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BAIGTAS AMERIKOS KARAS PIETŲ VIETNAME
NAUJI WATERGATE BYLOS GANDAI

WASHINGTONA&. — Pernai policija sučiupo septynis as
menis demokratų partijos centre, Watergate pastate. Vienas jau 
nubaustas šešiais metais kalėjimo, kiti laukia bausmės. Teismas 
sukėlė didelį susidomėjimą, nes demokratai apkaltino respublikonų 
partiją, kad ji organizavo šnipinėjimą, slaptų klausymo ir rekor- 
davimo aparatų įtaisymą. Teisme kaltinamieji daug nekalbėjo ir 
dar nepaaiškėjo, kas juos nusamdė, kas juos šnipinėti siuntė ir 
kur baigiasi siūlo galas šioje byloje. Senato komitetas trečia
dienį apklausinėjo buvusį respublikonų komiteto — perrinkti pre
zidentą Nixoną saugumo reikalų koordinatorių James McCord, 
kuris buvo vienas iš nuteistųjų.

Nors senatoriai pažadėjo apie 
šį apklausinėjimą tylėti, vakar 
Washington Post paskelbė, kad 
McCord pripąžinęs, jog buvęs 
valstybės prokuroras John Mit
chell žinojo iš anksto ir patvirti
no plana įtaisyti demokratų šta
be klausymo mikrofonus.

Vakar Mitchell padarė pareiš
kimą, kultame šią žinią 
tai paneigia.

Nuteistasis Watergate 
sąmokslininkas McCord
kęs senatoriams, kad visą šnipi
nėjimą organizavo Gordon Lid- 
dy, buvęs Baltųjų Rūmų tarnau
tojas. Jis jau nubaustas šešiais 
metais kalėjimo. Teisme jis nie
ko nepasakojo ir kitų neišdavė.

Antradienį Mitchell žmona 
Martha telefonu pasakė New 
York Times redaktoriams, kad 
ji bijanti dėl savo vyro, kuriam 
norima Nuversti visa kaltė. Ji 
bijanti ir dėl savo saugumo. Ji 
prašė redaktorių siųsti reporte-

griež-

bylos 
pasa-

Pernai mažiau 
nusikaltimų

WASHINGTONAS. — Fede
ralinis Investigacijų Biuras pa
skelbė statistiką, kuri rodo, jog 
nusikaltimai Amerikoje pradėjo 
mažėti. Smurto nusikaltimai, 
kaip žmogžudystės, prievartavi
mai, užpuolimai pernai padidėjo 
1%, kas yra labai nedaug, paly
ginus su ankstyvesniais padidė
jimais. Nukritus nuosavybių 
nusikaltimams: vagystėms, įsi
laužimams, automobilių vagys-- 
tems, bendroji statistika rodo 
nusikaltimų sumažėjimą 3% .
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VAGYS IŠVALĖ JAV KAREIVINES
SAIGON AS. — Praėjus 60 dienų po Paryžiaus sutarties pa

sirašymo iš P. Vietnamo išvyko paskutinieji amerikiečiai karei
viai — 2,500 vyrų. Dabar Vietname liko 50 karių ambasados per
sonale ir 159 marinai — ambasados sargybiniai, šią savaitę 
išvažiuos Jungtinės Karinės komisijos nariai — 825 Amerikos 
delegatai, daugiausia karininkai. P. Vietname iš viso tarnavo ir 
kovojo apie 2.5 milijonų amerikiečių, 45,943 ten žuvo, įskaitant 
du žuvusius jau po paliaubų paskelbimo. Karas atnešė Amerikai 
daug materialinių ir moralinių nuostolių.

11.8%

SPACE RESEARCH ČIONAI DEFENSE 
AND TECHNOLOGY

Per paskutiniu* dvidešimt metu Amerikos ftderaliniy išlaidų, 
kaip matome iš šios lentelės, žymiai sumažėjo gynybai išlėk 
dos švietimui, sveikatai, veteranę* aprūpinimui, žemės ūkiui, 
.... portui. Visos tos išlaidos eina vienu vardu — "Human

Dar prieš išvykstant pasku
tiniam lėktuvui su kareiviais, 
keli šimtai vietnamiečių civilių 
puolė Camp Alpha kareivines, 
esančias Tan Son Nhut aerodro
me. Išlaužę vielinę tvorą civi
liai puolė kareivinių virtuvę ir 
1,000 žmonių talpinančią val
gyklą. Pietų Vietnamo sargy
biniai šaltai stebėjo, kai vagys 
ėmė nešti stalus ir kėdes, vir
tuvės puodus, keptuves, duoną, 
cukrų, konservus ir virtuvės 
spintas. Kai kurie sargybiniai 

i vagims padėjo.
Prezidentas Nixonas nekartą 

kalbėjo apie “taiką su garbe”. 
Stebėtojai sako, kad taikos Viet
name nėra ir vargiai ar bus. Ko
munistai atgabeno į P. Vietna
mo pasienius Laose ir Kambo- 
dijoje didelės kariuomenės jėgas. 
Netrukus gali prasidėti naujas 
to karo tarpsnis.

Nauja P. Vietnamo 
demokratų partija 
SAIGONAS. — P. Vietname 

buvo įsteigta nauja partija — 
demokratai. Jos pirmininku iš
rinktas prezidentas Nguyen Van 
Thieu, kuris savo kalboje pa
brėžė, kad partijos svarbiausias 
uždavinys bus konkuruoti su ko
munistų partija valstybės rin
kimuose, kurių reikalauja Pary
žiaus susitarimas su Hanojumi. 
Steigiamajame partijos suvažia
vime dalyvavo apie 1,000 delega
tų iš viso P. Vietnamo. Delega
tai daugiausia valdžios tarnau
tojai.

Naujosios partijos vėliava yra 
liaudies asamblėjos ir socialistų raudona žvaigždė ant geltono 
unijos posėdyje dviejų su puse dugno. žmonėms vėliava sukėlė 
valandų kalbą, kurioje patvir- daug galvosūkio, nes šiaurės 
tino vakar skelbtą žinią, kad jis i 
pasiima šalia prezidento pareigų 
dar ir premjero pareigas.

_ . . , v ' metų pasiruošitnų- Reikšminga,-
Politikos apžvalgoje preziden- kad partija buvo inauguruota tą 

tas kritikavo Ameriką už lėktų- j pačia diena, kai iš Vietnamo pa- 
vų pardavimą Izraeliui ir gyrė-' sitraukė paskutinieji Amerikos 
si, kad Egipto santykiai su So- (kariuomenės daliniai. Skelbiama, 
vietų Sąjunga vėl stovi ant stip- kad P. Vietnamo demokratu par- 
rių, patenkinamų pagrindų. Svar- tijai jau priklauso pusė milijo- 
biausia kalbos dalis buvo skirta 
Egipto užsienio politikai: Egip
tas turįs vesti dvigubą liniją: da-

12.4%

SPACE RESEARCH 
AND TECHNOLOGY

ilaidę* proporcija labai pasikeitė, 
išleidžiama dalis, o padidėjo išlai- 

apiinkai, prekybai ir trans- 
and Physical Resources".

JAPONIJOS PREMJERAS TANAKA 
PRIĖMĖ BREŽNEVO PAKVIETIMĄ
TOKIJO. — Japonijos premjeras Tanaka trečiadienį priėmė

sovietu ambasadorių Olegą Trojanovskį, kuris Tanakai įteikė
f19Tpriezidentas"Nixonalrši^^rT Brežnevo pakvietimą atvykti į Maskvą. Tanaka pakvietimą pri-
T v vv . 'vi • « Atyi A tlAro Irnzl 4 « iga paskelbė pareiškimą, kur ėmė, nors vizito datos nepaskelbė. Manoma, kad jis į Maskvą 

džiaugiasi tokiu FBI raportu ir ir i Washington vyks iki rudens. Kelionė į Maskvą turi dvigubą 
pabrėžia, kad nusikaltimų augi-, tikslą: derėtis dėl taikos sutarties ir dėl Sibiro žibalo ir dujų šal
mas sumažėjo jam esant prezi- tinių išvystymo bendromis jėgomis. Buvę japonų premjerai pa- 
dentu. Jis pagiria Amerikos įs- brėždavo, kad jie Maskvoje nesilankys, kol sovietai nepasirašys

rius, kai tik bus-pasakyta, kad tatymu vykdymo prižiūrėtojus talkiu sutarties. Jos pasirašyti iki šiol nepavyko, nes japonai
ponia Mitchell serga ir nieko 
nepriima. Tegul tie reporteriai 
manęs ieško ir išgelbsti mane, 
prašiusi Martha Mitchell.

McCord pasakė senato komi
tetui, kad visiems teisiamie
siems buvo įsakyta tylėti, tik 
prisipažinti kaltais ir eiti į ka
lėjimą. Du Nixono vyriausybės 
žmonės žinoję apie Watergate 
aferą iš anksto. McCord vėl bus 
apklausinėjamas kitą trečiadie
nį.

Čikagoje gyvenęs teisinis ty
rinėtojas Sherman Skolnick pir
madienį kažkur dingo. Jis buvo 
paskelbęs, kad turi informacijų 
apie Watergate bylą ir Čikagos 
lėktuvo nelaimę. Skolnickas gy
rėsi turįs įrodymų, kad lėktuvo 
nukritimas prie Midway aero
dromo pernai gruodžio mėn. bu
vęs sabotažo veiksmas, norint 
paslėpti Watergate skandalo kai 
kurias smulkmenas. Iki vakar 
dienos niekas nežinojo, kur Skol
nick dingo. Vakar jis paskam
bino WBBM TV reporteriui Ja- 
cobsonui, kuriam sakė pabėgęs 
į Kanadą ir skambinąs iš Wind
sor©. Jis papasakojo, kad du 
vyrai Čikagoje jam grasinę mir
tim ir reikalavę, kad jis atiduo
tų savo užrašus ir dokumentus, 
liečiančius Watergute bylą. To
dėl jis išbėgęs į Kanadą.

Kaip žinoma, Midway lėktu
vo nelaimėje žuvo vieno iš Wa
tergate šnipinėjimo grupės da
lyvių žmona. Jos lagamine ras
ta didelė suma pinigų.

Reporteriai ir kongreso nariai 
stropiai aiškina Watergate bylą, 
bet niekas nežino, kuo tas skan
dalas baigsis. Respublikonų par
tijai ši byla naudos tikrai nene
ša.

ir viešąją opiniją, kuri davusi 
policijai laisvesnes rankas ko
vojant prieš nusikaltimus.

Valstybės prokuroras Klein- 
dienst spaudai pareiškė, kad nu
sikaltimų statistika pirmą kar
tą nuo 1955 m. parodė, jog nu
sikaltimų skaičius Amerikoje su
mažėjo. Tai esąs svarbus kel
rodis tolimesnei kovai prieš nu
sikaltimus.

Vienintėlis nusikaltimas, ku
ris toliau nemažėja, bet auga, 
yra prievartavimas, pakilęs per 
paskutinius metus 11%. FBI ra
portas rodo, kad prievartavimai 
nėra didžiųjų miestų nusikalti
mai, kaip anksčiau galvota. Dau
giausia prievartavimų įvyko 
miestuose tarp 25,000 ir 50,000 
gyventojų.

Automobilių vagystės nukrito 
net 7%. Dėl to sumažėjimo kal- 

ir įvairių užraktų bei aliar- 
įrengimų prieinamumas.

tas 
mo

Egipto prezidentas 
kartu ir premjeras
KAIRAS. — Egipto preziden

tas Sadatas pasakė jungtiniame

Vietnamo vėliava yra panaši — 
geltona žvaigždė ant raudono 
dugno. Partija įsteigta po visų

Nenori pratęsti

ROMA. — Argentinos išrink
tas prezidentu Campora Italijo
je susitiko su prezidentu Leone 
ir premjeru Andreotti. Spėja
ma, kad jį priims ir popiežius 
Paulius.

ALŽIRAS. — Juodųjų Pante
rų vadai, kurie kurį laiką gyve
no Alžire, iš čia kažkur išvažia
vo, spėjama, kad į Tanzaniją.

Kambodija - 
antras Vietnamas?
WASHINGTONAS. — Gyny

bos sekretorius Richardsonas 
aiškino korespondentams, kad 
prezidentas Nixonas turi aiškią 
konstitucinę galią toliau bom
barduoti Kambodijoje komunistų 
taikinius. Anksčiau vyriausy
bės kalbėtojai aiškindavo, kad 
Amerikos puolimai Kambodijoje 
reikalingi apsaugant Amerikos 
kareivius Vietname. Dabar pa
dėtis pasikeitė, kai Vietname 
amerikiečių nebeliko.

Senatoriai Javits, Fulbrigh- 
tas, Mansfieldas ir kiti kelia se
nate Kambodijos klausimą. Vy
riausybė irgi ruošia “Baltąją 
knygą”, kurioje aiškins Kambo
dijos karo, veiksmų problemas.

