai' 

i stovi komunistinio partiškumo

‘pavojams” ir “nege
rovėms”. Barkauskas aprašo, 

Į kaip “buržuaziniai propagandis- 
į tai” organizuoja “vis naujas ir 
Inaujas atakas”. Jų priemonės: 
“spekuliavimas tautos kultūrinio 
palikimo 'šventumu'”, “koketavi
mas su religija”; “’Vakarų stan
darto’ brukimas” ir t. t. “Ypa
tingas viltis antitarybiškumo 

j ideologai deda į nacionalistinių 
atgyvenų skatinimą ir išpūti
mą”. Barkauską ypač nervina

Kinija kaltina 
“didžvalstybes”

HONG KONGAS. — Komu
nistinė Kinija per savo žinių 
agentūrą apkaltino Ameriką ir 
Sovietų Sąjungą, kad jos grasina 
pasaulio žuvų atsargoms ir sie
kia likti viso pasaulio žuvinin
kystės prižiūrėtojais. Tos didž- 
valstybės norinčios toliau plėšti 
pasaulio vandenynus, primesda- 
mos savo valią mažesnėm ir silp
nesnėm šalim.

Hsinhua sako, kad Sovietų Są
jungos žvejybos laivai nelegaliai 
žuvauja Ramiojo vandenyno, At
lanto ir Indijos vandenynų van
denyse,,mažindami kitų valsty-

mentas svarsto kelis abortų le
galizavimo pasiūlymus. Abi di
džiosios partijos leidžia tuo klau
simu kiekvienam atstovui bal
suoti pagal savo sąžinę. Opozi- ■ pozicijose”, jis pusę straipsnio
cija Vokietijoje, ypač katalikų paskiria 
tarpe, abortams yra labai dide-1 
lė.

BELFASTAS. — Protestantų 
šaukta š. Airijoj masinė demon
stracija prieš naują britų konsti
tucinį planą, tesutraukė apie 2,- 
000 žmonių, daugiausia jaunimo. 
Net ir radikalai protestantų va
dai ragina žmones vengti smur
to, bet naudoti savo galią balsa
vimų būstinėse.

NEW YORKAS. — Jungtinių
Tautų Aplinkos apsaugos orga- JŲ pastangos “atplėšti lietuvių 
nizacijos posėdyje kanadietis nacionalistinę kultūrą nuo ben- 
Maurice Strong pareiškė, kad. dro tarybinės socialistinės kul- 
ateityje “aplinkos agresija” ga- tūros vystymosi”.
Ii iššaukti politinių konfliktų, Barkauskui Lietuvos “kūrybi- 
sukelti karų. Viena valstybė ga- njaj darbuotojai” pilni nuodėmių, 
h “pavogti iš kitos lietų ir su- Kai kurie «mėgina idealizuo_ 
kelti sausrą. Vienų valstybių patriarchalinę kaimo vienkie_ 
vandens teršimas gali pakenkti buitį”. Į kitų kūrinius pra- 
kitoms. Tokie veiksmai ateityje jskverbia “pesimizmo, nusivy- 
būsią konfliktų priežastim. , ]imo gaidog apsimestinis ab_ 

VATIKANAS. — Katalikų baž surdiškumas. situacijų ir kolizi- 
nyčiose moterims bus leista da- jų beprasmiškumas”. Barkaus- 
linti komuniją, paskelbė popie- kas ypatingu taikiniu pasirenka 
žiaus įstaiga. I jau anksčiau aštriai kritikuotą

PEKINAS. — Londono Fil- literatūros mokslininko ir kriti- 
harmoninis orkestras su pasise- ko V. Kubiliaus straipsnį “Ta- 
kimu koncertuoja komunistinėje lento mįslės”, kuriam tvirtinama, 
Kinijoje. Programoje yra ir ke- kad “talentas gimstąs pats sau 
lios komunistinės kompozicijos,1 ir negalįs niekam tarnauti. O 
kurias kinai labai šiltai priima, reikalavimas tarnauti visuome- 

MASKVA. — Anatoly Blagon- niniams idealams (t. y. rusiška- 
ravov, erdvės mokslų specialis-' jam komunizmui, Red.), Kubi- 
tas, pareiškė, kad neužilgo robo
tai bus nusiųsti į Marsą daryti 
įvairių eksperimentų.

SAN MARINO. — Viena 
žiausii^ pasaulio respublikų 
Marino nugalėjo valdžios 
zę ir sudarė socialistų ir krikš
čionių demokratų koaliciją. Opo
zicijoje liko socialdemokratai.

SALISBURIS. — Rodezijoje 
teismas nuteisė tris juodus pi
liečius mirties bausme už kari
nę veiklą prieš baltuosius.

Barkauskui Lietuvos “kūrybi-

prezidento krizės
ANKARA. — Turkijos prezi

dento rinkimų klausimas vėl at
sirado akligatvyje. Jau rašėme, 
kad dvi didžiosios parlamento 
partijospasiūlė prailginti dabar
tinio prezidento terminą, nes ne
pavyko išrinkti naujo preziden
to po septynių parlamento bal
savimų. Atrodė, kad didžiosios 
partijos laimės, nes jos abi turi 
parlamente virš 300 vietų. Bal
suojant dėl pasiūlytos rezoliuci
jos paaiškėjo, kad tik 299 balsa
vo už termino pratęsimą. Dviejų 
balsų partijoms pritrūko.

Dar nežinia, kaip ši krizė bus 
išspręsta. Kariuomenės išstaty
tas kandidatas į prezidentus gen.

ma-
San 
kri-

bių žuvų atsargas. Sovietai lenk
tynėse su Amerika gresia pasau
lio žuvų atsargoms, sako Hsin- 
hua.

liaus nuomone, reiškia vos ne ta
lento žlugimą”. Tokioje metodo
logijoje Barkauskas įžiūri mė
ginimą “sukompromituoti išti
sas kartas, pradėjusias kurti po- 

. kario metais”, t. y. stalinistinę 
pseudo-kūrybą.

Barkauskas baigia savo straip
snį tipiška raudonojo biurokra
to “logika”: “Mes, komunistai, 

! pasisakome už plačiausią stilių 
ir žanrų įvairovę... bet drauge 
mes pabrėžiame: kiekvienas me- 
ninkas turi ištikimai... tarnauti 
kilniam komunizmo reikalui, o 
ne 'drovėtis’ savo įsitikinimų,... 
užimant madinga “neutralo' po
zą”. (E)

statistika
Ryšium su Sovietų Sąjungos 

gyvavimo 50-mtčiu, Lietuvos 
Statistikos Valdybos viršininkas
B. Dubasov (jau miręs) parašė £°s “Sex >n the Confessional” parašymą. Vatikaną įžeidė ne tik 
neilgą straipsnį apie Lietuvą, I knyga apie lytinius dalykus, bet ir būdas, kaip tai knygai buvo 
kurį įsidėjo Maskvoje leidžia- renkama medžiaga. Abu autoriai ėjo į klausyklas išpažinties pas 
mas “Vestnik statistiki” žurna- t>36 kunigus įvairiose bažnyčiose. Su paslėptais rekordavimo apa- 
las. 1972 m. No. 10. Į ratais jiedu užrašė nuodėmklausių pamokymus įvairiais lytinį

Kaip paprastai, liaupsinama ' gyvenimą liečiančiais klausimais. Autoriai norėję parodyti, kaip 
Lietuvai neva suteikta kitų res- atsilikę nuo gyvenimo yra kai kurie kunigai ir kokias nevienodas 
publikų visokiausia parama (ji Pam°kas jie duoda nuodėmių išpažinėjams, 
tuo tarpu daugiausia pasireiškė 
kolonistų siuntimu — rusų, uk
rainiečių, gudų, uzbekų, gruzi
nų, kazokų ir kt.) ir tariamieji 
nepaprasti ūkiniai bei kultūri
niai laimėjimai Lietuvoj. Straip
snyje yra duomenų apie 1971 m. 
žemės ūkį. Tais metais buvę 
1385 kolchozai ir 299 sovchozai. 
Buvęs labai geras javų derlius, 
gauta po 26.6 kvitalus grūdų iš J gandistai džiaugiasi ir didžiuoja- 
vieno hektaro, nusausinta 140 si visomis okupanto lietuvių tau- 
tūkst. ha žemių ir kt.

Tame pat žurnale atskirai duo- gerovėmis. Ypatingai jie, kaip 
ta žinių apie žemės ūkio inven- užsuktas patefonas, kartoja ir 
torių. Jo buvę: 5447 traktoriai, kartoja neva ūkinius laimėjimus, 
462 sunkvežimiai, 3958 trakto- kuriais esą jau pralenkta “bur
niniai plūgai, 2233 traktorinės žuazinė” Lietuva. Tačiau, tyčia 
sėjamosios. 713 derliaus nuėmi-' ar netyčia, laikraščiuose ran- 
mo kombainai, 149 cukrinių run- dama ir visai patikimų žinių apie 
kelių nuėmimo kombainai, 3931 ūkinius reiškinius. Pvz., inžinie- 
traktorinė piaunamoji, 
traktoriniai grėbliai ir 786 siloso , d. “Komjaunimo Tiesoje' 
nuėmimo kombainai.

Kasdieniniai 
ūkiniai reiškiniai
Praėjo daugiau kaip 32 metai 

nuo to laiko, kai Sovietu Rusija, 
Hitlerio Vokietijos pagalba, oku
pavo Lietuvą, o Lietuvos propa-

tai atneštomis nelaimėmis ir ne-

1565 rė V. Giedrytė š. m. vasario 25 
rašo: 

(E) “Kasdien nemažai laiko mums 
j tenka sugaišti maisto prekių 
Iparduotuvėse, lūkuriuojant prie 
i vienokių ar kitokių produktų. 
• Kantresni ramiai laukia savo ei- 
. lės, o ne taip kantrūs, žiūrėk, 
'jau pradeda murmėti. O jeigu 
pasitaiko dar, kad kas taiko be 
eilės, sujuda visi pirkėjai. Be ei
lės taikančių nemėgstu ir aš”, 

j Skaitant tarp eilučių: Maisto 
produktų nepakanka ir jų nepar- 

? duoda tiek, kad pirkėjas būtų

j Vatikano ekskomunikacija lie
čia ne tik autorius, bet 
tuos, kurie šią knygą 
garsins ar pardavinės, 
pirkėjai ir skaitytojai 
sunkią nuodėmę, skelbia Vatika
nas.

Knygos autoriai pareiškė, kad 
jie nėra praktikuoją katalikai ir 
jiems tas bažnyčios ekskomuni- 
kavimas nesvarbus. Knygos lei- 

i dyklos savininkas esąs metodis
tas.

Knygos turinys pagrįstas 112 
išsigalvotų nuodėmių pa.’'a«ako- 
jimu klausyklose. Nuodėmės lie
čia gimdymų kontrolę, svetimo
terystę, lytinius iškrypimus, ir 
santykius prieš vedybas. Ištrau
kos iš tos knygos buvo skelbtos 
žurnale “Expresso”.

Vatikano ekskomunikavimas 
yra pirmas viešas išmetimas iš 
bažnyčios per 24 metus.

ir visus 
platins, 
Knygos 
padarys

KRUSEVAC. — Jugoslavijos 
Serbijoje žemės drebėjimas pa
lietė Krusevac miestą, tačiau 
nuostolių daug nepadarė.

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partijos Nacionalinis komi
tetas priėmė 10 organizuotos 
darbininkijos atstovų. Dėl tų 
tuščių vietų partijoje ėjo ilga ko
va. šalia darbo unijų veikėjų į 
komitetą priimti aštuoni negrai, j y™’ *1?^ “u,'i. . , . ®, M patenkintas. Jis turi pirkti tiek,astuonios moterys, du ispaniškai . .. , • - t>! kiek krautuve jam paskiria. Be 

to, ir parduodamą ne taip jau

aštuonios moterys, du ispaniškai 
kalbantieji, trys pietinių valsti-• 
jų atstovai.

Pasakė kalbas

I lu, ir paruuvuanią ne taip jau oinson 1 
! paprasta gauti — reikia gero- Hogan (Md. 
kai pastovėti eilėje.

Gurler, negavęs per 7 balsavi-Į ----------
mus reikalingos daugumos, iš Tarybinė spauda apie dabartinę
kandidatų tarpo pasitraukė. Kiti 
du, partijų pasiūlyti kandidatai, 
nė vienas negauna pakankamai 
balsų. Gali tekti ieškoti naujų 
kandidatų.

lllineif gvbarn«t«riu» Den Walker aėdi Springfialdo gubernatoriaus 
rūmuaea aanaja kWaja, kurlafa aadadava Abraham Lincoln.

Liętuvos Katalikų Bažnyčios 
padėtį

Žurnalas “Nauka i religija” 
(1972 m.) 3 nr., Lietuvai pasky
rė 22 puslapius.

Lietuvos KP CK propagandos 
ir agitacijos skyriaus vedėjas 
P. Mišutis pateikia ateistinės 
propagandos ir katalikybės ap
žvalgą.

Jau daugiau kaip oO metų 
Lietuva yra Tarybų Sąjungos su
dėtyje. Ateistai kovoja su reli
gija “griežtai prisilaikydami ta
rybinių įstatymų”, “pagarbiai 
traktuodami tikinčiuosius, kaip 
lygiateisius tarybinius piliečius” 
27 psl.