Sen. Mansfieldas pareiškė su
sirūpinimą, kad Kambodija ne
taptų antruoju Vietnamu. Jam 
atrodo, kad dabar Amerika savo 
bombomis bando išlaikyti Kam
bodijoje režimą, kurio nenori 
patys Kambodijos gyventojai.

reikalaudavo keturių savo salų sugrąžinimo, o rusai tų salų ati
duoti nenorėjo.

Tanakos kelionė dabar įma-| 
noma todėl, kad Japonijos vy
riausybė nutarė neberišti salų 
grąžinimo su taikos sutartimi. 
Kovo 6 d. japonų vyriausybė 
nusiuntė Kremliui laišką, ku
riame pasiūlė derėtis dėl taikos, 
paliekant salų klausimą ateičiai. 
Sovietų vadai su tuo sutinka, nes 
jie laiko, kad visi teritoriniai 
ginčai iš II-trojo Pasaulinio ka
ro yra išspręsti.

Japonijos liberalų partija pa
skutiniu metu prarado Japoni
joje savo populiarumą ir prem
jero kelionės į Ameriką ir Sovie
tų Sąjunga bandys sustiprinti 
Tanakos ir jo partijos pozici
jas namie. Svarstomos prem
jero kelionės į Vakarų Europą 
ir į Pietryčių Aziją. Japonijos 
vyriausybė jaučia, kad Japoni
jos įtaka politiniame pasaulyje 
yra neproporcingai mažesnė už 
jos įtaką ekonominėje, finansi
nėje srityje. Tą nenormalią pa
dėtį Tanaka pasiryžęs pataisyti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Ame-

Žinios iš Berlyno 
apie dezertyrus

BERLYNAS. — Spaudoje ne
daug žinių apie Sovietų Sąjun
gos kariuomenę Rytų Vokieti
joje, tačiau šią savaitę Berlyną 
pasiekė žinios, kad Thuringijos 
kalnuose įvyko susišaudymas 
tarp sovietų dezertyrų grupės, 
pabėgusios iš Ordruf, netoli Er
furto, sovietų kariuomenės sto
vyklos ir karo policijos. UPI ži
niomis, susišaudyme žuvo du so
vietų karo policininkai, vienas 
Rytų Vokietijos kareivis ir vie
nas dezertyras.

Keliautojai iš tos apylinkės 
pasakoja, kad kelių kryžkelėse 
stovi sovietų tankai ir šarvuo
čiai, visi automobiliai ir sunk
vežimiai tikrinami. Apylinkėje 
rusai ieško dezertyrų, kurių pa
bėgę trys. Susišaudyme žuvęs 
vienas sovietų karininkas.

♦ Amerikoje jau kelios savai
tės kalbama apie gazolino par
davinėjimo suvaržymą. Vakar 
paskelbta, kad Seers Roebuck 
gazolino stotys nuo Nort Palm 
Beach iki Key West parduoda 
vienam automobiliui tik po 10 
galonų gazolino.
♦ Sovietų gimnastės išskrido 

iš New Yorko į Maskvą po gas
trolių. Olga Korbut pareiškė, 
kad šilčiausią sutikimą gimnas
tės turėjusios Čikagoje.

+ Hanojaus atstovas buvo pa
kišęs Amerikos delegacijai Sai- 
gone pasirašyti pažymėjimą, kad 
devyni amerikiečiai, kurie bu
vo Laoso paleisti, buvo vienin
teliai Laose buvę belaisviai, ta
čiau Amerikos delegacija atsi
sakė pasirašyti.

+ Londone pasibaigė 50 sa
vaičių demonstracija prie Ame
rikos ambasados. Grupės žmo
nių kasdien susirinkdavo pietų , 
pertraukos metu protestuoti I 
prieš Vietnamo kara.

+ Sen. Scott, respublikonų 
vadas senate, pareiškė, kad jis 
susirūpinęs dėl Watergate by
los atradimų, nes tokios bylos 
“sutepa politinį procesą”.

+ Vakar prezidentas Nixonas 
pasakė per radiją kalbą apie už
sienio if vidaus politiką.

+ Nationalinė Ūkininkų Są
junga — NFO — patarė savo 
nariams neparducti galvijų, kiau
lių ir avių. Penkiolikoje miestų 
šaukiami ūkininkų suvažiavimai 
nutarti, kaip ilgai sulaikyti par
davimą. ūkininkai kovoja prieš 
mėsos boikotą, kuris prasideda 
balandžio 1 d. Čikagoje mėsos 
apdirbimo įmonės žada pradė
ti atleisti darbininkus. Mėsos 
pardavimas krautuvėse jau su
mažėjęs.

+ šiaurinėj Airijoj nušautas 
britų kareivis, sprogo trys bom-

no narių.
Įsteigdamas savo rėmėjų par-

ryti Izraeliui karinį spaudimą ir Thieu kartu paskelbė poli-
tęsti pastangas, ieškant politinio 
sprendimo.

Sadatas pareiškė, kad totali
nio karo tarpsnis pasidaręs ne
beišvengiamas, ar Egiptas jo no
ri ar ne. Egiptas nedarysiąs jo
kių teritorinių nuolaidų ir nesi-

tįnių partijų įstatymą, kuris 
gerokai apsunkina kitų partijų 
veikimą. Per tris mėnesius vi
sos politinės grupės turi įrody
ti vyriausybei, kad jos turi sky
rius mažiausiai ketvirtadaly P. 
Vietnamo vietovių, kurių yra

derėsiąs tiesiog su Izraeliu. Ne- 2,130. Kiekvienas skyrius turi 
bus išduoti ir kitų arabų intere- turėti bent 5C/< registruotų toje 
sai ' apylinkėje balsuotojų. Partijos,

 ■; kurios ateities rinkimuose ne- 
I surinks bent 20' '< balsu, bus už- 

N ORKAS, — Netoli darytos.NEW ’
New Jersey krantų jūroje dingo 
antras norvegų laivas su 32 jū
reiviais. Maždaug toje pačioje 
vietoje, kur nukendo “Norse Va-1 
riant”, dingo ir “Anita”, išplau
kusi taviem valandom vėliau po 
pirmo laivo. Abu laivai gabeno 
iš Norfolk© akmens anglį. Pir
masis laivas plaukė į Hambur
gą, o “Anita’* į Bremeną.

Izraelis ruošia 
karinį paradą

JERl’ZALfi. — Po ilgų ginčų 
i Izraelio vyriausybėje, buvo pa
skelbta, kad gegužės 7 d. Jeruza
lės mieste įvyks didžiulis karinis 
paradas, Izraeliui švenčiant 25 
metų nepriklausomybės sukak
tį. Parade dalyvaus tūkstančiai 
kareivių, šimtai tankų ir lėktuvų. 
Žiūrovų laukiama apie 300,000 
ir parado paruošiamieji darbai 
kainuos 5 mil. dol.

WASHINGTONAS.
rikos vyriausybė bandė susitar
ti su Hanojumi ir pratęsti ke
turių dalių Jungtinės Karinės 
komisijos darbą, tačiau Hanojus 
atsakė pritarti tokiam pratęsi
mui. ši komisija, susidedanti iš 
Šiaurės ir Pietų Vietnamo, Ame
rikos ir Viet Congo turėjo ty
rinėti karo paliaubų laužymus, 
prižiūrėti Amerikos kareivių iš
vežimą iš P. Vietnamo ir belais
vių grąžinimą. Kadangi paliau
bų laužymas dar plačiai vyksta, 
Amerika norėjo komisijos gy
vavimą pratęsti, bet Hanojus 
nenorėjo.

Amerikos 850 narių minėtoje 
komisijoje darbą baigs šią sa
vaitę ir išvažiuos šeštadienį. Ha
nojus irgi išveš savo delegacijos 
narius. Ateityje visus komisi
jos uždavinius vykdys tik dvi 
delegacijos: P. Vietnamo ir Viet 
Congo. Jos abi galės siųsti skun
dus dėl paliaubų sutarties lau
žymo Tarptautinei Kontrolės ir 
Priežiūros komisijai, kurią su
daro Kanada, Lenkija, Vengrija 
ir Indonezija.

Vyriausybėje buvo ir tokių, 
kurie aiškino, kad Izraeliui ne- 

' reikalingi kariniai paradai, kad 
šventės proga geriau būtų iškel
ti socialinius ir ekonominius val
stybės laimėjimus, o tuos 5 mil. 

; išleisti geriems tikslams. Pasau- 
i lyje jau ir taip Izraelio karingu
mas per daug pabrėžiamas, o' 

i arabus toks paradas tik dar dau- 
1 giau sukiršins. Taip galvojo pats 
i gynybos ministeris Dayanas ir 
j Jeruzalės miesto meras Kollek.
Vis dėlto nutarta paradą ruoš
ti, kaip centrinį nepriklausomy-

su-
bus

bū-
Pirma

Pr*zid«nta» Hixonat pasiūlė kongre
sui vėl įvesti mirti** bausme* ui di
desniu* nusikaltimu*. Tuo tarpu kon- . . ,.
9ra*o nary*, jėzuitą* kun. Robert Ori- bės šventės rengmj. Platinamos 
nan organizuoja kongraso nariu* pra
vesti įstatyme, kad mirtie* bausmė 

visiškai bOty panaikinta.

gatvės, statomos tribūnos ir ruo
šiami automobilių parkai.

Brežnevas lankys 
Vakaru Vokietiją
BONA. — Vakarų Vokietijos 

kancleris Rrandtas pakvietė į 
svečius sovietų komunistų parti
jos vadą Brežnevą ir davė 
gestiją, kad patogus laikas 
gegužės 12-17 dienomis. 
Brežnevo vizitas užsienyje 
tų antras jo gyvenime.
jo kelionė buvo 1971 spalio mėn., 
kada jis aplankė Prancūziją.

Gegužės mėn. pradžioje Bo
nos parlamentas turi ratifikuoti 
Rytų ir Vakarų Vokietijos su
tartį, tad Brežnevas atvyktų 
tuoj po sutarties ratifikavimo.

Ronos vyriausybė dar turi su 
Rytų Europa išspręsti daug 
sunkių klausimų, kurių iš
sprendimui Brežnevas galė
tų nemažai padėti. Bona no
ri sutvarkyti ryšius su Čekos
lovakija. Vengtąja ir Bulgarija.



STRAUSO “ČIGONU BARONAS”
Čikagos lietuvių ‘'Pirmyn” 

choras po ilgų darbo mėnesių 
Kovo t'| d. turėjo Johano Strau
so trijų veiksmų operetės prem 
ier - Maria HS auditorijdj. Sa
lė buvo pilna muzikos mėgėjų. 
Operetė buvo pakartota sek
madienį. kovo mėn. 25 d. ir tre
čias spektaklis įvyks sekmadie
nį. balandžio 1 d. 3 vai. po 
pietų.

K 'ausy tojams, kurie girdėjo 
“Pirmyn” anksčiau (kalbu apie 
atsinaujinusį chorų, ne apie 
tą kuris buvo taip populiarus 
prieš keliolika metų) turėjo 
kristi į akis ir ausis padidėjęs, 
sustiprėjęs ir daug darnesnis 
cho as. Dirigentas K. Sfepona- 
viė us dažnai bandė *pristabdyti 
įsibėgėjusį, kad ir nedidelį,' 
apie 20 žmonių orkestrų, tą- 
čiau siaųi nebuvo pavojaus ųž- 
glušiiiti chorą, nors kai kurie 
solistai ir negalėjo su juo kon
kuruoti. ypač pučiamaisiais. 
Choras išsiaugino ir savo šokė
jų grupę, o scenai daug gyvu
mo pridavė gerokas būrys vai-

sidegimu dainavo neblogiau 
už kitus altus.

Atskirai reikėtų paminėti 
spalvingus, dažnai keičiamus, 
puošnius drabužius, uniformas, 
dekoracijas ir apšvietimų (Wil
liam Wolskio). Scenos vaizdas 
visai tiko operetės nuotaikai, 
pagy vino jau ir taip gyvų Strau 
so muzikų. Premjera, kaip 
dažnai pasitaiko mėgėjų an
sambliuose, buvo įtempta, ner
vinga. Antrųjų dienų, sekma
dienį to įtempimo jautėsi ma
žiau, visi solistai daugiau pa
sitikėjo savo jėgomis ir veiks
mas vyko daug sklandžiau.

Kalbant apie solistus, Čigo
nų baronas Barinkajus — Al
girdas Brazis, tarp kitko, pats 
“Pirmyn” chore pirmininkas 
>r dešinioji Stepopavičiaus ran
ka, visai gerai tiko dar jaunam 
barono vaidmeniui. Ar čia kal
ti grimuotojai ar griežta suplo
nėjimo dieta, bet Brazis šioje 
operetėje atrodė 15 metų jau
nesnis. Kristina Mileriūtė — 
Lindquist, gražios čigonaitės

“Pirmyn” choro “Čigonų barono”, 3 veiksmų operetės vaizdas. Županas — Juozas Laurušonis, Mirabela — Filina Braunienė ir 
Priekyje iš kairės matosi: čipra — Alvina Giedraitienė, Safi — Kamera — Julius Panka. Toliau stovi čigonai, ūkininkai. 
Kristina Mileriūtė - Lindquist, Barinkajus — Algirdas Brazis, Foto J. Mankus

| ilgiau laikomo kraujo, kuris yra 
! išspausdintas leidinyje Transfu
sion, tomas 13, nr. 1 1973 m. 
sausio-vasario mėn.

A. A. Pilvelis, jaun. iš Nor
wich, Conn., buvo priimtas . 
American Association of Ortho
dontists kaip šalutinis narys 
(associate member) Bostone 
1972 m. lapkričio mėnesį.

Ed. Mažeika iš University of 
Houston, Houston, Texas, yra 
bendraautorius pranešimo apie 
Houstono tėvų ir vaikų auklėji
mo centrų — patirtį su mažo 
uždarbio Amerikos meksikonų 
šeimomis, kuris bus padarytas 
American Orthopsydiatric As
sociation penkiasdešimtame me
tiniame suvažiavime gegužės 29 
d.—birželio 1 d. New Yorko mies
te. Saulius šimoliūnas

AKINIAI ARKLIAMS
Amerikos arklių mėgėjai pa

stebėjo, jog sendamas arklys 
nustoja žvalumo ir judrumo daž
niausiai dėl to, kad susilpnėja 
jo akys.

ką, pačių choro dalyvių jau
niausių atžalų, iš anksto besi
ruošiančių į lietuviškų sceną.

šokėjos, paruoštos patyrusio 
S nio Velbasio, atliko savo pa
reigas pasigėrėtinai. Ypatin
gai žavi buvo Judy Bardis, ku
ri vėliau, atlikusi savo solo šo
kį. stojo į choro eiles ir su už-

Safi vaidmenyje kiek stebino 
savo tamsiais plaukais (neži
nia savais ar svetimais). Žiūro
vams pripratusiems prie jos 
lietuviškų šviesių plaukų, bu
vo gaila mėlynų akių ir šviesių 
plaukų žavingo derinio. Tiesa, 
ji kaip vėliau paaiškėjo, buvo 
Vengrijos pašos duktė, gal

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. ^Naujienose galima gaųtį,5ilį perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: /_ .

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

2. Vanda 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-
keviėiaųs iliustruota, 130 psl., $1.80. •

4. Stasė Vanagaitė - 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 gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

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

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

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

I. A L G U S T A I T I c

W! V\Ab SMETONA [R JO VEIKLA
.»i puMl Knyga Kaina $1.50

,\ei vienas, žmogus, uorjs pažinti nepriklausomos Lietuvos n Antano 
Smetonos valdymo laiko tarpą, negales apsieiti be J. Augustaičio pa 
ruoštos studijos. Si knvga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praetų. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmones tvirtina, kad J Augustaitis teisingiau 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
j Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose’ darbo valandomis 
Kas negali užeiti į Naujienas’ , tai prašomas persiųs^ $1.50 čeiu 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu tokiu adresu

N a I’ J I E N () S

iž.T“ '<• H AI.STED STREET. CHICAGO ILLINOIS 60WI- e r ’
Gave pinigus tuojau knygą pamušime

joms būtini tamsūs plaukai. 
Bet atsiminkime Gabor seseris. 
Pagaliau, žinome mes tuos 
pašas. Jie galėjo turėti ir lietu
vaitę žmonų.

Nelengvą, puikiai atliktų, 
vaidmenį turėjo Alvina Gied
raitienė, senos čigonės (apie 
90 metų) vaidmenyje. Jaunam 
visada sunku vaidinti senų, 
ypatingai gyvose, veiksmo pil
nose, operetės. Alviną reikia 
pagirti ir už gražių lietuviška 
dikcijų, kuo ne visi solistai 
galėtų pasigirti.

Gerai savo vaidmenį atliko 
turtingas kiaulių augintojas 
Županas — Juozas Laurušonis, 
nors jo bosas nėra iš stipriųjų. 
Įsijautęs į savo vaidmenį Lau
rušonis. čigonus bevaikydamas, 
sulaužė šeštadienį savo storų 
lazdą. įdomu, iš kur jam pa
vyko gauti naują sekmadienio 
spektakliui? Sklandžiai dai
navo ir vaidino grafas Homa- 
nojus, karo vadas Albertas 
Snarskis, po Brazio, vyrų tar
pe, gal, stipriausias artistas.

Juozas Aleksįūnas — Otoka- 
ras iki šiol scenoje pasižymė
davo kaip silpnesnis tenoras, 
bet puikus aktorius, šį kartų 
priešingai, jo balsas gerokai 
sustiprėjęs, tačiau vaidyboje 
jis buvo nerangus. Slaptai įsi
mylėjęs Župano dukterį Eleo
norą Zapolienę — Arsenų, jis 
nerodė jokios meilės, tur būt, 
dėl to, kad jam patinka blon
dinės. Duete su Zapoliene jis 
daugiau žvalgėsi į dirigentą, 
negu į savo “meilę” išlindu
sių per antro aukšto langą. Ar
seną — Zapolienė, gal geriau 
šiai tiko savo vaidmeniui. Pa
tyrusi. švelnaus soprano voka
liste. Eleonora žatėjo savo iš
lepintos vienturtės dukros ro
lėje. Reikia ją pasveikinti ir 
už neblogų lietuvių kalbą.

Kiek mažesnius uždavinius, 
berods, pirmą kartų šiame an
samblyje turėjo Kamera '•— Ju
lius Panka ir jo 21 metus ne
matyta žmona Mirabela. Oto- 
karo motina ir Arsenus auklė 
— Filina Braunienė. Vyro ir 
žmonos susitikimas po 21 me
tų galėjo būti šiltesnis. įspūdin
gesnis. O gal tekste norėta pa
daryti įspūdį, kad Karnera bu
vo nuo žmonos pabėgęs ir ne-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU 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:

labai norėjo jų susitikti? Šiaip, 
Braunienė scenoje laikėsi lais
vai, mokėdama slėpti publikos 
greitai pastebimą susijaudini
mą.

Trys čigonai, įnešę gerą 
pluęštų humoro, Juozas Juška, 
Vytautas Lazauskas ir Juozas 
Vietai tis bei župano piemenu
kas Linas Laurušonis turėjo 
mažesnius išėjimus.

Pastatymo dirigentas ir reži
sierius Kazys Steponavičius, jo 
asistentas Ant. Giedraitis atli
ko didelį darbą. Nežiūrint trū
kumų, be kurių neapsieina joks 
mėgėjų spękfiaklis, “Čigbnų 
baronas” daug prisidėjo prie 
lietuviškos kultūrinės veiklos 
Čikagoje. “Pirmyn” choras 
šiandien, kaip ir “senose, ge
rose dienose” yra stiprus mu
zikos vienetas, kuris viską 
bando padaryti savomis jėgo
mis. Matant choro eilėse didelį 
būrį jaunų verdu, net čia gi
musių vaikų, reikia tikėtis, kad 
“Pirmyn” gyvuos dar ilgus me
tus ir bent kartą per metus 
duos lietuvių visuomenei bent 
po vieną populiarią operetę.

šalia jau minėtų spektaklio 
kaltininkų reikia paminėti 
akompaniatorių Ričardų Sa
bonį, kostiumų meistrų Stan
ley Warzala. dekoratorių ir ap
švietėjų Williaiuų:Wolskį. gri
muotojus Alfų Brinką ir Simą 
Velbasį.

Šokėjusio kartu ir choro dai
nininkės buvo: C. Kwain. B. Mi
niotai tė, C. Norbut, N. Norbut, 
D. ir V. Radzevičiūtės, K. Ven- 
zelytė ir C. Zapolytė.

Operetės programos pasku
tiniame puslapyje surašyti visi 
mecenatai ir rėmėjai, kurių 
tarpe matosi Įvairių kartų, vi
sų pažiūrų ir įsitikinimų lietu
viai. šalia meninio vadovo K. 
Steponavičiaus ir jo padėjėjų, 
didelė visuomenės padėka pri
klauso “Pirmyn” choro valdy
bai: pirmininkui A. Braziui, vi
cepirmininkams Vyt. Aukštinai- 
čiui ir dr. J. (šiaudeliui, sekre
torėms 1). Aukštinaitienei, A. 
Jankauskienei ir E. Zapolienei 
bei iždininkei E. Petraitienei.

Paskutinė proga pamatyti 
lietuvišką “čigonų baronų” 
yra šį sekmadienį, balandžio 1 
<1. 3 vai. p, p. Maria H. S.

A. P.

ŠYKŠTUOLIO VALGOMASIS
Charles Meynard, vienas iš 

turtingiausių žemvaldžių ne tik 
Bordeaux apylinkėje, bet ir vi
soje Prancūzijoje, valgė 3 kar
tus dienoje per 60 metų iš stalo 
stalčiaus, kad netikėtai atėjus 
svečiams jis galėtų uždaryti ir 
nereikėtų vaišinti.

TRUMPAS TVIRTUOLIS
Frankų karalius iPipinas Trum

pasis (714—768) buvo tik ketu
rių su puse pėdų ūgio, bet gerai 
valdė savo 6 pėdų ilgumo kalavi
jų ir buvo laikomas geru kovo
toju. Jo sūnus buvo Frankų 
karalius Karolis Didysis.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

<

Vainutas K. Vaitkevičius, on
kologijos departamento vedėjas 
ir profesorius Wayne State Uni
versity, Detroit, Michigan, yra 
bendraautorius vėžio ligų che
moterapijos dviejų straipsnių: 
5 fluorouracilo ir vinblastino te
rapija pilvo ir kitiems augliams, 
kuris yra atspausdintas leidiny
je Oncology (Basel)), tomas 26, 
nr. 2-3 1972 metais, ir ilgalaikė 
į arterijas leidžiama chemotera-; 
pija išsiplėtusiam galios ir kak
lo vėžiui, kuris yra paskelbtas 
leidinyje Grace Hospital Bulletin 
(Detroit), tomas 50, nr. 1 1972 
metais.

A. Radvila iš Med. Univ. Kli- 
nik, Bern, Šveicarija yra bendra-. 
autorius straipsnio apie hipoti-

roidismą kaip šalutinę kompli
kaciją dėl astmos gydymo dide
lėmis jodinos dozėmis, kuris yra 

l paskelbtas leidinyje Sweizerische 
I Medizinische Wochenschrift, to- 
(mas 102, nr. 24 1972 metais.

E. Yranchulis iš Hematology 
and Supportive Care Branch, Me
dical Oncology, National Cancer 
Institute, Bethesda, Md., yra 
bendraautorius straipsnio apie 
metodą lenkocitų pašalinimui iš

Pritaikius tokiam arkliui aki
nius, jis iš karto atkunta, prisi
mena “jaunystės” įpročius. Da
bar Amerikoje daug ūkininkų 
arba farm erių naudoja arkliams 
akinius.

• Cheopso piramidė sveria 
apie 10 milijonų tonų. Jeigu jų 
sukrautume j vagonus, tai toks 
sąstatas nusitęstų nuo Kairo iki 
Londono.

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryli įtakos į krašto politikų. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608

Why 
Americans own 
Woowooo 

worth of 
US. Savings 

Bonds.
One food reasuu a the Payroll Savina ' 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased through the Plan. It’a 
helping Americana save more money 
than they ever dreamed they could.

TTjat’s because the Payroll Saviags 
Pl® ie mioh an easy way to save. All 
you do ia sigs up where you work and 
the amount you specify is eet aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’a the easy way to 
brfd a nest egg.

You w got your reasons to save money. 
There's ode great way to do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Saviufs Way.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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DR. KRIAUČELIONO PARUOŠTA 
ŠOKIU ŠVENTĖS ATSKAITA 

Sumokėjo sąskaitos ir padarė $22,474.73 pelno

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
IV-sios tautinių šokių šventės 

komiteto pirmininkas

Šių metų kovo 10 dienos va
karą Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių Ket
virtosios Tautinių šokių šventės 
pirmininkas, sukvietęs šokių 
šventės komiteto narius ir lietu
viškos spaudos atstovus, patie
kė praeitų metų liepos 2 dieną

Chicagoje suruoštos šokių šven
tes atskaitą, baigė šventės dar- 
l bus ir pasakė tokią kalbą:

1970 m. gruodžio mėn. JAV 
LB centro valdybos pirminin- 

Į ko p. V. Volerto buvau pakvies
tas organizuoti IV-tąją tauti
nių šokių šventę. Gavęs kvieti
mą, ilgai svarsčiau. šventės 
rengimas pareikalauja daug lai
ko, darbo ir pasišventimo, ne
skaitant išlaidų. Bet III-čiosios 
tautinių šokių šventės patirtis, 
meilė jaunimui ir tautiniams šo
kiams nulėmė sprendimą ir nuo 
1971 metų pradėjau gyven ti IV- 
tosios tautinių šokių šventės rū
pesčiais. šventės paruošiamie
siems darbams atlikti reikėjo 
daug darbo rankų. Sudarytas 
darbo komitetas, atskiros ko
misijos ir pakviesti pavieniai tal
kininkai. Į šventės rengimo dar
bus buvo įjungta virš 150 tal
kininkų. šimtai darbo valandų, 
daug nemiegotų naktų. Bet mū
sų visų aukščiausias tikslas bu
vo šventės pasisekimas.