Jau 8 metai dirba prie Lietu- 
' vos KP CK ateistinės propagan
dos koordinacijos taryba; ateis- 

Į tinės tarybos ar komisijos vei
kia prie respublikinės profsąjun- 

į gų Tarybos, prie komjaunimo 
.Centro Komiteto, prie kultūros 
ir sveikatos apsaugos ministeri
jų, prie televizijos, radijo, spau- 

| dos. kinofikacijos komitetų ir 
i kt. Panašios tarybos ir komisi- 
I jos veikia prie miestų ir rajonų 
; KP komitetų. Ateistinei veiklai 
j vadovauja Lietuvos 
Į Centro Komitetas.

Vien 1970 metais 
skaityta apie 40,000 

j ateistinėmis, filosofinėmis 
1 gamtamokslio temomis. Kasmet 
auga ateistinės literatūros tira- 

j žai. Daug ateizmui radijas ir te
levizija...

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo proga. JAV Kongrese 
kalbėjo šie senatoriai ir kongres- 
manai:

Vasario 20 d.: sen. Birch Bay 
(Ind., D), kongresmanai: Joseph 
P. Addabo N. Y., D.), Gilbert 
Gude (Md.. R.), Leslie C. Arends 
(HU R-), Charles W. Whalen, 
Jr. (Ohio, R.), Howard W. Ro
binson (N. Y., R.), Laerence J.

., R.), Stanford E. 
Farris (Va.), James J. Delaney 
(N. Y., D.), Robert N. Giamo 
(Conn., D.).

Vasario 22 d. kongresininkai : 
Samuel S. Stratton (N. Y., D.), 
Clarence D. Long (Md., D.).

Vasario 26 d. senatoriai: Wil
liam E. Brock (Tenn., R.), John 
V. Tunney (Cal., D. ), Barry 
Goldwater (Ariz., R.); kongre
sininkai: Charles W. Sandman 
(N. J., R.), Peter W. Rodino, Jr. 
(N. J.. D.), William E. Minshall 
(Ohio. R.), Harold D. Donohue 
(Mass., D.), Danei J. Flood (Pa., 
D.), Robert P. Hanrahan (Ill., 
R.).

Iš viso iki šioliai, t. y. vasario 
26 d. kalbėjo 16 senatorių ir 68 
kongresininkai. Lietuvis kve- 
čiami rašyti padėkos laiškus sa
vo valstijos kalbėtojams. (E)

CLEVELANDAS. — šv. Lau
ryno Jūros kelias šį sezoną bus 
atidarytas anksčiau.

TSR KP

buvo per- 
paskaitų 

ir

Nepaisant visų šių priemo
nių P. Mišutis apgailestauja, kad 
“Palyginus dar daug žmonių yra 
religingi” 30 psl.

Kunigus P. Mišutis skirsto į 
tris grupes:

1) metę kunigystę. 2) supa- 
saulėję, 3) tarybinių įstatymų 
laužytojai, priešiškai nusitei
kę tarybinei santvarkai.

“Partinės organizacijos rūpes
tingai seka, kad ateistinėje pro
pagandoje nebūtų administravi
mo, tikinčiųjų teisių pažeidimo 
ir netaktiškumo”, 34 psl. (L. K. 
B. Kronika, nr. 2). (E)



I

Prisimenant Lietuves Šaulių Sąjungos 
kūrimosi užuomazgą

Prieš .M metus, 1919 metais 
daugeliui žmonių Lietuvoje bu
vo i>e lengva gyventi, nes karui 
p-u'baigus įvairiose vietose pa- 
sirr kšdavo visokių plėšimų, 
fenritius sudarydavo visur išsis- 
k'a'dę rusų bolševikų būreliai, 
tai i pat ir lenkų būreliai, ku
rie pasiryžę* buvo Lietuvą pri
jungti prie Lankijos.

Dar taip pat vadinamieji 
ber matininkai, kurie pasižy
mėdavo kaip tikrieji plėšikai. 
O tais laikais organizavosi lie
tuvi i kariuomenė, susidedanti 
iš savanorių. Taigi mūsų jau
najai savanorių kariuomenei 
buvo gana sunku kovoti su vi
sokiais atsiradusiais priešais. '

Tada kai kurių mūsų žmo
nių tarpe kilo mintis, kad rei
kia šalia savanorių kalinome-" 
nūs dar sudalyti tinkamus tal
kininkus, kurie galėtų visoke
riopai padėti jaunajai Lietu
vos kariuomenei. Dėl tokio iš
kelto klausimo 1919 m. birže
lio mėn. pradžioj buvo sušauk
tas Mato šalčio iniciatyva bū
relis žmonių, kurie galėtu ap
svarstyti tą klausinių.

Buvo tada atvykę į susirinki
mų šie asmenys: T. Ivanaus
kas, F. Kirša, A. Klimas, B. K-o- 
daitis, M. Mikelevičius, V. Sidzi
kauskas. R. Skipitis, B. Sruoga. 
M. šalčius. P. šalčius, A. Žmui- 
d-zin a vič i us, ienų oi is-žūk sus
kas, M. Žvironas. Iš viso tryli

ka asmenų; ir tokį susirinku
siųjų skaičių rašytojas Vienuo- 
lis-žukauskas juokais pavadi
no “velnio tuzinu”.

M. Žvirėuas pasiūlė tokių ku
riamų organizacijų pavadinti 
“Plieno Batalijpnu’, kuris tu
rėti! paruošti tinkamus talki
ninkus mūsų jaunajai kariuo
menei. kovojančiai su atsira
dusiais priešais.

Po kelių dienų tas “velnio 
tuzino” būrelis vėl susirinko 
svarstyti iškeltus klausimus, ir 
didesnė dalis dalyvautojų tuo
jau pareiškė, kad organizaci
jos pavadinimas “Plieno Bata- 
lijonas” jiems nepatinka. Ta
da Matas šalčius pasakė: “Ar 
ne geriau būtų pavadinti šaulių 
Sąjunga ?” Su tokiu pasiūlymu 
visi gražiai sutiko, taigi toks 
pavadinimas buvo duotas 1919 
m. mirželio 27 dienų.

Suteiktą tinkamų vardų su
kurtai organizacijai , visi da
lyviai stengėsi nurodinėti pa
grindus šauliij Sąjungai. Bet 
besvarstant visiems susidarė 
sunkumų nustatyti tinkamus 
pagrindus reikiamam klestėji
mui. Tada buvo nutarta susi
rinkti kitą dieną, nes pasilsė
jus^ anot vieno asmens, būsią 
galima geriau viską sutvarky
ti-.

Ir štai kitą dieną visai nelauk
tai į tą mūsų susirinkimą atvy
ko ne visiems dar pažįstamas

Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje pavasaris atneša klevų 
sirupo virimo darbus. Vienam galionui tiršto sirupo rei
kia apie 30 galonų klevo sulos. Sezonas tęsiasi apie 8 
savaites. Sula geriausiai teka, kai naktys šaltos, o die
nos saulėtos. Kairėje Paul Anderson iš Kennedy, N. Y., 
verda sulą, o dešinėje pila ją per filtravimo maišus.

ALFONSAS NAKAS

VfiL ČIURLIONIO ANSAMBLĮ DETROITE PASTOKANT

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

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

(neįrištą) nž $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608 
........

Vladas Putvinskis, kuris dabar 
čia Amerikoj vadinamas Put- 
vys. Jis tuojau pasisakė, jog 
maloniai pritariąs tokiai orga
nizacijai. O kai jis buvo papra
šytas, kad savo nuomonę tokiu 
klausimu pareikštų, tad jis 
tuojau gražiai išdėstė, kad Šau
lių Sąjunga turinti būti nepar
tinė, karinio pobūdžio organi
zacija. kuriai galėtų priklau
syti įvairių pažiūrų žmonės, ku
riems pirmoj eilėj rūpėtų lais
vė Lietuvai. Mums visiems, ta
da buvusiems tame susirinki
me, labai patiko visokie V. Put
vinskio išdėstymai ir visi paju-

kie teatriniai vaidinimai, viso
kie tinkami minėjimai, viso
kia sportinė veikla Ir viskas 
buvo tvarkoma pagal V. Put
vinskio nurodymus.

V. Putvinskis patarė leisti 
šaulių Sąjungos laikraštį, ku
riame būtų nurodoma visoke
riopa šaulių veikla; ir jis pa
tarė laikraščiui duoti vardą! 
“Trimitas”. Šis savaitinis laik
raštis turėjo gerą pasisekimą; 
jis turėjo daug prenumerato
rių. Iš pradžią ‘‘Trimito” re-

Prisiminkime amžinos at
minties Joną Marcišauską, tą 
didį lietuvį patriotą šaulį, ir 
labdaros žmogų, kuris įpras
mino savo gyvenimą.

Tebūnie jis pavyzdžiu mums 
lietuviams kaip reikia nepa
miršti lietuvybės ir kovos už 
Lietuvos laisvę bei jos nepri
klausomybę.

Algirdas Budreckas

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gatfti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl................ . $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai

Įrištas, 431 psl............. ........................ . ................................ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ........................... ......................... ........ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl.. minkštais vir

šeliais. ............... ........ ............. ............ ...................... $5.00 >
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl......................................... $3.00
P. Liūdšiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psl................................. .......................................................... $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

minkštais viršeliais — $4.00, įrišta — ..................... ..... $5.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta 968

psl., dabar tik ................................ ...... .............. ..........  $10.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St., Chicago, Ill. 60608. — Tel. HA 1-6100
>> — , --------g.- .................. ... . ■--------- ■

■ «<»■«■■«•*■«««■■■«£■■>■«■■■■ ■ ■■(•■ ■■■■■■
KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

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

S. Petersonienė

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

1. N Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 6 pasakos ir DVY- 
NUKeS, 34 psl. >u 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. V*nda 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- 
keviėiaus iliustruota, 130 psl,, $1.80

4 Stase Vanagaite - Petersonienė, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl.. kaina 5 dol

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

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

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

8 Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuvis’ ir žemai 
ciai bendravo su savo dievais. 54 psl.. $1.00.

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 60608
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tome, kad jau galima
kurti reikiamus
mūsų
Mes visi įsitikinom, kad tik
vieno V. Putvinskio dėka ėmė

daktorius buvo Matas Šalčius, 
paskui — Tumas Vaižgantas. 
Po kiek laiko ir man teko jį re

bus su- daguoti. Praslinkus kuriam
talkininkus'laikui, teko perduoti “Trimito” 

jaunajai kariuomenei, redagavimą kitam asmeniui, 
nes Steigiamojo Seimo parei
gūnų buvau pakviestas reda
guoti Seimo posėdžių stenogra
mas, bet aš pats dar pasilikau

plėstis tolimesnė šaulių Sąjun
gos kūryba.

Šaulių Sąjungos skyriai grei- 
įtai ėmė kurtis kitose Lietuvos 
vietose. Ir po kiek laiko paaiš
kėjo, kad visose vietose šauliai 
buvo geriausi talkininkai mū
sų jaunajai kariuomenei, nes
visur buvo nugalėti Lietuvos 
laisvės priešai. Aprimus gy
venimui šauliai, tiek vyrai 
tiek moterys, gražiai pasireiš
kė kultūriniame gyvenime. 
Jųjų dėka buvo sudaromi viso-

kaipo “Trimito” bendradarbis.
Kai. dabar feiik-a visada ma

loniai prisiminti Vladą Put- 
vinskį (Vladą PutvįL tad taip 
pat šiuo laiku prisimenama, 
jog jau praėjo šimtas metų nuo
Jojo gimimo dienos ir tokios 
sukakties proga, aš manau, 
mes visi šauliai pajuntame sa
vo širdyse Jam gražiai nupintą 
amžino atminimo meilės vai
niką. A. Kelmutis

Joną Marcišauską prisiminus
1973 m. kovo mėn. 4 d. su

kako 3 metai nuo Jono Marci- 
šausko mirties. Jis mirė, bet 
jo kilni siela ir atlikti darbai 
liks ilgai mūsų tarpe neužmirš
ti-

Velionis buvo gimęs 1900 m. 
Rygoje. Jaunystę praleido sa
vam ūkyje. Vilkiškių km., Ši
luvos vals., Raseinių aps.

Kuriantis Šiluvos šaulių bū
riui, velionį jau matome pir
mose šaulių gretose.

Siaučiant ekonominei krizei, 
velionis išnuomavo savo ūkį ir 
persikėlė gyventi į Radviliškį. 
Čia gavo darbą Lietuvos gele
žinkeliuose. Kuo pat atvyki
mo dienos jis priklausė Radvi
liškio šauliams. Ir taip jis išli
ko šaulių organizacijoje iki 
bolševikai okupavo Lietuvą.

Laimingu būdu jis išliko ne
išvežtas. Užėjus antru kariu 
bolševikams, jis apleido Rad
viliškį su paskutiniuoju trans
porto traukiniu į Vakarus. To
je kelionėje traukiniams susi
dūrus velionis buvo sunkiai 
isužeistas ir ilgai gulėjo ligoni
nėje. Vokietijoje.

i Po karo Jonui Marcišauskui 
pavyko išvykti į Prancūziją. 