IV-toji tautinių šąkių šventė 
jau praeityje. Laisvojo pasaulio 
lietuvių istorijoje užverstas nau
jas lapas. Nutilo muzikos gar
sai, kritikai tarė savo žodį. Bet

šventės nuotaikomis dor bebčgy- 
| vename ir ilgai gyvensime. Šven- 
I tės įspūdžiai mums ir mūsų jau
nimui dar ilgai paliks atmintyje. 

11,961 šokėjas ir 12,000 žiūrovų 
I minia pateisino visad rengėjų 
dėtas viltis. Laisvojo pasaulio

' jaunimas, suvažiavęs iš trijų 
kontinentų į laisvojo pasaulio 
lietuvių sostinę Chicagą supy
nė milžinišką gyvų gėlių vaini
ką ir parodė, kad mes esame 
gyvi.

Tačiau su šokių švente, t. y., 
su liepos 2 d. nesibaigė šven
tės rengimo komiteto darbai ir 
rūpesčiai. Jau sekančią dieną 
pradėjo plaukti sąskaitos, prasi
dėjo susirašinėjimas su šokių 
grupėmis dėl kelionės išlaidų 
apmokėjimo. Jeigu komiteto iž
dininkas p. Ig. Petrauskas iki 
šventės mažiausiai rūpesčių tu
rėjo, tai po šventės jam praši
nėjo rugiapiūtė. Ir tas darbas 
užsitęsė iki š. m. vasario mėn., 
kada buvo padaryti paskutiniai 
išmokėjimai, iškeisti čekiai grį
žo, einamosios sąskaitos užda
rytos ir š. m. vasario mėn. 17 d. 
JAV LB revizijos komisija pa
darė reviziją. Per tą laiką buvo 
įvairių spėliojimų, įvairių gan
dų, kad IV-toji tautinių šokių 
šventė davė didelį nuostolį. Tas 
klausimas net buvo iškeltas ir 
spaudos darbuotojų suvažiavi
me, Tabor Farmoj. Šie gandai

)u<im sekančios eokių šventės or
ganizavimui ir tolimesniam tau
tinių šokių puoselėjimui mūsų 
jaunimo tarpe, šia proga noriu 
padaryti LB centro valdybai se
kantį siūlymą: •

1. 1973 t. y. šiais metais su-
šaukti Amerikos ir Kanados tau
kinių šokių mokytojų suvažiavi
mą, kuriame būtų išrinkta nau
ja vadovybė — institutas ir nu
statytas repertuaras sekančiai 
V-tajai tautinių šokių Šventei.

2. 1974 m. suruošti Ameriko- 
,e ir Pietų Amerikoje tautinių 
šokių mokytojų kursus.

3. V-tąją tautinių šokių šven
tę ruošti 1976 m. t. y. už ke
turių metų, nes penkeri metai, 
mano manymu, yra per ilgas lai
ko tarpas.

IV-toji tautinių šokių šventė 
buvo mūsų tautinio gyvastingu
mo rodyklis. IV-toji Tautinių 
šokių šventė parodė, kad ir po 
28 tremties gyvenimo metų esa
me tautiniai, kultūriniai ir po
litiniai gyvi ir žvelgiame su vil
timi į ateitį, šios šventės skai
čiai aiškiai parodė, kad mūsų 
jėgos, ryžtas ir pastangos ne
mažėja, bet didėja.

Palyginimai:

s
Šokėjų šventės 

kaičius apyvarta
t. š. šventė 1957 700 $22,000
t. š. šventė 1963 1,043 $30,000
t. š. šventė 1968 1,510 $72,000
t. š. šventė 1972 1,961 $99,000

Pavergtoje Lietuvoje
-------------------------------------------------------- FOTO REPORTAŽAS J

Lietuvis pasiekęs Vilnių dažniausiai savo vizitą pradeda Gedimino pilies aplanky
mu. Ten piligrimas atnaujina dvasinius ryšius su daug kentėjusios ir tebekenčian- 
čios tautos praeitimi. Einant į rytus Gedimino gatve (dabar okupantų pavadinta

GEROS DOVANOS 
tlOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gusscn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik _______________ ____ ______ $2.00

Dr. A. J. GusMn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik -------------------------------------------------------------------$130
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

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

_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

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

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Per Annum

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4.00.

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitk, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės i Lietu- 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psL $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą. _____ ____ __

be abejo pasiekė ir LB centro 
valdybą. Juk jie vyriausi šven
tės rengėjai, juk jie atsakomin- 
gi už šventės pasisekimą ar ne
pasisekimą. Jeigu nuostolis — 
jiems reikės dengti. Bet centro 
Valdyba buvo kantri. Daug kar
tų kalbėjausi su p. Volertu, bet 
nė vieno karto nepaklausė, ko
kie šventės finansiniai rezulta
tai. Tik kiekvieną kartą pa
klausdavo ar neturime kokių nors 
bėdų. Nors neabejoju, kad šir
dy dažnai pagalvodavo, nejaugi 
šventė davė nuostolį, nejaugi neli 
ko nei vieno kito dolerio sekan
čiai šventei organizuoti ar tau
tiniams šokiams puoselėti. Bet 
vasario 17 dienos revizija ir re
vizijos aktas išblaškė visas abe
jones ir gandus. IV-tosios tau
tinių šokių šventės viso pajamų 
buvo §99',329.95,' išlaidą viso 
$76,855.22. Likutis $22,474.73. 
Daugiausia pajamų už parduotus 
bilietus — $48,692. Antroji pa

ujamų pozicija yra aukos, kurių 
gauta $2'0,531.16. Likusias pa
jamas sudarė III-čiosios tautinių 
šokių šventės įnašas, talentų va-

I karas, baro pajamos, leidinio pel
nas, procentai už indėlius ir va
karienės likutis. Didžiausia iš
laidų poziciją sudarė šokėjų gru
pių kelionių išlaidos. Išmokėjom 
50% kiekvienai grupei, kas su
darė $27,087.16. Amphiteatro 

nuoma, prožektoriai ir įrengi
mai kainavo $12,859.82, orkes
tras $5,475 ir eilė kitų smulkes
nių išlaidų.

Pagal praėjusių švenčių tra
dicijas, susidaręs pelnas būda
vo skirstomas bendros komisi
jos, sudarytos iš bendruomenės 
ir šokių švenčių rengimo komi
teto. šios teisės pageidautume 
ir šį kartą. Tuo labiau, kad IV- 
tosios tautinių šokių šventės ko
mitetas savanoriškai pats įsi
pareigojo vykdyti piniginį va
jų, kuris davė virš $20,000. Kas 
ir sudaro faktinąjį šokių šven
tės pelną.

Jeigu LB centro valdyba bū
tų kitokios nuomonės, prašytu
me atkreipti dėmesį į vieningą 
tautinių šokių mokytojų ir šven
tės rengimo komiteto pageidavi
mą ir prašymą, kad IV-tosios 
tautinių šokių šventės pelnas 
eitų tautinių šokių puoselėjimui 
ir sekančios tautinių šokių šven
tės organizavimui.

IV-tosios tautinių šokių šven
tės komitetas, ruošdamas šven
tę patyrė:

a. trūksta 
tems ruošti,

b. trūksta 
dovėlių,

c. trūksta
d. trūksta
Ruošdamas III-ją ir IV-tąją 

tautinių šokių šventes turėjau 
progos artimiau susipažinti su 
šokių švenčių rengimo proble
momis su su šokių grupių mo-IBaro pajamos 
kytojų rūpesčiais. Sėkminges- Leidinio pelnas

Baigdamas noriu išreikšti vie
šą padėką JAV LB centro val
dybai už man ir mano komitetui 
šio darbo pavedimą. Dirbom 
kiek galėjom, darėm kaip suge
bėjom. Klaidų neišvengėm, bet 
kas jų nedaro?

Su šiuo pranešimu, verčiu pa
skutinį IV-tosios t. š. šventės 
rengimo darbų lapą, šį uždavinį 
gavau iš tavęs, Lietuvių Bend
ruomene. įdėtą darbą ir rūpės-' 
čius IV-tosios šventės komite
tas ir talkininkai skiriame pa
vergtai, kenčiančiai Lietuvai. 
Tai mūsų dovana jos likiminėje 
kovoje dėl laisvės. Jei gerai at
likome, negirkite, mūsų parei
ga buvo dirbti. Jei blogai — pa
peikite.

Šia proga noriu padėkoti dar 
kartą visam kpjnitetui už gražų 
darnų ir vieningą darbą. Komi
teto darbas šiandien baigtas. Ma
lonu pastebėti, kad šokių šven
tės organizavimo sūkuryje ir 
pošventiniuose rūpesčiuose visa
da buvo gražus bendradarbiavi- į 
mas su LB cv pirm. p. Volertu.! 
Visada turėjau jo moralinę pa
ramą.
4-sios Tautinių šokių šventės, 
įvykusios 1972 metais liepos 2 d., 

Bruto pajamos
Už parduotus bilietus $48,692.00 
Aukos $20,531.16
Vakarienės pajamos $13,529.92 
Leidinio pajamos $5,193.19 
Talentų vakaro pajamos 4,304.00 
3 šokių šventės įnašas $4,000.00 
Baro pajamos 
Procentai už indėlius 
Paskola 
Kitos pajamos

$1,702.00
$876.69
$500.00

.99

Viso pajamų $99,329.95
Bruto išlaidos

$27,087.16
$12,954.82

pinigų šventėms

tautinių šokių va-

rūbų aprašymų, 
moKytojų.

Lenino prospektu), pasiekti katedrą (dabar rusų paversta į paveikslų galeriją) 
ir... staiga prieš akis atsidengia medžiuose paskendęs Gedimino kalnas ir jo vir
šūnę vainikuojanti pilis.

Procentai už indėlius $876.69
Vakarienės likutis $575.10
Kitos pajamos .99

Viso pajamų $80,727.71

II. Išlaidos
Šokėjų kelionės išl. $27,087.16
Amfiteatro nuoma, 
prožekt. ir įreng. $12,859.82
Orkestrai $5,475.00
Įvairios išlaidos $5,267.85
Muzikinis paruošimas $1,877.52
Reklama $1,521.26
Telefonas $1,106.76
Plakatas ir ženklelis $720.50
Bilietai ir tvarkdariai $681.62
Kelionės išlaidos $676.34
Paštą $438.25
Raštinės išlaidos $297.40
Fotografijos $243.50

Viso išlaidų $58,252.98
Pelnas $22,474.73

Balansas $80,727.71

Rekordų miestas
Bostono mieste buvo pastaty

ta pirmoji bažnyčia, atidaryta 
pirmoji nemokama mokykla, 
pirmoji kolegija, įrengta pirmoji 
spaustuvė, išleistas pirmasis 
laikraštis, įsteigtas pirmasis 
viešbutis ir viešas parkas, už
degta pirmoji gazo lempa, pra
vesti pirmieji rinkimai ir išras
ta pirmoji rinkimų agitacijos 
platforma — paprastas medžio 
kelmas nuo kurio kun. John Wil
son ragino balsuoti už Guber
natorių John Winthrop 1629 m.

Ten buvo pirmoji pinigų lie
jykla, pradėjo veikti pirmoji paš
to įstaiga ir pirmasis bankas, 
pajudėjo pirmasis traukinys ge
ležinkeliu.

Bostone buvo pastatytas pir
masis laivas Blessing of the Bay 
ir nuleistas į Mystic upę 1631 
m. liepos 4 d. Tai buvo pradžia

Amerikos prekybos. 1805 m. ka
pitonas Frederick Tudor pakro
vė į savo laivą vardu Favorite 
tuo laiku sukėlusį juoką krovinį 
— 300 tonų ledų iš Saugus tven
kinio ir juos sėkmingai nuvežė 
į Martinkos salą. Vėliau jis juos 
vežiojo net į Kalkutos miestą In
dijoje. Ledų biznį baigė šal
dytuvų laikotarpis, bet jie per 
šimtmečius atliko savo paskirtį 
saugoj ant maistą nuo sugedi
mo.

Naujaisiais laikais Bostonas 
nenustojo pirmavęs. Nors ten 
buvo pastatyta pirmoji bažny
čia^ bet tai nesutrukdė pirmie
siems šakiams, kad Dievas yra 
miręs.

• Jūs esate stiprūs tol, kol 
jūs neatėmėte visko iš žmonių. 
Asmuo, iš kurio jūs jau viską 
atėmėt, jau nebėra jūsų valdžio
je. Jis vėl yra laisvas.

A. Solženycin

Šokėjų kelionės 
Vakarienės išlaidos 
Amfiteatro nuoma, 
prožekt. ir įreng. 
Orkestrai 
Įvairios išlaidos 
Leidinio išlaidos 
Muzikinis paruošimas 
Reklama
Talentų vakaro išlaidos $1,253.42 
Telefonas
Plakatas ir ženklelis 
Bilietai ir tvarkdariai 
Kelionės išlaidos 
Gražinta paskola 
Pašto išlaidos 
Raštinės išlaidos 
Fotografijos 
Gėlės

$12,859.82
$5,475.00
$5,153.85
$3,840.00
$1,877.52
$1,521.26

$1,106.76 
$720.50 
$681.62 
$676.34 
$500.00 
$438.25
$297.40 I 
$243.50 
$168.00

Viso išlaidų
Pajamų ir išlaidų

I. Pajamos
Už parduotus bilietus $48,692.00
Aukos $20,531.16
3 šokių šv. įnašas $4,000.00
Talentų vakaro pelnas $3,050.58

$1,648.00
$1358.19

$76,855.22
apyskaita

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

I _ NAUJISNOC, CHICAGO Ė, ILL, — FRIDAY, MARCH 30, 1873

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

1

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 paiūpina fondus namams įsigyti.

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

UNIVERSAL
’ 1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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ZIGMAS L GURA

MANO DU MOKYTOJAI
(Tęsinys)

Tiesa, ir aš patyriau, jog vie
nas kunigas melagingas nepa- faktų daryti apibūdinimus 
grįstas žinias skleidžia, antras ir visus kunigus juodinti.

— be tolerancijos ir žiaurus su 
savo nešvariais batais lenda 
kito sąžinę, bet nenorėčiau iš

NAUJIENŲ raštinė atdara kandim, išskyrus sekmadienius, nuo

Partinės pirtys Lietuvoje
Naujienos ne vieną kartą yra rašiusios, kad rusų 

komunistų partija yra privilegijų siekianti ir, kraštą val
dyti norinti išnaudotojų grupė. Pirmon eilėn komunistai 
išnaudoja darbininkus, o vėliau valstybės iždą naudoja 
asmeniškiems poreikiams. Savo tvirtinimus Naujienos 
visuomet paremdavo nelemtais sovietinio gyvenimo fak
tais. Prieš šimtą metų į partiją stodavo idealistai, sie
kiantieji geresnės ir teisingesnės santvarkos. Jie buvo 
kvaili, geresnės santvarkos nemokėjo siekti, bet vis dėlto 
jiems pirmon eilėn rūpėjo ne asmeniškas gyvenimas, bet 
geresnė visuomeninė santvarka. Šiandien taip nėra. 

. Šiandien į partiją stoja įvairūs karjeristai, kurie tikisi 
paskubomis gauti privilegijų, kurių krašto gyventojų 
dauguma neturi

Panašiai atsitiko ir Lietuvoje. I komunistų partiją 
stoja kiekvienas, kuris tikisi pasinaudoti ypatinga par
tijos padėtimi. Rusai jėga pavergė visą Lietuvą. Didelius 
kariuomenės dalinius jie ir šiandien laiko Lietuvoje. Jei
gu lietuviai pasipriešintų, tai rusų kariuomenės daliniai 
ištrauktų kulkosvaidžius prieš beginklius krašto gyven
tojus. Jeigu Lietuvoje esančių kariuomenės dalinių neuž
tektų, tai lėktuvais karius ir policiją iš Gudijos ir Rytų 
Vokietijos tuojau permestų į nerimą sukėlusias vietas ir 
visus neramuolius likviduotų Lietuviai visa tai žino. Ži
no tai ir komunistai. Bet jie, rusų karo jėgų priedangoje, 
susidaro sau didelių dvarponių sąlygas ir dar labiau iš
naudoja jau skriaudžiamus krašto gyventojus.

Kad lietuviai komunistai siekia sau asmeniškų pri
vilegijų, vakar pranešė Hedrick Smith, specialus New 
York Times korespondentas Maskvoje. Rusai jam nelei
do aplankyti Lietuvos, bet jis pasinaudojo Maskvos Prav
dos straipsniu, keliančiu viešumon įvairiose Lietuvos vie
tose komunistn partijos aukštų pareigūnų statomas pir
tis ir tose pirtyse keliamas orgijas. Komunistų partijos 
pareigūnų pirčių tinklas apima veik visą Lietuvą. Pra
džioje tos pirtys buvo statomos gilioje provincijoje, Ra
seinių apskrities tankynėje, bet dabar ištaigingos pirtys 
atsirado Vilniaus panosėje. Pradžioje į tas pirtis suva
žiuodavo tiktai vietiniai partijos pareigūnai, kolchozų 
pirmininkai, ^atvykę lenktynių skatintojai, įvairaus plau
ko kontrolieriai, o vėliau suvažiuodavo ir aukštesni val
džios pareigūnai

Rusų okupuoton Lietuvon pasiųsti Pravdos kores
pondentai užsikabino už komunistinės pirties, pastaty
tos Kirkšnovės pakrantėje. Raseiniečiams Kirkšnovė

pažįstama, o šalis jos gyvenusiems lietuviams šis upelis 
gana gerai žinomas. Kirkšnovė savo įtakoje skyrė Kė
dainių ir Raseinių apskritis, bet jis teka Raseinių apskri
tyje. Į Kirkšnovę įteka Vaštakė, Žvairupys, Piaunys, Ra
ta ir Šaltragys. Apie Kirkšnovės pirtį New Yor Times 
šitaip perduoda Maskvoje leidžiamos Pravdos žinią:

“Šitas pirčių perlas buvo pastatytas slaptai, 
“Aušros” kolektyvinio ūkio narių sąskaiton, praneša 
Pravdos žmonės. Daugiausia šia pirtimi naudojosi 
(kolchozo) pirmininkas Valinčius ir artimiausieji jo 
bendradarbiai. Iki paryčio „valandų galėjai girdėti 
veržlias dainas iš banketo salės.” Ryte, sako prane
šimas, tušti buteliai buvo išnešami, šį slaptą kampe
lį atidengė Raseinių rajono komunistų partijos pa
reigūnai. Jie garsiai šūkavo, kol jie taip pat buvo 
priimami nariais, sako Pravda, pridėdama, kad jie 
taip pat pradėjo vaišinti įtakingus svečius iš Kauno, 
Vilniaus ir Maskvos. Tikietai į pirtį nebuvo pardavi
nėjami ir leidimą gauti buvo taip sunku, kaip patekti 
į “branduolinių tyrinėjimų institutą”, šios pirtys, 
pastebi Pravda, pastatytos pinigais, paimtais iš vie
šųjų fondų.” (New York Times, 1973 m. kovo 27.) (
Pasirodo, kad tokių pirčių, kokia slaptai buvo pasta

tyta Kirkšnovės pakrantėje, yra ir kitose vietose. Viena 
tokia pirtis atsirado tiktai 7 kilometrų atstume nuo Vil
niaus. Pradžioje viskas buvo daroma slaptai, bet pirties 
lankytojų skaičius kiekvieną dieną vis gausėjo. Išsimau
dyti šalia Vilniaus esančioje pirtyje kainuoja 14 rublių. 
Pravda klausia, kas gali į tokią pirtį eiti, jeigu reikia 
tris ar keturias dienas dirbti vienam išsimaudymui. Aiš
ku, kad ja pasinaudoti gali tik dideles algas ir stambius 
pinigus uždirbantieji kombinatoriai, šalia Vilniaus esan
ti pirtis kiekvieną mėnesį neša 900 rublių nuostolių .

Pravda pabrėžia, kad “tarybinėje” Lietuvoje yra 
tokių slaptų pirčių gana didelis tinklas. Kelios turi labai 
žvalias patarnautojas su visais patogumais. Ji pabrėžia, 
kad vienoje yra įrengtas plaukiojimo baseinas. Valdžia 
tokioms pirtims statyti nedavė jokio leidimo. Valdžia taip 
pat nedavė pirtims reikalingų medžiagų. Jos ne tik 
pastatytos, bet prabangiai įrengtos. Tai reiškia, kad 
pirčių statytojai vogė statybai reikalingas medžiagas, 
skriausdami ūkininkus ir j 
senstantiems ir griūnantiems namams taisyti.

Pravdos korespondentai sako, kad jie nieko prieš pa
čias pirtis nebeturi. Pirtys žmonėms reikalingos. Bet 
jiems nepatinka, kad Lietuvoje pastatytos slaptos pirtys 
tapo tiktai komunistų partijos narių klubais, kad jomis 
naudojasi tiktai vieni komunistai. Matyt, kad Maskva 
yra pasiryžusi kirsti keliems Lietuvos komunistų partijos 
nariams už privilegijas gerai išsiprausti ir pačioje pirty
je pašūkauti Pačioje Maskvoje ir visoje Rusijoje komu
nistai turi didesnes privilegijas, negu Lietuvos komunis
tai. Rusai gali pasišaipyti ir pagąsdinti lietuvius komu
nistus. Jie turi galią nurodyti, kad lietuviai komunistai 
privilegijas tiktai sau pasiima, o lietuviai komunistai ne
turi teisės nieko panašaus pasakyti apie rusus komunis
tus. Jeigu lietuvis komunistas dristų viešai ką pasakyti 
apie rusų privilegijas, tai jis tuojau būtų suimtas ir į psi
chiatrinę padėtas.

Pagaliau paminėtinas ų kun. 
Juozas Vaišnys “Laiškai Lietu
viams” redaktorius ir Lietuvii, 
Žurnalistų Sąjungos valdybos 
pirmininkas, tikrai taręs tiesos 
žodį savo rašinyje apie disku
sijas ir raganų medžiotojus 
1972 m. spalio mėnesio savo 
laikraščio numeryje, turėda
mas galvoje mūsų spaudos ly
gį, ir pastebėdamas, kad mums 
visdėlto labai trūksta kultūrin
gų diskusijų. Kun. Vaišnys ra
šo: “Išmeskime iš galvos ti 
klaidingą įsitikinimą, - kad gali 
būti teisinga tik viena ar kita 
nuomonė. Ne, gali būti teisin
ga ir viena ir kita. Tai dažnai 
pareina nuo to, kokiu požiū
riu į vieną ar kitą dalyką žvelg
sime. Dėl studijų Vilniaus uni
versitete. Vieni, tai išgirdę, 
tuoj piestu stoja ir kvailais ar 
komunistuojančiais vadina 
tuos, kurie galvoja, kad tai bū
tų naudinga. Jie yra įsitikinę, 
kad jaunuoliams tuoj bus į gal
vas prikišta visokių komunis
tinių idėjų ir jie iš ten sugrįš 
jau sugadinti, kiti, kaip ir a. 
a. prof. Salys, yra visai kito
kios nuomonės. Jie mano, kad 
mūsų jaunimas nėra toks nai
vus ir negalvojantis, kad per 
kelis mėnesius ar metus pakeis
tų jų tėvų ar auklėtojų įdiegtas 
idėjas kitomis komunistinė
mis.

Kur tiesa? Ar čia, ar ten? Ma
nome, kad ir čia ir ten. Ar ten 
vykti studijoms bus naudinga, 
ar kenksminga, gali priklausy
ti nuo įvairių aplinkybių. Tad 
galima ramiai apie tai pakal
bėti ir padiskutuoti, bet netu
rime vieni kitų smerkti, laiky
ti žiopliais, nieko neišmanan
čiais.

Dar ir apie “raganų medžio
tojus”. Kai kurie save laiko di
deliais visuomenės veikėjais 
dėl to, kad visą savo energiją 
sueikvoja, ieškodami lietuvių 
visuomenėje 
duotų agentų 
O tokiais jie 
kurie vienu 
yra

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis

Kai sustojo bulvių pristatymas, sustojo 
ir fabriko veikimas. Jis buvo išvaręs apie 
du kontingentu. Sustojo bulvių perteklių 
šauksmas. Taip pat ėjo ir sekantį rudenį. 
Ir buvo paimtas visas bulvių perteklius. 
Pritrūko net kiek bulvių, reikėjo varyti iš 
rugių. Taip ėjo kiekvienais metais. Atei
tyje niekuomet nebeiškilo bulvių pertek
lius.