Jis gyveno Paryžiuje. Sunkus 
i buvo velionio tremtinio gyve
nimas. todėl jis stengėsi išvyk
ti į JAV. Savo gero draugo An
tano Vaičiulaičio pastangomis. 
1951 m. jam pavyko pasiekti 
Amerikos krantus.

Atvykęs į Chrcagą nuo pat 
pirmų dieną velionį matome

irgi šaulių gretose. Jis įstojo į 
Vytauto Didžiojo šaulių kuopą 
Chicagoje.

Amerikoje jis dirbo geležin
kelių tarnyboje. Sunkus dar
bas ir pergyventa sunki trau
kinių katastrofa atsiliepė į jo 
sveikatą. Velionis pradėjo ne
tekti girdėjimo ir vėliau visiš
kai apkurto. Visa tai jį labai 
slėgė.

Savo darbštumu ir taupumu 
per eilę metų velionis nemažai 
susitaupė.

Pajutęs didesnius negalavi
mus velionis susirūpino, kad 
jo ilgų metų sunkiai uždirbtas 
ir sutaupytas pinigas neliktų 
be prasmės, todėl buvo sura
šęs testamentą. Testamentu jis 
paskirstė ir nurodė sumas: sa
vo giminėms. Vasario 16 ir Sa
leziečių gimnazijoms. L. Fon
dui. Altui, Ralfui. Jaunimo 
Centrui, Lietuvių Operai, šau
lių S-gai .

Sau pasiskyrė kuklią sumą 
— laidotuvėms ir paminklui.

Paminklui, kad jis bylotų, 
jog čia palaidotai žmogus. ku
ris savo gyvenimo dalį yra ati-| 
davęs Lietuvos laisvei, o savo 
sunkiai uždirbtas santaupas 
yra paaukojęs liehivyltei ir jos 
išlaikymui.

1970 m. kovj men. 1 <1. šeimi
ninkas pasigenda išeinant iš 
buto Jono, bando belstis į du
ris, bet niekas neatsako. Vė
liau atrakina dura ir randa Jo
ną amžinai užmigusį. širdies 
«mūgis pakirto jo gyvybę.

Žinia jau spėjo aplėkti visą 
Detroite gaunamą lietuvišką 
spaudą ir abi radijo valandos po 
kelius kartus paskelbė: LB De
troito apylinkės kviečiamas, 
Čiurlionio ansamlis koncertuos 
Crestwood auditorijoje (1501 N. 
Beech Daly Rd., Dearborn Hts., 
Mich.) sekmadienį, balandžio 1 
d., 3 vai. po pietų. Be abejo, 
prieš mano šiam rašiniui skaity
toją pasiekiant, apie būsimą kon
certą parašys ir nuolatinis dien
raščio korespondentas Detroite 
A. Miežis. Vis dėlto, kai reikalas 
liečia pačią didžiausią ir spal
vingiausią išeivijos ansamblį, 
kurio sutalpinimui yra parinkta 
nepaprastai erdvi scena ir kurio 
pasiklausymui laukia arti tūks- 

Įtanties kėdžių salė, negali iškęs
ti ir savo žodžio nepridėjęs.

Koncerto rengėjai man pra
nešė, kad šį kartą atvažiuoja apie 
devynios dešimtys žmonių. Tiek 
daug todėl, kad bus ne vien tik 
vyrų bei moterų ^chorai ir kank
lininkų būrelis, bet bus ir tauti
nių šokių grupė, ir liaudies in
strumentų muzikantai. Ir, žino
ma, keletas solistų, kurių an
samblio vadovas visada turi pri
siauginęs ir išlavinęs.

Kad Čiurlionio ansambliui nuo 
pat įsisteigimo iki šiandien ’te- 
bevaldovauja tas pats Alfonsas 
Mikulskis, ir kad kanklininkių 
vadovė tebėra ta pati Ona Mi
kulskienė, tai, jei ir neprimin
čiau, visiems butą aišku, nes 
Čiurlionio ansamblis — tai Al
fonsas ir Ona Mikulskiai. Be jų 
arba Čiurlionio ansamblio visai 
nebebūtų, arba jis nebebūtų toks 
dinamiškas ir visad jaunas, koks 
jis metą metais išsilaikė.

Ai, verta dar priminti, kad 
Čiurlionio ansamblis Vilniuje bu
vo Įsteigtas 1940-jų metų pačio
je pradžioje, tad dabar jau yra 
pradėjęs 34-tus metus. Anais 
niūriais raudonų ir rudu okupaci- 
ją metais jis apkeliavo kuone 
visą Lietuvą. O kai atsidūrė už

Lietuvos sienų tai tapo pačiu 
patraukliausiu mūsą ambasado
riumi visam laisvajam pasauliui.

Tuo tarpu esu pametęs Čiurlio
nio ansamblio gastrolių į Detroi
tą tikslą skaičią, bet spėju, kad 
šis koncertas bus ar tik ne de
šimtasis. Kai pagalvoji, kad 
CIevelandas yra pats artimiau
sias didmiestis, kad nuo jo iki 
Detroito greitkeliu tereikia vos 
3-4 valandas važiuoti, tai sunku 
suprasti, kodėl negalime Čiurlio
nio ansamblio čia turėti kartą 
kiekvienais metais ?. Bet čia ir 
ima aiškėti, jog nes nuotolis su
laiko nuo metinio koncerto rengi
mo, o keletas daug svarbesnių 
dalykų. Užtat Čiurlionis pas mus 
tik kartą į dvejus metus tepasi
rodo. Paskutinis Čiurlionio kon
certas čia buvo 1971-jų gegužėje.

LB vadovybė bilietus iš anks
to platina, kad prie kasos kon
certo dieną nebūtų susigrūdimo. 
Platina pačiame Detroite, plati
na ir Windsore. Neberašysiu čia 
platintoją pavardžių, nebedėsiu 
telefono numerių ir adresų, nes 
koncerto diena jau perdaug ar
ti. Tik galiu galvą guldyti, kad 
į Crestwood mokyklą balandžio 
1 d. nuvažiavę, niekas nebus at
stumtas ir bilietų visiems už
teks. Tik vieną vienintelį kartą 
ta erdvi salė buvo perpildyta su 
kaupu ir tai buvo išimčių išim
tis. Vietos užteks ne tik links
mą ir ilgesingą dainą išsilgu- 
siems tautiečiams, bet ir lietu
višku folkloru besidomintiems 

i kultūringiems amerikiečiams. 
Mūsą atvestas bendradarbis ar 
geras kaimynas amerikietis, kon
certą ilgai atsimins.

Džiaukimės Čiurlionio ansam
bliu, dainuojančiu, šokančiu, 
grojančiu meilę Lietuvai ir mei
lę lietuviui.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Why 
Americans own 
^000000000 

worth of 
US.Savings 

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

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

You’ we got your reasons to save money. 
There’s one great way to do it painlessly. 
Jam the muhona who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way*

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.
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JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS
(Tęsinys)

“...Bet ar mes stovim ar ei
nam, ar dirbam ar ilsimės — 
mūsų mintys vis ir vėl lekia 
atgal į tėvų žemę ir jos vaiz
dai ir atsiminimai lydi mus 
visur ir visuomet. Mūsų pra
eitis pasidarė mūsų pačių da
limi. Ir šita praeitis lydi lyg 
koks šešėlis, eina kartu su mu
mis, miega su mumis, sėdi su 
mumis prie stalo ir mūsų nie
kuomet neapleis, kol mes vaik
ščiosime šiame pasaulyje...”

Martynas Gelžinis,
Naujienų vasario 6 d.

5. Jaunuoliai, pasirinkę 
Laisvą Lietuvą

Neseniai viešuose minėjimuo
se atšventėme 50 metų sukaktu
ves nuo Klaipėdos krašto lietu
vių sukilimo ir jo prisijungimą 
prie Didžiosios Lietuvos.

Mūsų spaudoje toji sukaktis 
dar plačiau ir vaizdžiau buvo pa
minėta ir išryškinta. Dar ir da
bar tos sukakties proga iškelti 
ne tik Klaipėdos, bet ir visos Ma
žosios Lietuvos istoriniai ir šian
dieninės padėties faktai gyvai 
atliepia mūsų sąmonėje. Jais te
begyvename ir vertiname.

Bene didžiausią ir vertingiau
sią duoklę tuo reikalu bus davę 
Naujienos, kurių puslapiuose pa
sirodė, be trumpesnių, šie reikš
mingi rašiniai:

a) J. iPeteraičio: “Klaipėdos 
krašto atvadavimą minint”,

b) VI. Bakūno: “Pastabos iš 
tolo” ir

PABIROS
c) Martyno Gelžinio: “Ne vie

ną Klaipėdą, bet visą Mažąją 
Lietuvą”.

Visuose juose pateikta gau
siai davinių, bylojančių apie 
Klaipėdos krašto ir visos Mažo
sios Lietuvos lietuviškumą. Ta
čiau visuose juose, o ir kituose 
lietuviškuose laikraščiuose tuo 
reikalu pasisakiusiuose negirdo
mis praeita pro vieną, lietuviš
kumu spindinti faktorių. Tas 
įvyko, greičiausia, dėl nežinoji
mo. Užtat šiose “pabirose” jis ir 
iškeliamas.

1934 metais Lietuvos švieti
mo ministerija pravedė švietimo 
reformą. Po pasėkoje, be kitų 
pertvarkymų, iki minimumo bu
vo sumažintas mokytojų semi
narijų skaičius: vieton buvusių 
šešių, paliktos tik dvi — Šiaulių 
ir Tauragęs mokytojų seminari
jos. šis ėjimas buvo padarytas 
tikintis pakelti mokytojų išsi
mokslinimo lygį: į seminarijas 
priimdavo, tam tikrų egzaminų 
(muzikos, klausos-balso patik
rinimo) išvadoje, keturių gim
nazijos klasių moksleivius, kurie 
seminarijoje sėkmingai išėję taip 
pat keturių metų mokslo kursą, 
gaudavo pradinės mokyklos mo
kytojo teises. Vieton uždarytų 
seminarijų išdygo Mokytojų Pe
dagoginis Institutas, į kurį stu
dentais tegalėjo patekti gimna
zijos baigimo atestatą turintieji. 
Tą Institutą baigusieji būdavo 
skiriami ne vien pradinių, bet 
ir viduriniųjų mokyklų (pro-

Nuotraukoje iš kairės į dešiną (pusiau matoma) Mickaitytė Lydija, Jonušaitytė Gerda, trečioji — neatpažinta, 
Kikutytė..., už jos — Virkutis Vilius, Jaudžėmaitė, Pažėraitė, Vyzenbergatė Valdraut, Račkauskas Balys, už jo 
(pusiau matomas) Vyskupaitis, mokyt. Varanka Z., Vėlius Albertas, (kariūno uniformoje) Naujokas Fricas, klūpo 
— Rauba Valteris, už jo — stovi neatpažintas, Janužys Hansas, Pipiras Hansas, greta jo — mokyt. Jašinskas Jur- 

gis,tolumoj — Laug stenąs, Redveikis.
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Mutual Federal 
Savings and Loan

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

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10.000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Per Annum

J. AUGOSTAITIS

Paid and REGULAR
Compounded PASSBOOK
QUARTERLY _ , ACCOUNT

Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

ANTANAS SMETONA (R JO VEIKLA
Kaina $1.50(54 pusi. knyga

Nei vienas žmogus, nons pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knvga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažistantieji 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 6060.

, gimnazijų) mokytojais. Toks 
( Institutas buvo įsteigtas Klaipė

doje. Kaip seminarijų, taip ir 
Instituto klausytojams švietimo 
ministerija duodavo stipendijas. 
Ne visiems, — tik nepasiturin
čių tėvų vaikams. Tačiau Klai- 

’ pėdos krašto gyventojams buvo 
padaryta išimtis: stipendijas 
gaudavo kiekvienas klaipėdietis. 
Tikslu — paskatinti to krašto 
jaunimą ruoštis mokytojo pro
fesijai ir būti to krašto švietė- 

, jais.
Tauragės mokytojų seminari-* 

. ja buvo palikta veikti tais pa
čiais išskaižiavimais. Ir nebuvo 
klysta, nes kasmet į tą semina
riją ateidavo gausus skaičius 
klaipėdiečių. Juos paruošdavo 
Klaipėdos Vytauto D. gimnazija, 
Šilutės ir Pagėgių gimnazijos. 
Baigusieji tą seminariją klaipė
diečiai grįždavo į gimtinį kraš
tą ir tuojau įsijungdavo į mo
kyklinį darbą. Pagal esamą mo
kytojų skaičių galima buvo plės
ti lietuviškų mokyklų tinklą. 
Tenka pastebėti, kad Klaipėdos 
krašto -gimnazijos atsiųsdavo į 
seminariją pažangius mokslei
vius, kurie nebūdavo papeikiami 
nei moksle, nei elgesyje ar mo
kyklinių būrelių (skautai, šau
liai ir kt.) veikloje.

1939 m. pavasariop Vokietijos 
fiureris Adolfas Hitleris ultima- 
tyviniu keliu atplėšė Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos ir prisijun
gė jį prie Vokietijos. Iki tol 
Klaipėdoje buvę Didžiosios Lie
tuvos valdininkai, tarnautojai ir 
darbininkai pasitraukė. Savo 
gyvenvietėse pasiliko masės lie
tuvininkų klaipėdiečių vokieti
ninkų malonėje, o Didžiojoje 
Lietuvoje gyvenusiems klaipė
diečiams kilo gyvybinis klausi
mas: grįžti į gimtinę ar pasilik
ti?