Ir Seimelis bei Balčiaus direktorija tai 
pripažino, mane palikdama iki 1939 m. 
įvykių spirito varyklos Akc. B-vės pirmi
ninku. Man atkreipus dir. pirmininko Bal
čiaus dėmesį į tai, jis atsakė, kad tai pa
daryta per mano rūpesnį tokią naudingą 
įmonę įsteigus.
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TARYBOS POSĖDIS KAUNE

Gubernatoriaus Navako noras vėl dau
giau pasireikšti Klaipėdos krašto politiko
je vėl privedė prie žymesnio politinio įtem
pimo krašte.*Direktorijos atžvilgiu jis pasi
reiškė tuo, kad Navakas Centro vyriausy
bei melavo kad bedarbei tvarkyti parėdy

mas direktorijos buvo paskelbtas be jo ži
nios ir pasidarė uoliu reikalautojų parėdy
mą atšaukti, kurio tolesnė egzistencija gal 
būtų vedusi prie tolesnio krašto nuramini
mo. Toliau jis iš direktorijos pradėjo rei
kalauti daryti griežtesnių žygių net tuose 
reikaluose, kuriuos jis anksčiau buvo suti
kęs su daromais direktorijos žygiais. Iš 
pradžių į tai buvo žiūrima kaip į pereina
mą dalyką, bet vėliau, ypač po minėto be
darbei tvarkyti parėdymo incidento, pasi
darė aišku, kad tai yra nuolatinis politinio 
kurso aštrėjimas. Vos praėjus minėtai di
rektorijos krizei, kuri buvo išvengta tik 
paties Tūbelio ir Lozoraičio intervencija, 
per pašalinius asmenis, kaip įprasta, te
ko girdėti, kad direktorija nevykdanti gu
bernatoriaus padarytus su Brūvelaičiu su
sitarimus. Tokių paraginimų teko girdėti 
ypatingai mano antrašu. Prie pirmos pro
gos man pasimačius su gube natoriu, jam 
pasakius, jog man nieko nežinoma apie 
susitarimų nevykdymą. Jeigu jis turi ko
kių svarbesnių pasitarimų, tuomet jis tegu 
tariasi su visa direktorija, o ne su Brūve
laičiu viena.

Navakas man nieko konkretaus neatsa
kė, bet man nž poros valandų sugrįžus į 
direktoriją, Brūvelaitis iš Navako paties 
jau buvo sužinojęs apie mūsų pasikalbėji
mą ir mane baisai užsipuolė, jog aš ui jo 
nugaros pas gubernatorių intriguojąs. Jis 
irgi nepasakė, ką Navakas apie mane bu
vo pasakojęs.

užburtas ir sužavėtas pasaulio 
paslaptingumu.

Be to, ir svarbiausia, kad sa
vo amžy teko pergyventi visų 

; lietuvių svajonę — Lietuvos 
nepriklausomybę, kad ir trum
pai. Savo gimimo.vieta Dzūki
joj buvau irgi patenkintas. Ba 
labostų kaimas ties Rudamina, 
netoliese nuo Lazdijų, Seinų 
apskrity. Seinuose dar vaikas 
turguj praeidamas buvau di
džiai nustebintas, išgirdęs žy
dą šaukiant “balabosta” ir tik 
žymiai vėliau pripuolamai esu 
sužinojęs, kad tai žydiškai ' 
reiškia šeimininkę. Iš pietų — 
Keistutiškės kaimas — kažko
dėl ir nuo kažkada ir kažkieno 
panaudotas jam Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio vardas. O 
tik per kalnelį į rytus Rudami
nos miestelis. Čia pat garsus 
Rudaminos piliakalnis, gražiai 
aprašytas amerikiečio kun. Mi
luko, kuris buvo įvairiais sai
tais susirišęs su Rudamina, 
irgi giminė Zubriu ir Pečiulio- 
nio, — Zubrys buvo vedęs Mi- 
lukaitę.

Berods, Rudaminos piliakal
nis ir tarp Basanavičiaus pasa
kų pakliuvęs. Esą, bažnyčia nu
grimzdusi ir vidury sumos kaž
kas kažkada girdėjęs varpų 
garsus iš piliakalnio požemio.

Na, o koks gražumėlis iš 
vakarų! Du didžiausi . ir gra
žiausi miškai čia pat prie ma
no gimtinės namelio. Ši graži 
tėviškė jau 10 metų anksčiau 
yra iš tikro ir Pečiulionio tė
viškė, nes jo tėvui išvykus už
darbiauti į Ameriką, jo moti
na apsigyveno pas savo brolį J. 
Zubrį, Rudaminos bažnyčios 
vargonininką. Ten Pečiulionis 
išėjo ir pradžios mokslą. Taigi 
Rudaminą tenka laikyti jo tik
ra kilimo vieta, nes jis kiek
viena laisva proga tik čia ir 
lankydavosi. Pečiulioniui čia 
viskas patikdavo.

Piliakalnis imponuodavo, su
keldamas svajas apie Lietuvos 
senus laikus. Dažnai aplanky
davę mus ir kartu pavaikščio- 
davom gretimam dideliam miš
ke, mėgdavo čia uogauti, gry
bauti. Važiuodavom kartu į 
Marijampolę ir kitur. Be to, 
Pečiulionis prenumeruodavo 
vokiečių socialdemokratų laik
raštį. “Vorwarts’, jį kartu kas
dien skaitėm, jis mane tokiu 
būdu mokino vokiečių kalbos. 
Pečiulionis ir buvo antras as
muo, kuriuo susižavėjau ir li
kau jo gerbėju visą savo gyve
nimą, nes jis buvo aukščiau
sio padorumo, teisingumo ir 
darbštumo, be to, blaivinin
kas.

(Bus daugiau)

vybei”. Tokiu būdu aš norėjau 
smulkiau išsiaiškinti dėl mano 
didžiai gerbiamo mokytojo 
Lytkino vieno per griežto pa
reiškimo, nes mums lietuviams 
šis klausimas svarbus ir jaut
rus mūsų visuomeniškoj veik
loj. Mokiniai pajėgia tiksliai 
įvertinti mokytojų ir suprasti 
jį, kaip tasai artistų ar daini
ninką scenoj. Nors mes visi 
priklausėm klerikalinei ateiti
ninkų organizacijai ir nors kun. 
Pijus Andziulis buvo irgi ga
bus kalbėtojas, iškalbus pa
mokslininkas ir be priekaišto, 
mes visi Lytkiną gerbėm ir my
lėjom, buvom tik jo Šalininkai, 
nes jis buvo viršūnėj savo pro
fesinio darbo. Mokytojas turi 
sugebėti ne tik suteikti žinių iš 
savo mokslo srities, bet ir pa
jėgti sudominti mokinius ir pa
lenkti jei ne visus, tai bent 
kelis, kurie panorėtų savo gy
venimą pašvęsti ir atitinkamoj 
srity iškilti ar net pasiekti vir
šūnę, kaip Einšteinas, Koper
nikas, Pasteras, šveiceris, Rus- 
sellis, G. B. Shaw, Darvinas, 
Huxley, grafas Levas Tolsto
jus, Gandhi, arba ir mūsų Krė- 
vė - Mickevičius, Čiurlionis, 
Kipras Petrauskas, prof. S. Kai
rys, adv. M. Sleževičius, gene
rolas M. Pečiulionis ir daug ki
tų. šitokiu kriterijų vertinant, 
Lytkinas buvo panašiai gabus 
ir talentingas mokytojas. Tu
rėjau apie 60 mokytojų, bet 
Lytkinas virš visų jų.

Baigęs Veiverių mokytojų 
seminariją ir grįžęs į Lietuvą, 
apsigyvenau tėviškėj ir dažnai 
tuomet teko bendrauti ir su Mo
tiejum Pečiulioniu, kuris nuo- 
at gyveno pas savo dėdę, mo

tinos brolį, vargonininką Juo
zą Zubrį. Be to, Zubrys buvo ir 
mano krikšto tėvas. Gimiau 
1898. 4. 4., vadinasi, tik apie 
1% metų prieš XX amžių, kuris 
pasižymi atomu ir šiaip aukštos 
kultūros, ypač civilizacijos, 
pasiekimais. Kaip tiktai tais 
pačiais. 1898 metais ir lenkė 
Sklbdbvska atrado naują che
minį radijo aktyvų elementą 
polonį, taigi pavadindama Len
kijos vardu, o 1902 m. ji atrado 
kitą naują elementą radį ir ta
po apdovanota Nobelio dviem 
premijom. Deja radis ją išgar
sino ir radis ją nužudė, — nes 
nuolatinis darbas su radioak
tyviais spinduliais ją susirgdi- 
no leukemija, o be to, ir jos 
vyrą, žymų prancūzų fiziką, 
akademiką, irgi Nobelio lau
reatą, žymiai anksčiau Pary
žiuj mirtinai suvažinėjo arkli
nis sunkvežimis.

Ir taip panašiai visas ikšio- ' 
linis XX amžius garsus didžiais 

raganų medžioto- įvykiais, įdomus, įvairus ir ne- 
Turėtų jie daugiau pa- ramus, ir tragingas. Visa ste

biu, kad ir be jokios rolės, tar 
si teatre žiūrovas, arba kaip 
Čiurlionies paveiksle kūdikis

visokių įsfvafz- 
ir parsidavėlių, 
laiko tik tuos, 

ar kitu klausimu 
kitokios nubmonės. JieA AXxCAXXll^ C*K_* Ul^VAA/JlCVg OrOj *

neduodami jiems medžiagos iu°s.’I>tau^. s,'n-
giasi išstumti iš bet kokios lie
tuviškos veiklos, vengia kaip 
raupsuotųjų. Tokie naivūs pi
liečiai turėtų bent kartą su
prasti, kad jeigu mūsų visuo
menėje yra tų parsidavusių 
priešo agentų, tai jie yra užsi
dėję tokias kaukes, kad nie
kas nė įtarti neįtaria, kad jie 
tokie būtų, 
vieningi ir 
prieš kitus, 
mums nieko

Daugiausia mums 
priešui padeda kaip tik tie ne- 
aimingieji 
ai

žvelgti į save, o kitus palikti 
ramybėje. Tai būtų didžiau
sias jų pasitarnavimas lietu-

Jeigu mes būsime 
nekovosime vieni 
tai tokie agentai 
nepakenks.

kenkia,

• Neturtingiausias tas žmo
gus, kuris daug nori.

Leonardas Da Vinči
a

Ir šitas faktas parodė, kad gubernato
rius Navakas pamažu nustojo visos politi
nės lygsvaros ir kad jo politinis elgimasis 
pasidarė nerimtu reikalu. Aš iš savo pusės 
pradėjau vengti turėti su Navaku kokių 
nors neoficialių pasitarimų. Iš direktori
jos pasikalbėjimų su Tūbelių ir Lozoraičiu 
buvo aišku, kad centro vyriausybė neda
rys jokių žygių įgyvendinti Reizgio direk
torijos žygius bet atvirkščiai yra pažadėju
si signatarams netolimoje ateityje sudaryti 
direktoriją su seimelio pasitikėjimu. Tą 
patį puikiausiai žinojo ir gubernatorius 
Navakas. Todėl direktorijai atrodė gana 
aišku, kad nėra jokios prasmės ir tikslo 
Navako naujoms politinėms aistroms pasi
duoti ir vėl sukelti naują triukšmą.

Sausio m. viduryje vėl buvo naujų gan
dų. kad Brūvelaiėio direktorija būsianti 
greitai pakeičiama, kad gi’berną torius iš 
centro vyriausybės reikalaująs naujų ir 
platesnių įgaliojimų. Tarp direktorijos ir 
gubernatūros susidarė naujų ir esminių 
nuomonių skirtumų, šitas nesusi tarimas 
greitai atsidūrė Kaune. įvyko anas reikš
mingas 1935 m. sausio m. 28 d. posėdis, ku
ris visai netikėtai pasidarė lemiamu visai 
gubernatoriaus Navako vedamai politikai.

Posėdis įvyko mini storių tarybos patal
pose ir jame dalyvavo visi ministerių ta- 
rybos nariai, gubernatotorius Jonas Na
vakas ir direktorijos pirmininkas Jurgis 
Brūvelaitis. Itirmininkavo pats Tūbelis. 
Cpas buvęs kiek įtemptas.

Tūbelis savo įžanginėje kalboje paaiš
kino , kad Klaipėdos reikalais per pasku
tinį laiką nepasistūmėfa pirmyn. Ligi šiol 
nepasiekta jokios aiškios ir patenkinančios 
linijos. Brūvelaičio direktorija, berods, 
įnešusi tam tikrą politinį atslūgimą. po
tvarkius i kiek jau visai pairusius krašto fi
nansus. bet per dvejis seimelio posėdžius 
negavusi pasitikėjimo ir todėl signatarų 
akimis ji nesiskaito konstitucine direktori
ja. Iš gubernaforiaos ir direktorijos pirmi
ninko jam esą padaryti tam tikri pasiūly
mai dėl ateities politikos ir kadangi jie lie
čia visą ateities politikos kompleksą, šitas 
reikalas turįs būti sprendžiamas visų ka
bineto narių kartu.