Ypatingu aštrumu šis klausi
mas ištiko jaunuolius - mokslei
vius. Jų tarpe Tauragės moky
tojų seminarijos auklėtinius. Tė
vai, giminės, artimieji ten, val
džioje galybės, kurios žygius su 
drebuliu seka ne tik Europa, bet 
ir visas pasaulis, o čia — silpnu
tė Lietuva. Kokia garantija, kad 
vokiškasis geležinis batas neuž
slėgs likusios Laisvos Lietuvos? 
Juk Saaro kraštas, buvęs Pran
cūzijos žinioje, susigrąžintas; 
Austrija, Hitlerio gimtinė, to pa
ties Hitlerio valia prijungta prie 
Vokietijos; Čekoslovakija, ku-

Gave pinigus, tuojau knyga pasiųsime.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

riai saugumą buvo žadėjusios 
Anglija ir Prancūzija, su Sudė
tų kraštu, okupuota. Tai kas su- 
stabdtys tą gigantą, jeigu jis 
užsimos savo leteną užspausti 
ant krašto, kuriame, jausdamie
si lietuviais, pasiliksime?... šis 
klausimas kožną minutę slėgė 
tuokart kiekvieną Tauragęs mo
kytojų seminarijos klaipėdietį 
seminaristą. Niekas jiems tikrai 
negalėjo patarti. Jie, Klaipėdos 
krašto ir Mažosios Lietuvos jau- 
nuoliai-lės, vien patys vieni te
galėjo apsispręsti. Ir jie tą pa
darė....

Mažoji dalis grįžo, o daugu
ma mergaičių ir berniukų (vie
ni anksčiau baigę tą seminariją 
ir devintieji kariūnų uniformas 
P. L P. Karo Mokykloje, kiti be
baigiu seminariją, o likusieji: — 
I, II, ir III-jo kurso tos semina
rijos mosleiviai) likosi Laisvoje 
Lietuvoje. Jiems visiems apsi
sprendimas tikrai buvo neišsa
komai sunkus ir vilionėmis grįž
ti apipintas: Hitleriui atplėšus 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą, 
siena tarp tų dviejų Lietuvos 
dalių nebuvo aklinai uždaryta. 
Vienas kitas grįžusiųjų atvyk
davo iš Klaipėdos, ir pasiliku- 
siems pasakodavo, kad, grįžę, 
tuojau gavę gerą darbą — tar
nybas ir niekas jų ten neperse- 
kioją.

Iš pradžių taip ir galėjo būti, 
nes daugelis tarnautojų, vokie
čiams okupuojant kraštą, pasi
traukė iš Klaipėdos, o jų vietas 
užimti nebuvo kam: pašto ar 
kitų įstaigų tarnautojai turėjo 
mokėti abi kalbas — vokiečių ir 
lietuvių. Kur tokių rasti? Grį
žusieji seminaristai buvo tinka
miausi kandidatai vakuojan
čioms vietoms užimti. Tačiau ir 
tokiomis vilionėmis apsisprendu- 
sieji likti Laisvoje Lietuvoje ne
buvo palaužti. Jie likosi prie 
Lietuvos kamieno.

štai, tų apsisprendusių jų likti 
Laisvoje Lietuvoje Tauragęs mo
kytojų seminarijos auklėtinių 
ir moksleivių klaipėdiečių alfa
betinis sąrašas.

Jis, sąrašas, nėra pilnas, kai 
kurių paduotos tik pavardės be 
vardų —užsimiršta jie per ilgą 
laiko tarpą. Skaitantieji tą sarą- 
šą ir galintieji jį papildyti, pra
šomi padaryti.

Beržinskas Valteris,Gražtaitė, 
Jonušaitytė Gerda, Janužys Han
sas, Jaudžėmaitė, Kikutytė, 
Laugstenas, Mickaitytė Lydi j a, 
Naujokas Fricas, Pakalniškis 
Martynas, Paulaitis Arturas (til
žiškis) , Paulikaitis Albertas, 
(rytprūsiškis), Pažėraitė, Pipi
ras Hansas. Plokštys, Rauba 
Valteris, Redveikis, Skėrys Fri
cas, Strėlius Gerhardas, Tamo
šius Vilius, Tamošiūtė Rūta, Vė
lius Albertas, Virkutis Vilius, 
Vyskupaitis, Vyzensbergaitė Rū
ta, Vyzenbergaitė Valdtraut, 
Vencelytė Mėta, Žubaitis Alber-

Paskutiniosios dvi pavardės 
reikalingos paaiškinimų:

Vencelytė Mėta, baigusi Tau
ragės mokytojų seminariją 1938 
m., grįžo Klanpėdon ir čia dir
bo vienoje lietuviškoje mokyk
loje. Hitleriui okupavus Klaipė-

dą, ji palaikė ryšius su semina
rija, rašydama laiškus toje se
minarijoje esantiems klaipėdie
čiams, ragindama juos būti lie
tuviais “stipriais, kaip ąžuols 
drūts prie Nemunėlio”. Jos ra
šytas tuo reikalu laiškas buvo iš
kabintas seminarijos salėje ir 
kabojo kurį laiką, kad visi ga
lėtų jį perskaityti.

Žubaitis (Albertas?), Hitle
riui okupavus Klaipėdą, grįžo, 
nes jo tėvams gręsė pavojus iš 
hitlerininkų pusės, jeigu jis ne
grįžtų. Grįžęs, jis dirbo, berods, 
Tilžėje, laiškais palaikydamas 
ryšį su seminarija. Dabar spau
doje paskelbtame hitlerininkų 
nužudytųjų klaipėdiečių tarpe 
randame ir Zubaičio pavardę. 
Ar tas nužudytasis yra buvęs 
Tauragės mokytojų seminarijos 
auklėtinis, ar kas nors iš jo ar
timųjų — nežinoma, žinančių jų 
prašoma atsiliepti.

Apsisprendusiems ir Laisvoje 
Lietuvoje likusiems Klaipėdos 
krašto jaunuoliams 1939 metų 
Velykos turėjo būti labai liūd
nos : netoliese, Klaipėdos krašte, 
buvo jų tėvai ir artimieji, iškil
mingai švęsią tos pavasario at
gimimo šventės iškilmes, tačiau 
jie toje iškilmėje negalėjo da
lyvauti; okupaciniai varžtai kal
bėjo nedviprasmiška kalba: 
“...negrįžote — nedrįskyte Ve
lykų švenčių šęsti savųjų tar-

ipe...!” Tuo palikti, tarytum ko
kie atstumtieji, vieniši, vieniši, 
nes pasirinktoje Laisvoje Lietu
voje neturėjo artimųjų, giminų 
nei tėvų, šią spragą stengėsi už
pildyti Tauragės mokytojų se
minarijos vadovybė (tos semi
narijos direktorius Jurgis Ma
celis ir inspektorius — Juozas 
Mičiulis) ir visi mokytojai, kiek
vienas iš savų kaštų įmokėjęs 

i “klaipėdiečių moksleivių fondui” 
! atitinkamą duoklę. To pasėkoje 
Ikusieji Klaipėdos lietuvninkai 
moksleiviai turėjo kuklias Vely
kų šventes ir vaišes Tauragės 
seminarijos patalpose. Iš tų ve
lykinių “iškilmių” užsiliko' nuo
trauka, rodanti ne visus tą šven
tę rėmusius ir joje dalyvavu
sius. Pasižiūrėkime ta nuotrau
ką:

Lietuvos Švietimo ministerija 
likusius klaipėdiečius mokslei
vius taip pat rėmė; teikdama 
kiekvienam besimokančiam iki 
tol skiriamas pilnas stipendijas 
(po 75 litus kiekvieną mėnesį), 
o 1939 metų pavasarį seminari
ją baigusius tuojau skirdama į 
mokyklas (nors iki tol buvusia 
tvarka naujai baigusieji mokyto
jais būdavo skiriami ne vasaros 
atostogų metų, bet rudenį — 
naujiems mokslo metams prasi
dėjus) ir mokėdama jiems mo
kytojams priklausantį atlygini
mą.

Mažlietuvis Zaunius, Dovas, 
(1892.VI. 19 Pokaičiuose, Pakal
nės aps. — 1940.11. Kaune), bū
damas 1929-34 m. Lietuvos už
sienio reikalų ministeriu, atrem
damas Vokietijos kėslus į Klai
pėdos kraštą, kartą pateikė iš
tisą eilę grynų gryniausių lie
tuviškų vietovardžių, įrodančių 
šimtmečius apimantį to krašto 
lietuviškumą. Į tokį priminimą 
vokiečiai ir vokietininkai reaga
vo kelionėmis ir naiviais išsi
sukinėjimais.

O Klaipėdos krašto mokslei
viai Tauragės mokytojų semina
rijoje 1938 m. ne vien lietuviš
komis pavardėmis, bet ir savo 
lietuvišku nusistatymu įrodė jų 
gimtojo krašto lietuviškumą. Jie, 
kaip milžiniški pilioriai, savo 
dvasia iškilo iššimtmečius sve
timųjų slopintų lietuviškų gel
mių ir buvo pasiryžę ant savo 
pečių laikyti kaskart ir kasdien 
platyn ir aukštyn augantį lietu
viško atgimimo pastatą. Jeigu 
ne piktųjų Lietuvos kaimynų 
grobuoniškos užmačios, sugrio
vusios bepražįstantį ir vaisius 
bemezgantį lietuvišką atgimimą, 
tuos pasišventėlius būtų pasekę 
būriai jų pasekėjų ir šiandien 
mums visai nereikėtų klausti, 
kodėl taip lėtai vyko Klaipėdos 
krašto atlietuvėjimas?

0 T A SUSIVIENIJIMAS 
I X A LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

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

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

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

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

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $200 
į metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

NAUJIBNOC, CHICAGO % ILL. — MONDAY, MARCH 26, 197$

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

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.

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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Iš akligatvio neišvažiuoja
Keli komunistų partijos vadai, įstūmę visuomeninio, 

ekonominio ir kultūrinio gyvenimo vežimų į akligatvį, 
nepajėgia iš jo išvažiuoti. Jie negali tolyn važiuoti, nega
li apsisukti ir negali vietoje stovėti. Jie nuolat kalba apie 
“socializmo” statybą, apie komunistų partijos siekimus, 
bet jie tūpčioja vietoje, nes negali žengti pirmyn.

Leninas, panaudojęs vokiečių generalinio štabo pini
gus, svetimos valstybės agentus, Petrograde buvusį dar
bininkų nepasitenkinimą ir labai didelį caro generolų ir 
admirolų naivumą, padarė perversmą prieš demokratinę 
Rusijos vyriasybę. Jis panaudojo pačius tamsiausius ir 
žemiausius Rusijos elementus, kad galėtų įveikti karo 
metu išvargusius ir toliau kariauti nenorinčius Rusijos 
karius valdžiai pagrobti. Jis prižadėjo valstiečiams žemę, 
darbininkams darbo, o bosiakams aukštas ir atsakomin- 
gas vietas. Kai atėjo laikas vykdyti pažadus, tai tada jis 
pradėjo pasakoti jiems, kad reikia mokytis. Jeigu netu
rėsite reikalingų žinių, tai nieko neturėsite. Neraštingas 
bosiakas jam buvo geras “buržujams” naikinti, bet kai 
reikalas atėjo “geresnę ateitį planuoti”, tai tam bosiakui 
jis patarė įsigyti daugiau žinių. Komunistų partija įstei
gė specialius kursus “pasižymėjusiems kariams”, aklai 
paklusniems policininkams mokyti, samdė latvius ir kitus 
nesusipratėlius, kad galėtų rusų imperijos valdžioje išsi
laikyti. Leninas net ir komunistų partijoje pradėjo dary
ti atranką, kad galėtų turėti patikimų ir ištikimų prita
rėjų būrį.

Rusijos socialistai demokratai priešinosi Leninui nuo 
1903 metų Jie aiškino, kad negalima įvesti socialistinės 
santvarkos, juo mažiau komunistinės, jeigu kraštas yra 
atsilikęs, jeigu žmonės nėra pasiekę aukštesnes kultūros, 
jeigu pramonė nepajėgia pasigaminti reikalingų prekių 
ir jeigu žmonės nėra iš anksto pasiruošę tai naujai sant
varkai. Leninas nepajėgė sukrtikuoti socialistų demokra
tų pozicijos, užtat konferencijose jis pradėjo juos kolio- 
ti, šmeižti, niekinti. Tą patį socialistai demokratai Leni
nui sakė 1917 metais, kai jis pradėjo perversmą prieš de
mokratinę vyriausybę. Leninas ir tada socialistų demo
kratus persekiojo, iš jų tyčiojosi, jų spaudą uždarė, o 
juos pačius pradėjo kišti į Maskvos kalėjimus.