Pabaigęs Tūbelis prašė gubernatoriaus 
išdėstyti savo nuomonę dėl ateities politi
kos Klaipėdos krašte. Navakas, baisiai 
nervuotas ir įkaitęs, dėstė, kad Klaipėdos 
krašte einanti kova su nacionalizmu, kuris 
per Klaipėdą veržiasi į Lietuvą. Guberna
tūros panaudotos priemonės jau davusios 
tam tikro rezultato, bet dabar negalima 
sustoti. Turi būti visu griežtumu praveda
ma neumanininkų byla, kuri visam pasau
liui ir tur būt ir signatarams greitai atida
rys akis. *dėlko Klaipėdoje kovojama. At
virkščiai, signatarai Urėtų būti patenkin
ti, kad Lietuva, maža valstybė, pradėjo 
su oacionalsocializmu kovoti. Reikia pra
vesti dar griežtesnę politiką, reikia areš
tuoti visus pasižymėjusius triukšmadarius, 
kartu jiems iškelti politines bylas, daryti

griežtus nubaudimus ir nesustoti nei prie 
Seimelio narių. Reikia praplėsti politinę 
propagandą, skirti daugiau lėšų spaudos 
ir Klaipėdos krošto ūkio reikalams ir pa
čiam gubernatoriui duoti platesnių įgalio
jimų šitai politikai pravesti.

Pirmininkas davė žodį direktorijos 
pirmininkui Brūvelaičiui. Savo nepakei
čiama šypsena veide šitas pareiškė: “Poli
tinės aistros krašte jau yra pasiekusios kul
minacinį punktą’. Ryšium su fiansiniu ka
ru, su Vokietija yra pašlijęs krašto ūkis ir 
finansinis pakrikimas yra tokio didelio 
masto, jog visomis priemonėmis reikia 
stengtis pasiekti politinių aistrų atslūgimą. 
Direktorijos kasa yra tuščia; kiek iki šiol 
patyrėme, iš centro vyriausybės negali
me laukti jokios finansinės paramos. Jei
gu einama prie dar didesnio politinės pa
dėties pagriežtinimo, reikia laukti, jog 
bus prieita prie politinių ekcesų ir taoinet 
bus dabartinės direktorijos galas. Jau da
bar, vedant dabartinę politinę liniją, man 
beveik neįmanoma sulaikyti direktorijoje 
narius — ūkininkus. Jie iš visų pusių yra 
apsupti viliojimų ir grąsininių. Guberna
toriaus reikalavimas pravesti dar griežtes
nę politinę liniją reikštų dabartinės direk
torijos iširimą.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
840 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmleck 4-5849 

Redd.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

-innadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
*ntrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad tiktai susitarus.

Čigonų baronas
Pirmyn choras yra vienintė- 

lis, kuris 1938 metų birželio 
mėnesį aplankė laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Amerikoje 
gimęs jaunimas Kaune padaina
vo lietuviškas dainas.

Tėvai lietuviai bėgo iš caro iŠ 
caro pavergtos Lietuvos, o jų 
vaikai, gimę Amerikoje, bef iš
auklėti geroje lietuviškoje dva
sioje, pramoko lietuviškai dai
nuoti ir nuvažiavo į laikinąją 
Lietuvos sostinę, kad padainuo
tų Amerikoje pramoktą lietu
višką dainą.

Važiavusieji Lietuvon vaikai 
dar ir šiandien labai vertina tą 
kelionę į Lietuvą. Jie žino, kad 
toli už Atlanto yra graži šalis 
su žaliuojančiomis giriomis, 
aukštais kalnais, vingiuota Du
bysa, Šešupe ir Nemunu. Jie gra
žiai prisimena Lietuvą...

Nora Gugienė, Kazys Stepo
navičius, Alicija Steponavičienė, 
Onuks Ekeveriūtė, jaunutėlis Al-

girdas Brazis ir daugelis kitų 
jaunuolių, važinėjusių Lietuvon 
gražiai prisimena tą veik isto
rišką kelionę gimtinėn Lietuvon.

Šiandien tas pats choras pra
eitą sekmadienį suvaidino “Či
gonų Baroną”. Choras tas pats, 
bet dainininkai jau kiti. Tiktai 
choro vedėjas tas pats — Kazys 
Steponavičius.

Daug garbės Kaziui Stepona
vičiui ir dinamiškam Algirdui 
Braziui. Ir, aišku, visiems ki
tiems artistams ir choristams. 
Kad jiems būtų linksmiau pažiū- 
rėti į pilną svetainę, turime ją 
pripildyti ir padėt. Visi žino
me, kad artistai ir choristai dir
ba pasišventę, kad tiktai lietuviš
kas gyvenimas būtų laiminges
nis ir kultfiringesnis.

Iki pasimatymo sekmadienį.
Dan Kuraitis

48 METŲ GEDULAS
Gen. Louis-Ernest de Maud- 

huy (1857-1921) per 48 metus 
nelankė teatrų, šokių, kabaretų, 
nė kitokių pasilinksminimo 
vietų ir savo žodį, duotą pa
čioje jaunystėje, pilnai išlaikė. 
Karo su prūsais pasekmėje 
1870 m. vokiečiai užėmė Lorrai
ne provincijos sostinę ir jauno
jo Louis-Ernest gimtąjį mies
tą Metzą. Pasitraukdamas iš jo 
tas 13 metų berniukas pasiža
dėjo liūdėti tol, kol Metzas vėl 
bus Prancūzijos, kartu ruoš
damasis jo išlaisvinimui. Jis 
įstojo į garsiąją St. Cyr karo 
mokyklą ir tapo vienu iš ge
riausių karo vadų prancūzų

armijoje. Jis ir savo du sūnus 
ruošė tam tikslui. Pirmajame 
pasauliniame kare gen. de 
Maudhuy vadovavo 5-jai armi
jai, kuri daug lėmė laimėjimo 
mūšiuose. Prancūzijos valdžia 
jį paskyrė išlaisvinto Metzo 
miesto ir provincijos guberna
torium.

Atsiekęs savo gyvenimo tiks
lą gen. de Maudhuy baigė savo 
gedulą, aplankydamas teatrą 
pirmą kartą po 48 metų. Ta 
proga miesto gyventojai išėjo 
į gatves sveikinti retą didvyrį 
ir švęsti Laisvės dieną.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Todėl him matydami, kad vW daiktai bus ištirpyti, kokiais žmonė
mis |0s turėtumėt boti frantuos* užsilaikymuose ir dievotume.

2 Pet 3:1 L

Iš tikro Dievo lygybėje netilpsta jokio pažeidingo kalbėjimo, jokio ne
doro ir nešvento pasielgimo, jokio neištikimo arba pasipriešinančio darbo. 
Dabokimės, kad tie dalykai būtų toli nuo visų, kurie vadinasi Kristaus var
du, tikrybėje ir tiesoje. Neužmirškime kas dieną sulyginti savo sąskaitas 
su Viešpačiu ir persitikrinkime, kad jokis tuščias žodis nestovėtų prieš 
mus, už kurį nebūtumėm persiprašę, ir kuris nebūtų mums atleistas. 
Jeigu kas dieną išduodame Dievui atskaitą, ir reikalaujame jo malonės 
bei didesnės galybės pergalėti kiekvieną sekančią dieną, tada esame pa
sirengę išlaikyti tyrimą ir būsime pagirtinais ir priimtinais akyse Dievo 
per Kristų.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į 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 60829

SV. RASTO TYRINĖTOJAI

GRADINSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magietofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
Ros.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

•132 So. Kedzi* Avė., WA 5-2670
valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Mt 3-0001.

OR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71sf STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
'■ OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71$t St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘‘contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEtBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS 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.: 448-6545

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

LOS ANGELES, CALIF.
C. Gedgaudo knygos pristatymas

“Asmeniui 2 dol.” Įeinant 
Tautinės Sąjungos žmonės, ren
gėjai, iš kiekvieno po tiek ėmė. 
Nebuvo paskelbta, daugelis nu
stebo.

Santūrią kalbą tarė J. Gliau
dą, niekur neužsiangažuodamas.

Meninėje programoje nema
loniai nustebino tipiška lenkų 
daina “Paukštelis”, lenkų pla
čiai grojama, daugelį kartą gro
ta per amerikiečių radijo, tele
vizijos stotis. Ją dainavo čeka- 
nauskienė, akompanavo komp. 
B. Budriūnas. Kodėl jie nori 
lenkišką dainą padaryti lietu
viška ?

Autorius tarė įdomų žodį. Par
davė nemaža savo knygų “Mūsų 
praeities beieškant”. Vedas

IGNACAS MIULERIS
Gyv. 5156 W. Bloomingdale Ave.

Mirė 1973 m. kovo mėn. 29 dieną, 7:30 vai. ryto, sulaukęs 96 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Kvėdarnos par., Liber- 
čių kaime.

Amerikoje išgyveno 76 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Ona Žemaitaitienė, žentas Jonas, anūkė 

Jacqueline Whinihan ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Penktadieni, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack (Lackawicz) 

koplyčioje, 2314 W. 23 PI.
šeštadienį, kovo 31 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koply

čios į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. a. Ignaco Millerio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: *•
Duktė, žentas, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672.

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
•«/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehiU 6-2345-6

& * 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
• AIKŠTE automobiliams pastatyti 

............... ....

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLiNYčIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.; WA 5-3099

1 SOPHIE BARČUS
Į . RADIJO 8E1MOS VALANDOS

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

i- -— -------------- —- ■ .. *

Pataria padėkoti 
laikraštininkams

Amerikos Lietuvių Taryba 
nuoširdžiai ragina visus lietu
vius parašyti laiškus Washing
ton Post ir Wall Street Journal 
laikraščių redaktoriams dėko
jant už atspausdinimą Dusko I 
Doder (Washington Post kovo 
11 d., ir Robert Ketley (Wall 
Street Journal kovo 20 d., straip
snių kurie palietė pavergtų tau
tų ateities problemas ir minė
jo pačias skaudžiausias tų pro
blemų vietas.

Prašoma rašyti; Editor Wash
ington Post, 1150 15th St., N. 
W.. Washington, D. C. 20005.

Editor Wall Street Journal, 22 
Cortlandt Street, New York, New 
York 10007.

ALT Informacija

Jei reiktų pagalbos laiškus su
redaguoti, prašome kreiptis į 
Amerikos Lietuvių Tarybos raš
tinę, 2606 W. 63rd Street, Chi
cago, Illinois, telefonas 778-6900, 
8:30 vai. iš ryto ligi 2:00 vai. p. p.

• Daugiausia mėsos, įskaitant 
ir paukštieną, valgoma Naujoje 
Zelandijoje. Ten žmogus per 
metus vidutiniškai suvartoja 116 
kilogramų mėsos.

A. + A.
FRANK G. SASNAUSKAS

. , . (SANOWSKI)

Gyv. 7212 So. Fairfield Ave., Chicago, Ill.

Mirė 1973 m. kovo mėn. 27 dieną, 5:30 vai. vak., sulaukęs 81 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 52 metus.
Buvo Pirmojo Pasaulinio karo veteranas.
Paliko nuliūdę: žmona Elizabeth, brolis Ben, brolienė Elizabeth ir 

jų sūnus Albertas su šeima bei dukterys — Lillian Toth ir Betty Sann, 
mirusio brolio sūnūs Anthony ir John Sasnauskai su šeimomis, pusbro
liai — Ed Puriski ir Julian Smith su šeimomis ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami. '

Priklausė Liet. Kęstučio pašalpos klubui.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 25 33 W. 71st St
Šeštadienį, kovo 31 dieną 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į šv. P. 

Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Šv.' Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Frank G. Sasnausko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, brolis, brolienė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:'

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

1972
aviacijos

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendre prektika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
C H f i ii R G A S

2454 WEST 7lst STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
ftezld. telef-: Gibson 84195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
SS ORTHOPEDAS-PROTEZrSTAS

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

FORB6T FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENBS

Our wfldltfe bet no deft— 
sgainet the careleu vk ef ire.

So pleaM fellow Smokey's ABCc 
Alweyi hold matcher ell oeld. 

| Be sue t» Grow* til tttnp&Mt,

BIZNIKRIAL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOS!?’. - TURI GERIAUSIA 

PASISKK1MA BiZNYJk

Meuet Gely roe cm 
pee^ooc feceac A rr.

ŠUSIK&K1MV

PRANEŠIMAI

— SLA 134-fos Motery kuopos žai
dimų ir Bunco Party įvyks balandžio 
1 d., sekmadienį. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St Bus daug vertingų 
dovanų ir vaišės. Pradžia 2:30 vai. 
popiet. Malonėkite dalyvauti.

A. Halik, nut. rast

— Lietuviy Motery Piliečių Lygos 
susirinkimas Įvyks balandžio 1 d.. 1:00 
vai. p. p. Laučienės bute. 714 W. 31št 
St. Narės prašomos gausiai dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti ir įvai
rių pranešimų išklausyti. Po susirin
kimo bus vaišės.