Šiandien, praėjus 50 metų nuo “socializmo” pama
tų padėjimo, Lenino sistemos pavedėtojai susiduria su to
mis pačiomis problemomis, kurios buvo iškeltos 1903 me
tais. Antanas Sniečkus suvežtiems aktyvistams aiškino, 
kad mokytojai nepajėgė išauklėti tinkamo jaunimo. Jis 
net pradėjo įtarinėti geriausius savo bendradarbius, val

Laiškas Redakcijai

“Naujienų” redakcijai Chicago, Illinois
Savo straipsnyje “Dėl Urbšio 

raporto” š. m. kovo 8 dienos jū
sų dienraščio laidoje p. M. Gel- 
žinis padarė man viešų priekaiš
tų, liečiančių Klaipėdos praradi
mo įvykius 1939 m. metais.

Respektuodamas straipsnio 
autorių, laikau savo pareiga čia 
į tai atsiliepti, kad “Naujienų” 
skaitytojai nepasijustų minėtais

priekaištais kaip nors suklai
dinti.

Pirmiausia pasakysiu, jog apie 
Klaipėdos praradimų esu savo 
dokumentiniuose atsiminimuose 
“Lietuvos Nepriklausomybės Su
temos” paskyręs net 90 puslapių. 
Tas veikalas mano parašytas, 
guli jau 6 metai, vis laukdamas 
piniginiai pajėgesnio leidėjo, nes

pate lėšų tam neturiu.
Neturėdamas tikslo dėstyti vi? 

sų Klaipėdos praradimo bylos ei
gų, čia apsiriboju tik atsakymais 
į p. Gelžinio man padarytus prie
kaištus:

1. Nepamenu, kad Martynas 
Brakas būtų kada nors kreipę
sis į mane dėl Urbšio “raporto” 
ir kad būčiau tam garbingam 
asmeniui likęs skolingas atsaky
mu.

2. Savo pranešimų Uetuvos 
Vyriausybei Ministeris J. Urb
šys buvo surašęs Pasiuntinybė
je, tuoj po sugrįžimo į jų iš vi
zito pas von Ribbentropų, būtent 
1939 m. kovo 20 d. po pietų, o ne 
pakeliuje grįžtant į Kaunu trau
kiniu.

3. Buvo padaryti keturi saky
to pranešimo nuorašai, kurių 
vienas tų pačių kovo 20 d. buvo 
per patikimų kurjeri pasiųstas 
Ministeriui Petrui Klimui Pary
žiuje, su nurodymu tekstų tuoj 
pat perteikti į Londonu Minis
teriui B. K. Balučiui, antras bu
vo duotas p. E. Turauskui, kuris 
atsitiktinai tų dienų buvo atvy
kęs iš Pragos į Berlynu ir įsi
pareigojo jį asmeniškai nuvežti 
ir įteikti Ministeriui Dr. J. šau
liui Varšuvoje, vykstant toliau 
į Kaunu; trečias nuorašas buvo 
duotas man pačiam, deja, per ka
rę. žuvo, o pranešimo originalų 
su ketvirtuoju nuorašu Ministe- 
ris Urbšys pasiėmė su savim į 
Kauną.

4. Pasikalbėjimo su von Rib- 
mentropu eigų J. Urbšys buvo 
nupasakojęs sakytame savo pra- 
jiešime Lietuvos Vyriausybei 
maždaug panašiai, kaip tai bu
vo užfiksavęs Ministerijos pata
rėjas Walther Hewel, von Rib- 
bentropo personalinio biuro pa
reigūnas (žiūr. Akten zur Deut- 
schen Auswaertigen Politik, 
Band V, psl. 435). Skirtumas 
gal tik tame, kad p. Hewelio už
raše “ultimatumo” žodis nevar
tojamas, o J. Urbšio pranešime 
jis vartojamas.

5. J. Urbšio formuluotas pasi
kalbėjimo su von Ribbentropų 
interpretavimas beveik pažo
džiui paduotas oficialiniame 
“aide memoire”, kurį Ministe- 
ris B. K. Balutis buvo Lietuvos 
Vyriausybės pavedimu įteikęs 
1939 m. kovo 22 d. Britų Užs. 
Rkl. Ministeriui p. Halifax’ui 
(žiūr. Documents of British Fo
reign Policy, Series 3, Vol. IV, 
psl. 363).

6. Ministeris J. Urbšys buvo 
į vok. Užs. Rkl. Ministerijų ne 
“pašauktas”, kaip p. Gelžinis iš- 
sireiškia, bet pats buvo iš anks
to Užsiprašęs vizitui pas von Rib
bentropų, būtent pasiųsta mūsų 
Pasiuntinybei tuo reikalu tele
grama dar prieš kelias dienas iš 
anksto, nurodant man sutarti su 
vokiečiais laikų, kada von Rib
bentrop galėtų J. Urbšį priimti 
vizitui.

7. Apie jau kabėjusį ant mū-

dančius “tarybinės” Lietuvos švietimo ministeriją. Snieč
kų pasekė ir vyriausias Tiesos redaktorius, tuos pačius 
klausimus aiškiau paryškindamas. Jo įžanginis pavadin
tas “Žmogaus taurumui, gyvenimo grožiui”, bet jis tai
komas tam pačiam žinių neturinčiam ir visais atvejais at
silikusiam “komunizmo statytojui”. Jis primena Lenino 
žodžius, liepiančius mokytis, papasakoja žinių svarbą vi
sose gyvenimo srityse ir šitaip rašo:

“Dirbančio ir kartu besimokančio paveikslas la
bai būdingas mūsų visuomenei. Gražus paveikslas. 
Bet štai vis pasigirsta signalų, kad darbo jaunimo 
vidurinėse mokyklose nemaža tuščių suolų. Tai di
delis priekaištas partinėms organizacijoms, kurios 
nesugebėjo savuose kolektyvuose skiepyti ir palaiky
ti būtinumo mokytis dvasią. Jei šalia tavęs, komu
niste, dirbantis draugas sustingo, jo nedomina, kas 
ir kodėl vyksta gyvenime, — laikyk, kad neatlieki 
savo partinės pareigos. O kartu paklausit ir save: ar 
nesustojai, ar nepasitenkini tuo kažkada mokykloje 
gautu žinių bagažu, kuris nepapildomas lengvėja... 
Statome komunizmą. Bet tam reikia žinių, reikia dar 
aukštesnės kultūros. Žinios taurina žmogų, žinios 
puošia gyvenimą”. (Tiesa, 1973 m. kovo 18 d., 1 psl.).
Kaip be žinių ir paskaičiavimų negalima pastatyti di

desnio tilto, taip be žinių negalima pasiekti aukštesnės ir 
geresnės visuomeninės santvarkos. Tą nuo šimtmečio pra
džios tvirtino socialistai demokratai, bet Leninas su Zi- 
novjevu tada kitaip galvojo. Jie ėmėsi prievartos. Jie žu
dė, kalino, prievartos darbams varė, kad tiktai valdžioje 
išsilaikytų. Jie net ir žinių, mokslo ir patyrimo stoką 
naudojo valdžiai savo rankose laikyti. Nesusipratusius 
Rusijos darbininkus jie panaudojo valdžiai pagrobti, o vė
liau atsuko prieš juos caro generolų apmokytus karius ir 
policininkus.

Valdžią turinti nedidelė komunistų partijos grupelė 
šiandien pasakoja, kad “komunistinei” santvarkai rei
kalinga “aukštesnė kultūra”. Bet kol tos kultūros nėra ne 
tik Rusijos bet ir rusų pavergtų kraštų gyventojai “ko
munizmo” negalės pasiekti, tai mes juos valdysime. Kai 
pradėjo kelti balsą perversmo metu pasižymėjusieji ko
munistai, tai Stalinas juos labai greitai likvidavo. Ilgus 
metus ištikimai komunistams tarnavusieji Ježovai, Tu- 
chačevskiai, Putnos, Matulaitytės, Viedrynaičiai ir kiti 
gavo kulką į pakaušį. Daugiausia komunistų likvidavo 
artimas Stalino draugas Lavrentijus Berija, bet Andro
povas su Šelepinu tokiu pačiu būdu ir jį likvidavo. Savi
tarpės žudynės ir toliau bus tęsiamos, kol nebus visoje 
Rusijoje įvesta demokratinė santvarka, o rusų pavergtos 
tautos neatsipalaiduos nuo pavergėjų ir pačios nesiims 
savo reikalų tvarkyti

Kalbos apie socializmo arba komunizmo statybą rusų 
komunistų pavergtuos kraštuose yra tuščios, nes be aukš
tesnės kultūros ir be demokratinės santvarkos jokia ge
resnė santvarka neįmanoma.

LB Marquette Parko Apylinkes - 
naujai išrinktos valdybos pareiškimas

aktyvų įsijungimą j jaunimo or
ganizacijas bei įvairius meni
nius vienetus. Visa tai talkina 
šeimai ir tęsia joje pradėtų tau
tinį darbų.

Marquette Parko Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės Val
dyba esanti Chicagoje dėkoja 
visuomenei už rinkimuose jai 
suteiktų pasitikėjimų. Teisė 
atstovauti išeivijos lietuvius 
yra ne vien tik garbinga privi
legija. bet ir didžiai įpareigo
janti atsakomybė. Giliai įsi
sąmoninusi šio mandato prie
dermės, naujoji valdyba steng
sis visuomenės pasitikėjimo 
neapvilti. Valdyba sveikina ir 
kviečia į bendrų žygį visos apy
linkės patriotiškų visuomenę, 
linkėdama nepavargti kovoje 
už tautinę ištikimybę ir nepa
siduoti žalingoms okupanto 
propagandos vilionėms, šių 
moty vų vedama, valdyba ra
gina:

1. Kurti lietuviškas šeimas, 
nes šeima yra pagrindinė lietu
viškosios gyvybės ląstelė ir 
užuovėja nuo svetimybių vėjo, 
išliekant visam gyvenimui.

2. Siųsti savo vaikus į lietu
viškas mokyklas, skatinti jų

sų ano meto Vyriausybės galvų 
Klaipėdos atplėšimo nuo Lietu
vos pavojų buvau Kaunu pakar
totinai iš anksto įspėjęs, net nu
rodydamas datų, kada tatai ga
lėtų įvykti.

8. Ministeriui J. Urbšiui ko
vo 19 d. atsiradus Berlyne, bu
vau jį supažindinęs su mano 
Kaunui pasiųstais pranešimais 
ir telegramų tekstais, o palydint 
jį kovo 20 d. apie pietus į vok. 
Užs. Rkl. Ministerijų, jam pa
čiam pasiteiravus apie mano as
meniškų nujautimų, atsakiau 
jam, jog nebūčiau nustebintas, 
jei von Ribbentrop pateiktų p. 
Urbčiui kokį jau gatavai iškeptų 
viščiukų. •

9. Iš Britų charge d’affairs 
p. Pfestono kovo 19 dienos tele
gramos Londonui (žiūr. Docu
ments of British Foreign Policy, 
Series 3, Vol. IV, psl. 390) ma
tome, jog mūsų Užs. Rkl. Min- 
jos generalinis sekretorius (p. 
K- Bizauskas — Kš) buvo Pres- 
tonų painformavęs, jog J. Urb
šys buvo Lietuvos Vyriausybės 
įgalintas tartis dėl Klaipėdos, 
jei būtų vokiečių tam pakviestas 
pravažiuojant per Berlyną, bet 
tik nebuvo įgaliotas pasirašyti 
išsižadėjimo.

10. Į priekaištų, kad iki šiol 
tylėjau “kaip grabas”, tegalė
čiau atsakyti, jog vargu ar man, 
kaip ano meto Lietuvos diplo
matiniam atstovui Vokietijoje, 
derėjo leistis į viešą polemiką 
su vokiečių spauda ir dėl vokiš
kųjų knygų autorių pasisaky
mų Klaipėdos klausimu ir tuo 
brautis į sritį, kuri priklauso 
mūsų politikos veiksniams ir 
propagandos vykdytojams.

K. Škirpa

3. Puoselėti lietuviškus pap
ročius bei tradicijas, neven
giant jaunimui plačiau paaiš
kinti apie jų kilmę ir grožj.

4. Tikintieji tėvai raginami 
religinę praktiką sujungti su 
lietuviškomis pamaldomis, lie
tuviška Pirmosios Komunijos 
iškilme, lietuviškomis giesmė
mis ir savo atžalyną auklėti re
liginės ir tautinės minties neda
lomoje darnoje.

5. Naujoji valdyba griežtai 
pasisako prieš bctkokį bendra
darbiavimą su Lietuvos paver
gėjo peršamomis institucijo
mis ir iš tų institucijų nuolat 
siunčiamais į mūsų tarpą NK
VD agentais: scenos meninin
kais, okupantui tarnaujan
čiais rašytojais, gydytojais ir 
kitokių rolių priedanga apsi
siautusiais propagandistais, ku
rie skaldo Lietuvos laisvinimo 
veiksnių darbų, keldami nesu
tarimus tarp geros valios tau
tiečių ir stengiasi palaužti ben
drą lietuvių išeivijos nusistaty
mą prieš Lietuvos okupaciją.

6. Griežtai protestuoja prieš 
organizuotas išvykas pavergton 
Tėvynėn: lietuvių vaikų vežio
jimą į komunistines pionierių 
stovyklas, sportininkų, šokėjų 
ir kitų grupių gastrolines kelio
nes, nes tokios išvykos, po ta
riamais sentimentais išsiilgtai 
tėvynei, savyje slepia okupan
to kėslų klastą — išeivijai ne
jučiomis sumezgus oficialius 
ryšius su pavergėju, įteisinti 
pačių okupaciją. Tokiomis iš
vykomis yra paneigiamas už 
Lietuvos Nepriklausomybę pra
lietas kraujas, savanorių, par
tizanų, karių, šaulių, Sibiro 
tremtinių ir naujųjų Lietuvos 
kankinių aukos. Kartu panei
giama ir visos išeivijos ilgame
tė pastanga, siekiant laisvos 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo. Negana to: tokios išvy
kos niekais paverčia pavergtos 
Tėvynės laisvės šauksmą, ypač 
ryškiai suliepsnojusį pastarų
jų dviejų metų laikotarpyje.

7. Valdyba nori įspėti kiek
vieną lietuvį, kad švenčiausių 
lietuvių tautos aspiracijų pa
neigimas yra visos laisvės ko
vos išdavimas.

8. Valdyba pritaria VLIKo, 
ALTos ir visų diplomatinių lie
tuvių institucijų užimtai lini
jai ir stengsis jų darbus remti.

LB Marquette Parko Apylinkės 
Valdyba Chicagoje

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis
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“Tur būt yra”, atsakiau.
“Kas tai per asmuo, jo pavardė?” žin

geidžiai paklausė ministeris.
“Atrodo, kad tai dr. Neuman, dabar sė

dintis Kaune, tardyme”.
“Šitas; ar mūsų pusėje nėra žmogaus, 

kuris galėtų tai atlikti”, tiesiog apsivylusiu 
tonu klausė Lozoraitis.

“Atrodo, kad nėra pone, ministeri. 
Tvarkant kraštą dabar praktikuojamais 
politiniais dėsniais, niekas negalės sujung
ti krašto daugumą. Pažadai nelaikomi, pi
nigų nėra, visur girdi "negalima”, sutaria 
parėdymą bedarbę tvarkyti ir vėl reikalau
ja jį atšaukti. Kaip tai galima sujungti lie
tuvišką politinę daugumą?"

“Tai labai liūdnas pranašavimas”, pa
stebėjo ministeris.

“Tai nėra pranašavimas, tai tikrovė. Aš 
nieko geresnio negaliu paša kyti, jeigu ne
noriu būti tikru veidmainiu ir melagiu”.

“Tai yra ateities klausimas, bet parėdy
mas turi būti tuojau atšaukiamas,” įsako
mu tonu tęsė ministeris.

“Tai yra neįmanomas dalykas, o tokiais 

dėsniais jūs norite sujungti krašto daugu
mą. Visa direktorija yra vienos nuomonės, 
ypačiai direktorijos nariai — ūkininkai. 
Jeigu centro vyriausybė taip blaškosi, ji 
nustoja visą pasitikėjimą jų akyse. Parė
dymas užkirs kelią tik tokiems asmenims, 
kurie bus be darbo, Klaipėdoje bastysis, 
triukšmaus, Klaipėdos mieste, biudžetą ap
sunkins. šitas parėdymas nelies asmenų, 
kurie mieste suranda darbo. Be to jis už
kirs kelią žydams — fabrikantams nekliu
domai įvežti vis naujų darbo jėgų ir po ke
lių mėnesių juos išmesti į gatvę.

O žemaičiai - bedarbiai jokiu būdu ne
gali būti politinis plusas iietuvai, atvirkš
čiai. Parėdymas direktorijos bus švelniai 
taikomas, jie nelies nei vieno darbą turin
čio Lietuvos piliečio”.

“Gal dabartinė direktorija taip ir vyk
dys. bet kaip bus su vėlesnėmis direkto
rijomis? Centro vyriausybė negali duoti į 
rankas ginklą asmenims, kurie stengsis 
užkirsti kelią mūsų politiniams tikslams”, 
aiškino Lozoraitis.

“Bet gubernatorius visuomet aiškino, 
kad panašios a la Schreiberio direktorijos 
niekuomet nebus ir todėl negali būti jokio 
pavojaus”, atsakiau.

“Nežinau, ką gubernatorius aiškina, 
bet mes turime su šitų eventualumu skaity
tis. Parėdymas turi būti atšaukiamas” — 
kategoriškai pareiškė Lozoraitis.

“Jeigu centro vyriausybė reikalaus pa
rėdymą panaikinti, direktorijos atsistaty

dinimas neišvengiamas. Grigaitis yra ne
paprastai supykęs ir apsivylęs dėl tiek daug 
klastos ir veidmainiškumo. Yra nustojęs 
vilties, kad jo darbas direktorijoje dar ga
li būti naudingas. Butkeraitis, opozicijos 
paveiktas , jau visą laiką žiūri kaip vilkas 
į mišką pabėgti. Daug vilties jiems suteikė 
kalbamasis parėdymas. Nežinau, ar pasi
sektų jiedu perkalbėti parėdymą atšaukti. 
Jeigu aš ir Brūvelaitis jį panaikintum prieš 
jų norą, tuomet direktorijos iširimas neiš
vengiamas”.

“Aš tuo reikalu kalbėjau su pirmininku, 
kuris kaip tik kalba su Brūvelaičiu. Direk
torijos krizės būtinai reikia išvengti, tai 
yra esminis mūsų politikos dėsnis. Aš ape
liuoju į Tamstos ir Brūvelaiiio patriotiš
kumą neprivesti dabartinių metu prie di
rektorijos iširimo. Tai būtų mums didelis 
politinis smūgis, nes tuomet tuojau reikė
tų sudaryti seimelio pageidaujamą direk
toriją. Man pasisekė signatarus įtikinti, 
kad dabartinė direktorija save taikingu el
gesiu pamažu priveda prie politinio stabi
lizavimosi ir galiausiai, politinės aistroms 
nurimus, prieis prie parlamentarinės di
rektorijos. Dabartinės direktorijos iširi
mas sugriautų mūsų visą politiką”, baigė 
Lozoraitis.

“Jau Navakas, man stojant į direktori
ją, apeliavo į mano patriotiškumą, kartu 
darydamas pažadų, kurių niekuomet ne
pildė. Jeigu mes, iš patriotiškumo sumeti
mų turime atitaisyti aukštų valdžios parei

gūnų klaidas, mes politiniai iš karto visiš
kai nusigyvename, šitas parėdymo atšau
kimas sugriauna visus direktorijos mėgini
mus pravesti konstruktyvinę politiką ir pa
kerta kiekvieną tolesnę politinę iniciatyvą 
iš direktorijos pusės. Toliau jis duos dėkin
gos medžiagos priešingai propagandai, ku
ri įtikinančiai paaiškins, kad centro vy
riausybės politika varoma ta pačia krypti
mi, visvien kokia direktorija valdytų”, dar 
pridėjau.

Pasikalbėjimas su ministeriu Lozoraičiu 
tuo pasibaigė, jis tęsėsi valandą su viršum. 
Sekančią dieną sužinojau, kad Tūbelis 
panašiai buvo kalbėjęs su Brūvelaičiu ir 
taip pat įkyriai buvo apeliavęs į jo patrio
tiškumą ir pažymėjęs, kad direktorijos 
krizė dabartiniu metu sugriautų visą Lie
tuvos užsienio politikos sistemą.

Nebeliko nieko kito kaip imtis to kar
taus darbo įtikinti Grigaitį ir Butkeraitį, 
kad parėdymą bedarbei tvarkyti reikia at
šaukti. Tai buvo sunkus ir labai opus daly
kas. Po daugiau kaip savaitės laiko visgi 
pavyko gauti abiejų narių sutikimą parėdy
mą atšaukti, kas įvyko vėl visais keturiais 
parašais.

Mūsų visų, ypatingai Grigaičio ir But- 
keraičio iniciatyva betgi liko visiškai pa
laužta. Pastarasis po šito įvykio liko di
rektorijoje tik iš grynai ekonominių sume
timų, nes būdamas savo ūkyje gerokai 
įsiskolinęs, direktorijoje sutaupė kas mė

nesį arti 1000 litų ir jais apmokėjo palūka
nas ir amortizaciją. Bet pavasarį jis išėjo 
iš Direktorijos aiškindamas, jog jis norįs 
užsiimti pozityviu darbu savo ūkyje, bet 
nebekulti direktorijoje tuščių šiaudų, iš 
kurių niekuomet nebyra grūdai.

Infiltracijos klausimas dar daug metų 
nuodijo Klaipėdos krašto politiką. Juo už
siėmė visos vėlesnės direktorijos. Seime
lyje tas klausimas buvo nuolatai keliamas, 
nes jis pasidarė jo dėkingiausių propagan
dos objektu. Seimelis vėliau pakartotinai 
priėmė įstatymą bedarbei tvarkyti, kuris 
gubernatoriaus buvo nuolat vetuojamas. 
Bet centro vyriausybės proteguojamoji in
filtracija nedavė pageidaujamo rezultato. 
Daugelis atvykusių liko politiniai indife
rentais, kiti iš asmeninių motyvų perėjo į 
centro vyriausybei priešingą pusę. Labai 
pamažu augo infiltruojamo elemto įtaka 
Klaipėdos mieste. Lietuviškoji pusė nie
kuomet neturėjo daugiau kaip penkis at
stovus krašto seimelyje ir pačiame Klaipė
dos miesto seimelyje lietuviškų atstovų 
skaičius beveik nepasikeitė.

Pasiektoji nauda buvo neproporcingai 
mažesnė už triukšmą, kuris nuolat tęsėsi.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIEN AST
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TEE. FRS-322S

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIAS 
to •■RXLtS LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

1919 METAIS MOKYTOJU IR 
MOKYKLŲ PADĖTIS

Rent. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINA CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

Medical Building. ToL LU 5-644* 
Priima ligoniu, pagal susitarimą. 

oi neatsilieptas skambinti 374-8012

«Wefu PRospoct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

vaL: kas diena po pietų 1-3; Yak. 7-8 
aktai antradieniai* ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas nedaryto 

Ras. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

Lietuvos Nepriklausomybės 
laikais švietimas buvo pastaty
tas gana aukštai." Buvo įvestas 
privalomas pradžios mokslas. 
Buvo pristatyta gimnazijoms, 
pradžios mokykloms ir kitoms 
švietimo institucijoms pastatų. 
Kur dar nebuvo suspėta kai
muose pastatyti mokyklų, bu
vo nuomojamos ūkininkų sek
lyčios. Mokyklų tinklas ap
juosė visą Lietuvą, net ir toli
muosius kaimus pasiekė. Ne
tikėtai gavau pirmą knygą “Lie
tuvos mokykla’ atspausta 1919

nimo srityse. Jeigu ne baisioji] 
rusiška okupacija, Lietuva tik-l 
rai būtų dar daugiau suklestė-j 
jusi.

O dabar mielas skaitytojau] 
pasiskaityk iš minėtos knygos] 
ištraukėles apie mokyklų ir mo-j 
kytojų padėtį 1919 m. šitokių 
buvo skundų: “Seinų aps. ... 
Be to žmonių neturtas nelei
džia daug galvoti kultūriniais 
reikalais: žemė bloga, gyven
tojai suvargę ir mokyklos ne
kenčia, į ją žiūri kaip į nerei-, 
kalingas išlaidas, kurios didi

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tetof. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ni. ir leista Pr. Dovydaičio.
Paskaičius šią knygą net 

sunku suprasti, kaip toji rusų 
ir vokiečių nualinta mūsų tė
vynė Lietuva kėlėsi iš griuvė
sių. Kėlėsi, statėsi, kūrėsi ir pa
galiau pasiekė gana aukšto gy
venimo lygio. Ir taip buvo ne 
tik švietimo, bet ii visose gyve

DR PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

*484 WEST Tlet STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2283
OFISO VALANDOS:

CRADINSKAS
TRYS VIENAME

Radijas, Patefonas, Magnetofonas

.nrmadieniais ir ketwrtad. 1—7 vaL. 
-ntratL penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Aftd. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Treč. ir sekm. uždaryta. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

DR. W. E1SIN - EISMAS
akušerija ir moterų LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

0132 So. Kodzie Ave., WA 5-2670 
'••alandos pagal susitartas neat

siliepia. skambinti Ml 3-0601.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRiAUttUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Tolef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-18T8 arba RE 7-9700 
Retidonciįos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71s| STREET

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

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
x kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLMYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Th letenai; PR 8-0833 ir PR 8-0334

’perkraustymZ^-"

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŽERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 54063

na žmonių skurdą. Mokyklų 
butai labai blogi, nepakenčia
mi: žemi, be grindų. Dabar 
mokytojai dirba šaltose trobo
se, nes gyventojai neduoda ku
ro, reikalaudami mokėti po 20 
rublių už malkų vežimą, o tuo 
tarpu nėra kuo mokėti... To
kiose sąlygose mokytojams la
bai sunku darbuotis. Tą sun
kumą dar didina žmonių tam
sumas, klerikalizmas ir vokie
čių valdžia__

Kai kurie mokytojai lig šiolei _
sėdi kalėjimuose kaip politikos karvė. Tai’ pieninės reklama, r HGBaftBGiB MauflAft Btan* ne*,
nusikaltėliai, vokiečių suimti ir,
tur būt pamiršti...”

Omaha, Nebraska, gatvėse važinėja 

raginanti daugiau naudoti pieno pro
duktu*.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

MOVING 
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: Frontier 6-1882

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS <R CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARCOS I
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS •

Visos programos iš WOPA, j 
1490 kiL A. M.

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

■
Telef.: HEmlock 4-2413

. 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

I--------------------------- ----- ■- -------- :■ - f

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS

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

Tok: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. *4 ir 68 vėl. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietą ir kitu laiku 

pagal susitarimą

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

2454 WEST 71et STREET
Oftso 4-2123
Rezid. tele*.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl i 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia. tai telef Gi 8-6195

m P. SABRIS, 0. P.
ORTHOPEDASJ’ROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
■v dažai. Speciali pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Went 63rd »., Chicago, Ifi. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

■gainst the cuelew nae ef Ere.
So phase feHov Smokey't ABCc 

Always hold aaatebet till mid. 
Be me a» dtowa all aampfaat, 

<dr Ae aahm, end drove 
Wmavda.&Bh«* 

OMĖMI dead Mft.

Iš Rodunės aps. pranešama: 
“... Gyventojai dvarininkų su
agituoti, bijo neteksią “slachec- 
kos kalbos” ir lietuvių kalbos 
mokykloje nelabai pakenčia. 
Dvarininkai, kurstydami prieš 
lietuvių mokyklą, nei lenkams, 
nei gudams mokyklų nekuria”...

Iš Vilkaviškio aps. praneša
ma: “Mokyklų baisus padėji
mas: jos riogso be langų, nekū
renamos. Vienas mokytojas mo
ko viename kaime, į antrą eina 
valgyti, o trečiame gyvena”...

Iš Molėtų praneša: “Tildo
mų butų mokykloms trūksta: 
mokyklos sukimštos ankštose 
trobose, be grindų, be mokslo 
priemonių, be tinkamų vadovė
lių, tik kai kur yra likę vokie
čių šventosios istorijos piešinė
lių, bet.jr tie vaikams nepriei
nami, nes jų tekstas išspausdin
tas vokiečių kalba. Vietos gy
ventojai tamsūs, mokyklų ne
mėgsta, nes jos išlaidų reikalin
gos ... Be to daug prisideda 
lenkų dvarininkų agitacija. Agi
tatoriai, naudodamiesi žmonių 
tamsumu, atkalbinėja juos nuo 
mokyklų: kas kalba lietuviškai, 
tas esąs prakeiktas žmogus....”

Iš Viežaičių aps. tarp kitko 
pranešta: “— Mokytojas, kad ir 
gauna kokį kambarį gyventi, bet 
ir tas be reikalingiausių baldų, 
tik 4 sienos...”

Iš Šakių aps.: “__ M-okytojai
gauna tuščią trobos galą, be bal
dų, kur turi tilpti mokykla ir 
mokytojas...”

Iš Biržų aps. pranešta: “...Bu
vusių prieš karą mokyklų butai 
daugiausiai riogso tušti, nes jų 
langai, o kai kur ir durys išdau
žyti, o dabar, stiklų nesant, ne
galima juose gyventi”.

Iš Širvintų aps. pranešta: 
“... Vokiečiai, pamatę lietuvių 
sąmonės smarkų augimą, ėmė 
smaugti lietuvių susipratimą, 
prisidėdami prie lenkų dvarinin
kų agitacijos. Jiems tai buvo 
lengva daryti, nes be fizinės jė
gos jie rado didelę paspirtį čio-

eiua prieš mokyklą, dargi neno
ri vaikų į mokyklą leisti...” 
Žmonės nenori duoti atskirų na
mų mokyklai, bet pataria su 
vaikų būriais vaikščioti iš vie
nos trobos į kitą ...”

Iš Alytaus aps. praneša: “...vo
kiečiams atėjus, mokyklos pa
kliuvo į kunigų rankas. Moky
tojai, kunigams su vokiečiais 
susidėjus, buvo kunigų skun
džiami vokiečių valdžiai, kaip 
socialdemokratai. Taip Jiezno 
mokytojas buvo įskųstas už tai, 
kad “Darbo Balsą” skaitė... 
Be to, mokykloms ir mokyto
jams reikia padėti išeiti iš ku
nigų globos..

Iš Sedos aps.: .. mokyklų
padėtis labai bloga. Mokyto
jams algos ir už lapkritį mėn. 
nesumokėta.. p*

Tai tik mažbs nuotrupėlės — 
ištraukėlės iš Mokytojų skundų. 
Tikiu Lietuvos Nepriklausomy
bės laikais nebebuvo tokio žmo
gaus, kuris būtų priešinęsis savo 
vaiką Įrišti į mokyklą.

Stasys Juškėnas

ROCKFORD. ILL
Linksmesnė valandėlė

Palaidojom savo mielus tau
tiečius, nušluostėm ašaras, nu
džiūvo veidai ir vėl pradėjome 
normalų gyvenimą.

Lietuvių Klube įvyko Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės metinis 
šampano vakaras. Buvo iškil
mingas ir džiugus pasilinksmini
mas. Stalai buvo dengti baltom 
lininėm staltiesėm. Ant stalų 
stovėjo gėlės ir lingavo šampa
no bonkos leduose. Stiklužėliai 
buvo krištoliniai, o užkandžiai 
buvo lenkvutėliai. Buvo penki 
muzikantai profesionalai, iš pa
čios Chicagos.

8 valandą vakaro stalai jau 
buvo sėste apsėsti. Vakaras bu
vo skirtas ne vien jauniems, bet 
ir senienas pasilinksminti. Mūsų 
ponios ir panelės, lietuvaitės ir 
kitatautės buvo pasipuošusios

baliaus suknelėmis. Viskas la
bai puikiai atrodė, Rocttode 
viskas buvo kaip Paryžiuje.

Mūsų jaunuoliai ne visi turil 
išeiginius toksidus, bet reikia 
pripažinti, kad kiekvienas buvo 
tinkamai pasipuošęs. Ganieji 
muzikai, kurie Naujų Metų va
karą grojo Rockfordo klube, bu
vo pakkviesti šampano baliui pa
grobti. Na, ir grojo jie. Traukė 
garsių kompozitorių valsus, pol
kas, įmaišydami ir amerikoniško 
modernaus džiaso.

Protarpiais šampano tentas 
sproginėjo, kaip iŠ kulkosvaidžių. 
Mažojoje klubo salėje svečiai val
gė vakarienę. Pasidrūtinę ir už
kandę, visi suėjo į didžiąją salę, 
šoko jauni ir seni, šoko ir mies
to ponai. Mūsų advokatas L. Re- 
mančius pakvietė visus šokti. 
Dalyvavo miesto meras Shlicker 
ir trys teisėjai. Buvo ir mūsų 
lietuvis, Winnebego County se
kretorius Paul Gilk

Visi gerokai įsilinksmino ir 
buvo dėkingi, kad lietuviai pa
rodė jiems, kaip galima gražiai 
vakarą praleisti ir, kaip jie sako, 
“turėti good time”. Keli gar
bingi svečiai Lietuvių Klubo dar 
nebuvo matę. Jie “davė kredi
tą” lietuviams, kad sugebėjo pa
statyti tokį puikų namą ir taip 
gražiai papuošė tą miesto dalį. 
Jiems patiko gelsvos pastato 
plytos, visos palivotos, o langai 
sudėti aliuminijaus, mažu klet- 
kelių stiklai % colio storumo. 
Stiklai praktiški, kad vaikai taip 
lengvai mažais akmenukais ne
gali jų pramušti.

Svečiai baliavojo iki pirmos 
valandos ryto. Programai paį
vairinti, buvo pakviestas geriau
sias miesto solistas baritonas po
nas Olson. Jis dainavo solo, o 
vėliau prikalbino miesto merą 
sudainuoti kartu su juo duetą. 
Visiems patiko ir abiem buvo 
sukeltos didelės ovacijos.

Atvykusieji svečiai ir lietu
viai buvo patenkinti. Visi buvo 
laimingi, šampano vakaras pa
sibaigė, jo jau nėra, bet, atro
do, kad jis paliko gražaus pelno.

žvalgas

Clevdando ALTo 
susirinkimas

Metinis ALT Skyriuje daly
vaujančių organizacijų atsto
vų susirinkimas įvyksta sek
madienį š. m. balandžio mėn. 
8 d., 12 vai. $v. Jurgio lietuvių 
parapijos salėje.

Darbotvarkėje: Valdybos 
veiklos, iždo, ir kontrolės ko
misijos pranešimai, naujos 
valdybos ir kontrolės komisi
jos rinkimai bei skyriaus rei
kalai.

Visos organizacijos yra pra
šomos sumokėti nario mokestį 
($2.-) ir įgalioti iki trijų atsto
vų.

Bet kuris asmuo gali atsto
vauti daugiau negu vieną or
ganizaciją, bet visi atstovai tu
rės tik vieną sprendžiamą bal
są.

ALT Clevelando Skyriaus
Valdyba

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,
Lt tVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Paneik vargus kaip garas karaivis Jčaaaa Kristau*. 2 Tim. 2:3.

‘•Tikras kareivis nesiąinčyja dėl savo likimo. Pirma negu jis įstojo 
tarnybon, jis manė kovoti už teisybę šr teisingumą. Jis yra pilnai įsitiki
nęs ir nepaiso jokio peikimo. Jis bus gatavas viską panaudoti ir norės būti 
panaudotu savo tarnybos apgynimui”.

"Yra garbingas darbas tarnauti Kristui teisingai ir pilname iitikiiBu- 
aae. Tikrai turime neapsakomą džiaugsmą būti teisingoje pusėje žinadami, 
kad už to karo lauko ir tamsybės pakalnės randasi pilniausi s įėjimas į links
mybe ir taika triumfuojančio karalių Karaliaus. Šitokią viltį turėdamas, 
nei vienas neturi pasibaisėti kovos šarvų, nei vienas neturi pražudyti drąsą 
baisiame priešo įniršime, niekas neturi drebėti žinodamas, Itad užeina ba
das, troškimas, nuogumas, žaizdos, arba mirtis”.

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. Žavisi, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

8V. RA8TO TYRtNTTOJAI 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
L/ 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehiU 6-2345-6

? ‘ 1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2168-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| A1K4TĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DĖMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4«35-07 So. HERMITAGE AVENUE

T«L: YArda J-1.41 . 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Teutonas: LAfayette 3-6440

MUDEKrilAKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I I

BSZNIK1UA1. KURIE GARSINAS 
•NAUJIKNOfir.—TDM GERIAUSIĄ| 

p k vtvyxTWA

nykščioje kunigijoje, kuri dvari
ninkų skverno laikosi įsikan
dusi ir “Šiecheckos kaltes'”, kaip 
jionybės žymės, įsivyravimo... 
Ixnkai pakėtė agitaciją prieš 
lietuviškas mokyklas, daužė jų 
langus ir nebuvo kas stabdo šį 
pragaištingą darbą, nes valdžia 
ir dvarininkai tam tik pritar
davo, kurstydami apakusių 
nių saujelę. Mokytojai ir vietos 
gyventojai protestavo prieš ia- 
spektoriaus varomą liniją, bet 
jis (inspektorius), dzckono pa
dedamas, varė toliau lenkų agi
taciją. Ir liet, mokyklų skai
čius sumažėjo ligi 8. Nepadidėjo 
nei lenkų mokyklų skaičius, nes 
dvarininkams ir dvasininkams 
rūpėję kas kita, — jiems rūpėjo, 
kad visai išnyktų mok vilos.

Iš Kaišiadorių aps. pranešto: 
. Vietomis žmonių tamsumas ‘ 

taip yra didelis, kad aiškiai jie

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS"

NARIAI:
ChMWB
Lietuvių
Laidotuvių

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOM.YC4AS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Ave~, Cicere, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Se. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubik 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Lietuviai mokslo 
pasaulyje

P. Pechukas iš Dept, of Che
mistry, Columbia University, 
New York, N. Y., kur jis yra 
Alfred ?. Sloan Fellow, yra ben
draautorius straipsnio apie per
ėjimo stovio teoriją ir colineari- 
nius susidurimus klasikinėje me
chanikoje. Straipsnis išspaus
dintas leidinyje The Journal of 
Chemical Physics, tomas 58, nr. 
4 1973 m. vasario mėn. 15 d.

Rytprūsis Manfred Jautelat iš 
Gates and Clellin Laboratories 
of Chemistry, California Insti
tute of Technology, Pasadena, 
California. yra bendraautorius 
straipsnio apie anglies — 13 
branduolinės magnetinės rezo- 
nancijos spektroskopiją — lini
jinių alkinų spektras, kuris yra 
paskelbtas leidinyje The Journal 
of Organic Chemistry, tomas 38, 
nr. 5 1973 m. kovo mėn. 9 d.

J. C. Saukaitis iš Dept, of 
Chemistry, University of Mary
land, College Park, Md. yra ben
draautorius straipsnio apie nu- 
kleofilinius. pakeitimus ant halo
geninių atomų — alfa halobenzi- 
lo fenilo sulfonų reaktingumą 
trifenilofosfinui. Straipsnis iš
spausdintas leidinyje Tetrahe
dron Letters, nr. 9 1973 m. vasa
rio mėnesį.

Judita L. Vaitukaitytė iš Re
production Research Branch, Na
tional Institute of Child Health 
and Human Development, Na
tional Institutes of Health, Be
thesda, Md., yra bendraautorė 
straipsnio apie atitraukimo krau
javimą ir luterinizuojančio hor
mono paleidimą po progesterono 
moteryse su amenorėja, kuris yra 
paskelbtas leidinyje American 
Journal of Obstetrics and Gyne-

icotagy, tomas 115, nr. 2 1973 m. 
i sausio mėn. 15 d.
I U. šilinis iš Dept. of Pharma- 
Jcognosy and Pharmacology, Cni- 
I versity of Illinois at the Medical 
Center College of Pharmacy, Chi
cago, Illinois yra bendraautorius 
pranešimo apie alkaloidų ieško
jimą 40(;0 augalų rūšyse, kurie 
būtų biologiškai aktyvūs. Prane
šimas padarytas American So
ciety of Pharmacognosy 13-ta
me metiniame suvažiavime Co
lumbus, Ohio 1972 m. liepos mėn. 
20-22 d.

Christopher A. Rodowskas, 
kuris yra Pharmacy Informa
tion Project direktorius, Ameri
can Association of Colleges of 
Pharmacy, yra bendraautorius 
straipsnio apie farmacijos pro
fesūrą, kuris yra išspausdintas 
leidinyje American Journal of 
Tharmaceutical Education, to
mas 37, nr. 1 1973 m. vasario 
mėnesį. Saulius šimoliūnas

Vlado Pūtvio 100 metų gimtadienio pagerbime dali* garbės prezidiumo. 
Prie mikrofono iš deš. stovi š. S. garb. n. Vladas Išganaitis ir garb. š. My- 

i kolas Maksvytis. Iškilmės įvyko š. m. kovo 11 d. Vyčių salėje, Chicagoje.
Minėjimą surengė Vytauto Didi, šaulių kuopa.

Nuotrauka O. Genučio

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

MACHINISTS
Lathe & Bench hands. Also assembly 
workers. Experienced. Must read 
blueprints. For assembly of large 
small coilwinding machines. Good 
working conditions. Hospitalization.

GEO. STEVENS MFG. CO. 
6001 No. KEYSTONE 

Tel. 588-1300

APPLY NOW ! !
Olympia Fields Country Club 
203rd and South Western Ave.

Olympia Fields,, Illinois 
MAINTENANCE HELPERS 

AND HOUSEMEN

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NERAMU GAGE 
PARKO APYLINKĖJE 
Kovo mėn. 1 dieną apie 3:30 

vai. p. p. prie sankryžos 59 ir 
Rockwell gatvių susirinko di
dokas būrys baltųjų vietos gy
ventojų ir Rockwell aukštes
niosios mokyklos mokinių. Jie 
kažin ko laukė.
' Neilgai trukus atvyko polici
ja. Ji įtarė, kad čia yra kas 
nors planuojama. Liepė jiems 
išsiskirstyti. Paaugliai, kad ir 
nenoromis, paliepimo paklau
sė, bet 26 jaunuoliai nejudėjo 
iš vietos.

Tada vienas policininkų su
šuko, jūs esate areštuoti! Vi
siems įsakė nusisukti veidu į 
gretimo pastato pusę ir, ran
kas iškėlus aukštyn, atsiremti 
į sieną. Kas atsisuks į policijos

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

'pusę, bus nušautas. Visi areš
tuotieji paklausė policijos įsa
kymo. Tada buvo padaryta 
pas juos smulki krata ra
do keletą peiliu, ir kitokių 
smulkių įrankių. Policijos pa
reigūnams apklausinėjant areš
tuotus, kokiu liksiu jie ėia su
sirinko, paaiškėjo, kad jie lau
kė juodųjų brolių, autobusais 
vykstančių iš mokyklos į na
mus, nes tomis gatvėmis jie 
turi važiuoti. Jie norėjo suves
ti sąskaitas su juodžiais.

Priežastis pagal liudininkų 
parodymus buvo tokia: dieną 
prieš tai juodžiai Rockwell mo
kyklos mokiniai , kurių buvo 
apie 75, sekdami baltuosius 
mokinius , einančius į namus, 
visaip juos niekindami ir šauk
dami “today is the day”. Jie 
turėjo pasirengę diržus ir ki
tus įrankius muštynėms.

Baltieji mokiniai nebuvo pa
siruošę muštynėms ir susirė
mimo neįvyko. Vėliau juodu
kai, laukiniškai šaukdami, pa
sileido bėgti 59 gatve į rytus. 
Keletas moterų, kurios ėjo ap- 

‘sipirkti ar grįžo į namus apsi- 
Įpirkujsios, juodukų buvo ap
stumdytos, prekės išmėtytos ir 
bėgančių juodukų sumindžio
tos. Vėliau paaiškėjo, kad mi
nėtieji baltieji paaugliai, kurie 
vaidino mokinių tėvus, buvo 
agentų - svečių sumobilizuoti, 
pasivadinę Gage Park Help klu 
bo nariais. Dabar padarykime 
patys išvadą, ko tuomi buvo 
siekiama. Kodėl policija nesu
valdė siaučiančių juodukų?

Stasys Patlaba

tų sąraše įrašomas kiekvieno 
kandidato vardas, pavardė, 
amžius ar gimimo data, užsiė
mimas ir kurios apylinkės rin
kikų sąraše įregistruotas,; taip 
pat nurodomi siūlytojų vardai, 
pavardės, adresai, kurios apy
linkės rinkikų sąraše įregist
ruoti ir kuris iš jų yra sąrašo 
įgaliotinis.

Tokiu pat būdu siūlomi ir 
kandidatai j PIJI seimą. Prie 
sąrašo turi būti pridėti kandi
datų raštiški sutikimai kandi
datuoti. Vienu sąrašu galima 
siūlyti tik ribotą kandidatų 
skaičių, kurį galima sužinoti 
bet kurioje rinkimų komisijo
je.

Premija už vertimus
Lietuvių Rašytojų Draugi

jos valdyba yra paruošusi tai
sykles premijai už lietuvio ra
šytojo literatūrinį veikalą, iš
verstą j svetimą kalbą ir išleis
tą. Premijos iniciatorius ir 
mecenatas — Petras B. Varka- 
la. gyvenęs Anglijoje. Jis pre
mijai skiria 1000 svarų — apie 
2500 dol.

Premijos tikslas: paskata 
lietuviams rašytojams rūpintis 
savo kūrybos peskleidimu pa
saulyje. Mecenatas turi minty-' 
je vertimus į anglų, prancūzų 
ir vokiečių kalbas. Šiuo metu 
Lietuvių Rašytojų Draugija 
Petrui B. Varkalai yra įteikusi 
premijos skyrimo taisyklių 
projektą ir laukia jo galutino 
žodžio.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

Bendruomenės rinkimai
JAV LB VII Tarybos ir IV 

PLB Seimo rinkimu kandidatu 
sąrašai turi būti įteikti ar iš
siųsti paštu apygardų rinkimų 
komisijoms ne vėliau kaip ko
vo 31 d.

Kandidatų į tarybą sąrašą 
apygardos rinkimų komisijai 
gali pasiūlyti ne mažiau kaip 
10 tos apygardos rinkikų. Siū
lytojų pasirašytame kandida-

Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premijos komisija

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijos komisija sudaryta 
Washingtono (D. C.) apylinkė
je. Į komisiją įeina Antanas 
Vaičiulaitis, Alfonsas Nyka 
Niliūnas, Jurgis Blėkaitis, Ar
vydas Barzdukas ir Juozas 
Laučka. Jie vertins 1972 m. 
pasirodžiusias literatūrines

Į knygas.

OPTAMETRISTS — EXP.
Rapidly growing ethical practice 
requires additions to our staff. 

Positions are permanent. Excellent 
Salaries and working Conditions.

DR. JAMES G. CUSTARD 
2537 W. 95 Evergreen Park 

Tel. 238-2612

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

POWER SEWING
MACHINE OPERATORS

Experienced. Good pay. Steady. Air 
cond. plant. Good fringe benefits.

WHEELER COMPANY 
224 W. HURON ST. 

Tel. SU 7-1156

SECRETARY 
for 2 advertising sales repre
sentative on sport magazine. 
Loop office. Be your own boss. 

Age and/or experience open.

CALL
RICH SPENGLER

263-2400

Premijos mecenatas — Lie
tuvių Fondas, kasmet skiriąs 
1000 dol. Premijos įteikimas 
numatomas Washingtone Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo metu. /

Tuo pačiu laiku organizuo
jamas visuotinis lietuvių rašy
tojų suvažiavimas ir literatūros 
vakaras.

• Analiuodami santykį tarp 
meno ir tikrovės, mes galime kū
rinį geriau suprasti, bet jokiu 
būdu neįmanoma pagal tai jį 
vertinti. Realizmas arba fantazi
ja mene nėra patys per save nei 
teigiami, nei neigiami reiškiniai. 
Svarbiausią rodę čia vaidina ta
lentas, kūrėjo sugebėjimas, ta 
vidinė ugnis, kurioje, kaip iš rū
dos, iš gyvenimo tikrovės žalia
vos išliejamas kūrybos auksas.

Rimvydas Šilbajoris

n TRUMPAI n

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTAJUATAS — VERTIMAI 

rvisv 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.

BIG BIG BARGAIN
See owner and builder at 

2505 W. 61st ST.
19 apartments, best construction and 
upkeep. Clean like new. Big income, 

very reasonable for quick sale.

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach, Fl 33706 
Area code 813 362-1441 

LAIMA JAKUŠOVAS, brokeris

p———, 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St. I Al

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A“& L INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

^INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga-
I ražas. Gage Parke. $33,500.
‘ GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
■ Moderni kabinetų bintuvė. Naujas 
; gazu šildymas. Alum, langai. Gara- 
i žas. Arti mūsų. $22,900.
I AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS. Gage 
i Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
: Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazų šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

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

10 BŪTU 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.

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

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- 
ta.s Garažas. $24,000.

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

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

f ——

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose virieliuose 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

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimų ir jų atliktus darbus. 604 ps). Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmoa 
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 knygų įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 Se. HALSTED $T„ CHICAGO, ILL «O6M Marianne Wach ii Lorain, Ohio yra šokių instruktorė YWCA kur
suose. Jos specialybė — arabų šokiai. Fotografo trikas ja parodo 

du kartus.

— Field Muziejus rodys fil
mą su aiškinimais apie Jugosla
viją kovo 31 d. 2:30 vai. Nemo
kamas įėjimas į Simpson teatrą 
yra iš vakarų pusės.

— Nemokami patarimai kaip 
atprasti nuo rūkymo, bus tei
kiami nuo šio antradienio iki 
penktadienio 7—8:30 vai. vak. 
Ford City prekybos centro North 
salėje, šeštadienį nuo 1:30 iki 
3 vai.

— David Povilus iš Marquette 
Parko apylinkės baigė Illinois 
universitetą Vrbanoje.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tai.: Rfipubllc 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

— 2nd Lt. James F. Janulis iš parodą Jaunimo Centre — Čiur- 
Chiėagos pietvakarių baigė lionio galerijoje, 5620 So. Cla- 
Strateginės komandos tolimųjų remont Avė., balandžio 6—15
raketų kursus Vandenberg aria- dienomis. Paroda atidaroma ba- 
cijos bazėj, Californijoje. Pas- landžio 6 d., pnektadienį, 8 v. v.
kirtas į Grand Fork aviacijos Tada bus rodomos dail. Dagio 
bazę, North Dakota valstijoje, skulptūrų bei jo sukurtų vizijų 
Jis yra baigęs Bogan mokyklą apie žmogų ir pasaulį skaidrės.
ir Aviacijos akademiją.

— Atst. Michael J. Madigan 
(D-27) įnešė įstatymo projektą, 
kad nekilnojamo turto įkainoto
jai būtų kontroliuojami egza
minais, leidimais ir įstatymais

kurias galima pamatyti tiktai 
ekrane. Paroda lankoma: šeš
tadieniais ir sekmadieniais (bal. 

j 7, 8,14 ir 15 d.) nuo 10 iki 9 vai.
vak. Savaitės dienomis nuo 
7—9 vai. vak.

tikslu apsaugoti gyventojus nuo — A. Galinauskienė ir E. še-
apgavysčių bei nuostolių.

— Prof. Jonas Puzinas kalbės 
apie Vilnių 650 m. sukakties 
proga Rochester, NY., šv, Jurgio 
par. salėje kovo 31 d. 7:30 vai. 
vak. Ruošia LB Kultūrinė sek
cija.

— Dail. J. Dagys atvyksta iš Kanados. 
Toronto ir rengia savo kūrybos viešbutyje.

putienė iš Marquette Parko iš
skrido į Miami Beach praleisti 
keletą savaičių saulėtoje Flori
doje ir pasimaudyti sūriame At
lanto vandenyne. Ten jas pasi
tiko jų draugai ir draugės: Pakš
tai. Kubiliai. Marytė Naujalienė 
ir keletą draugių iš Toronto, 

Apsistojo Sergautų
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BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus cemento ir dažvtoio darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federaliniu ir valstiios pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 

INCOME TAX 
Nekilnojamo turto pirkimas 

pardavimas
REAL ESTATE

Parašų paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 
„Tel. 436-7878

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. «. AUT8 REBUILDERS 
Čia automobiliai Išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų Kai

nos nebrangios.
3518-14 W. 63rd Straat, Chicago III 

TEI--------776.5888
Anicetas Garbačiauskas, Ov