E. M. McNemee

— Eržvilko Draugiško klubo susi
rinkimas įvyks balandžio 4 dieną 8 v. 
vak. Hollywood tnn salėje. Visi na
riai prašomi dalyvauti, užsimokėti na
rio mokestį, išgirsite įvairius praneši
mus ir aptarsite svarbius reikalus. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. M McNamee

— Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimas įvyks balandžio 
5 d. 8 vai. vak. Hollywood Inn salėje. 
Natės prašomos dalyvauti. Susirinki
me bus perskaitytas pranešimas apie 
įvykusi Bunco ir yra daug kitų pra-, 
nešimų bei svariau reikalų aptarti.! 
Po susirinkimo bus vaišės. J

E. M McNamee

metų kovo mėn. 30 dieną mūsų mylimiausias sūnus, JAV 
pulkininkas

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKH1SKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
AAAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

RIČARDAS A. GUSSEN
iškeliavo amžinybėn. Skaudžios metinės sukakties proga iš širdies 
gilumos man veržiasi šie žodžiai:

Prabėgo jau vieneri metai 
Ašarotų ir liūdnų dienų,

- Kai MiiraiŠkytom širdim mus palikai. 
Tai Tave priglaudė šaltieji kapai.

Daug vilties ir noro turėjai dar ilgai gyventi,
Bet džiaugtis buvo lemta Tau trumpai. 
Jaunatvėj mirtis tau gyvybę nukirto...
Nepakeliamą skausmą ir liūdesį Tu mums palikai...

Ir laukti dienos.
Kai žalia Žemės velėna
Prislėgs ir mūsų kūnus.

Mes Tavęs. Brangusis sūnau, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus 
nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas tave atsirasime.

Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę:

TĖVAS IR MOTINA.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 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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GRANDIES ŠOKĖJOS MIKLINĄS! VAIDYBAI

JURGIS JANULAITIS

VAŽIUOJAM I LIETUVIŠKAS VESTUVESv

Aną vakarą stabtelėjau Jau- Kupini išgyvenimų tėvai — 
nimo centre. Girdžiu gaudžia i Linas Rimkus ir Dalia Graužiny- 
lyg kaimo kapela. Dirstelėjau 1 tė, juk ne juokai dukrelę išleis- 
kambarin, ogi tikrai. Ąžuolas, 
Stelmokas komanduoja, o Dr. L.
Ragas, Octavian Slim ir kiti rė
žia iš petiesč Ir tai vestuvinių 
dainų meliodijas. Kokios gra
žios.

— Lietuviškom vestuvėm ruo
šiamės, kažkas šuktelėjo.

Scenoje tikra darbymetis. 
Akt. režisierius Juozas Valenti
nas net nusikeikdamas didžiau
sią buri jaunimo rikiuoja, mo
ko žengti, nurodo judesius.

— Na, tu, piršly, iškalbingiau, 
pabrėžk jaunikio šaunumą, — 
moko piršlį Vytautą Rupinską 
režisierius.

— Palauk, palauk, jaunoji su
simąsto, juk išsiskiri iš savo 
draugių, palieki jaunimėli, — 
duoda pamokslą jaunajai Rimai 
Janulevičiūtei.

čia pat sukinėjasi, žodžius kal
damas, jaunikis Saulius Gylys.

ti is namų... Tik svočia Julija 
Sakalauskaitė išdidi... Režisie- 
ris akt. Juozas Valentinas rodo 
dideli išradingumą, bet drauge 
ir griežtas. Vaidintojai net pyk- 
telėja, bet nieko nepadarysi, rei
kalavimus reikia išpildyti, no
rint, kad Lietuviškos vestuvės 
būtų šaunios. O juk ir svetelių 
žada suvažiuoti, ne tik kupiškė
nai, bet aukštaičiai, žemaičiai ir 
suvalkiečiai ruošiasi. O šauklys 
šaukia; — vyrai ir moterys, iš 
Marquette Parko, Cicero, Bridge- 
porto, Gage Parko, Brighton 
parko ir tolimiausių respublikų, 
net ir Lemonto, kilkite balandžio 
mėn. 1 d. j Jaunimo centrą, Į gra
žias, lietuviškas vestuves, žino
ma, čia negausite svočios pyra
go, nei kaimiško alučio, o bus 
daugiau dvasinė puota.

Tai darbščioji tautinių šokių 
grupė “Grandis” Įnykusi Į dar

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, minkšt. $2.50.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

1■—“—————————
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

.........

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

» ii ■ .................... —

Jau kuris laikas atspausdint* ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimų ir jų atliktus darbus. 664 ps). Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED STW CHICAGO. ILL. <0601

> ■ i

bą, pasiryžusi chicagiskiams 
parodyti ištisas Lietuviškas ves
tuves. "Grandis” švenčia ir sa- 

. vo veiklos dvidešimtmetį. Ją 
įkūrė tautinių šokių entuziastė 
Irena šilingienė. Vadovavo de- 

I šimtmetį, ją išugdė. Po to ant
rą dešimtmetį vadovauja ener
gingoji Irena Smieliauskienė. 
Grandis keliavo skersai išilgai 
Amerikos, buvojo Kanadoje, vie
šėjo Pietų Amerikoje. Tūkstan
čiai žiūrovų gėrėjosi Grandies 

; koncertais. Dabar gi, štai mums 
ir Lietuviškos, vestuvės. Teks
tus. pagal kun. A. Juškos Svod- 
binės rėdos ir M. Glemžaitės 
knygas paruošė Irena Smieliaus
kienė. Lietuviškos vestuvės iš 
keturių dalių — piršlybų, mer- 
gavakario, pačių vestuvių ir 
nuotakos atvykimo į vyro na
mus.

Patys tekstai labai įdomūs, 
gausu sąmojaus. Dainos gra
žios, vestuvinės, protarpiais at
austos atsiskyrimo liūdnomis 
elegijomis. Vestuves stato tau
tinių šokių grupė, tad ir pastaty
me apstu tautinių šokių įman
triai įaustų Į patį vyksmą.

Nemažu rūpesčiu serga ir Ire
na Kriaučeliūnienė, globos komi
teto pirmininkė ir visas komite
tas. Juk apie aštuoniasdešimt 
vaidintojų šokėjų spektaklį su
ruošti ir dargi iš jaunų talentų, 
nėra taip lengva. Pačios proble
mos kyla kiekvieną akimirką ir 
jas įveikti reikia daug kantry
bės, sutarimo ir aukos.

•Gražiai reiškiasi ir choras, ku
rio paruošimu rūpinasi naujas, 
jaunas talentas, sol. Audronė 
Simonaitytė. Į spektaklį darniai 
{audžiama ir kanklininkių gru
pė, vadovaujama Emilijos Pakš- 
taitės.
Tad balandžio 1 d. čia pat. Ne

pamanykite, kad tai balandžio 1 
dienos šposai. Tai tikrovė. Lie
tuviškos vestuvės Jaunimo cen
tre, balandžio 1 d. O Grandies 
grupės vadovė Irena Smieliaus
kienė taria: mielas čikagiški, ta
vęs laukia jaunimas, parodyk 
jam dėmesį, atsilankyk į šau
nias Lietuviškas vestuves. Tuo 
dirbančiam jaunimui atsidėko
si...

Manau, kad šauklio balsas ne
bus tyruose šaukiantis!

Reikia saugotis 
apgavikų

4553 So. Christiana gatvėje 
gyvena 82 metų amžiaus senu
kas. Gyvena jis mažame medi
niame namelyje. Jis mano, kad 
jis esąs lietuvių kilmės, nes jo 
pavardė Karužas. Bet jo tėvai 
atvykę iš Lenkijos. Turi ir du 
sūnų, bet jie su savo šeimomis 
gyvena atskirai. Labai malo
nus, didelius žilus ūsus nešio
jąs senukas.

Praeitą savaitę dienos laiku 
atvyko pas jį du meksikiečiai ir 
pareiškė, kad jie esą iš vandens 
departamento paskirti išreika
lauti iš jo trijų dolerių baudą už 
netvarkingai užlaikomus van
dens kranus. Senukas matyda
mas, kad jie dėvi vandens tik- 
krintojams skirtas kepures — 
šalmus įsileido į vidų, patikri
nimui vandens kranų.

Įėjus į vidų, vienas iš jų pa
ėmė senuką už sprando ir įsa
kė tylėti, kitaip jis papiausiąs, 
jiems ne vandens kranai, bet jo 
pinigai reikalingi. Gi antrasis 
pradėjo knaisiotis po stalčius, 
spintas ir net lovas išvartė. Rei
kalavo atiduoti turimus pinigus. 
Senukas pasakė kur jo pinigai 
padėti.

Banditas, paėmęs papkę, ku
rioje buvo kelios dešimtys dole
rių pinigų ir įvairūs dokumen
tai su banko knygute, išėjo. Lai
kęs senuką banditas įsakė nie
kam nieko nesakyti, trenkė ant 
grindų ir dar įspyręs į šoną, nu
ėjo į užgatvį. Stipriai senukas 
užgautas atsigavo tik po ilges
nio laiko. Kada jis pranešė kai
mynams ir policijai, banditai 
kažinkur atsidūrė. Tik kaimy
nai matė, kad du vyrai, apskri
tais šalmais ant galvų skubiai 
ėjo skersgatviu Archer gatvės 
link. Reikia būti atsargiems su 
įvairiais vandens, telefonų ar 

gazo tikrintojais. s. j.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia
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MACHINISTS
Operate a variety of machine tools such as Drills, Grinders, Lathes and 
Milling Machines. Perform all operations necessary to repair, modify tool

holders. Use precision measuring instruments to inspect parts.
Brand new facility; Good starling salary. Full company benefits as well 

as excellent working conditions. Saturday appointment available.
Call or apply in person.

394-1212
GENERAL @ ELECTRIC

SARBOLOY SYSTEMS DEPARTMENT 
1500 HICKS RD. — ROLLING MEADOWS

An Equal Opportunity Employer

...... ”
TRUMPAI

— Lietuvos Genocido parodą 
išstatys 1-B Marquette Parko 
apylinkės valdyba birželinių įvy
kių proga, birželio 16 d. šv. Mer
gelės Gimimo lietuvių parapijos 
salėje. Parapijos klebonas Ant. 
Zakarauskas mielai sutiko to
kiam tikslui duoti salę.

— LB Marquette Parko apy
linkės valdyba prašo būtinai vi
sus atstovus dalyvauti Apygar
dos suvažiavime balandžio 1 
dieną. Jei kas negalėtą atvykti, 
skubiai prašoma pranešti tele
fonu: J. Vaičiūnas. WA 5-6979.

— Stefanija Kaulėnienė, LB 
Marquette Parko apyl. valdybos 
vicepirm. švietimo reikalams ir 
J. Vaičiūnas (pirm.), ilgokai ta
rėsi su Marquette Parko Lit- 
mokyklos vedėju P. Razminu, 
taip pat lankėsi Kristijono Do
nelaičio mokykloje. Aukšt. mo
kyklos direktorius ir žemesnė- 
sės mokyklos vedėjas J. širka 
labai šiltai priėmė LB atstovus 
ir išsiaiškino daug einamųjų 
reikalų.

— Ona Norkienė. “Dainavos” 
ansamblio sekretorė, Christ 
Comunity ligoninėje pergyveno 
jau antrą operaciją. Ją galima 
pasiekti telefonu: 125:8000, ext. 
348, bed. 2.
....— Balandžio 8—14 d. yra Vie
šųjų bibliotekų savaitė. Ta pro
ga Centrinėje Chicagos biblio
tekoje ir visuose skyriuose bus 
įvairios programos. Gyventojai 
yra kviečiami užeiti į artimiau
sią biblioteką ir pasinaudoti ne
mokamai patarnavimais bei 
įvairiomis lavinimo pobūdžio 
programomis.

— Akt. Zita Kevalaitytė - Vi
sockienė pakviesta pravesti Li
teratūrinę popietę šį savaitgalį 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Ruošia DLK Birutės draugija.

—- Marquette Parko Lietuvių 
parapijos šv. Teresės d-ja ruošia 
madų paradą ir parodą balan
džio 10 d. 7:30 vai. vak. parapi
jos salėje. Rengėjų komitetą su
daro ponios: Stefanija Uogin- 
chus, Valerija Shaules ir Ber
nice Rainis. Bilietus platina 
Marg. Tauras ir Maryanna Ger- 
čius. Parengimą globoja kun. 
kleb. Ahtanas Zakarauskas.

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

Olympia Fields, Illinois 
MAINTENANCE HELPERS 

AND HOUSEMEN

TOOL & DIE MAKER
Perfect set-up for a craftsman who 
likes to work in a one man air cond. 
tool room environment. Make repair 
punch die sets, assembly die and 
fixtures for growing electronics firm. 
Steady, overtime with top wages. 
Excellent hospitalization insurance.

Apply CORCOM. INC.
2857 No. HALSTED ST., 327-6566

NIGHT JANITOR 
MAINTENANCE 

MEN 
Apply in person. 

NOW!!
OLYMPIA FIELDS COUNTRY CLUB!

(Office)
203rd & WESTERN AVE. 

OLYMPIA FIELD, ILL.

WOODWORKERS
Exper. or semi-exper. mach, opera
tors, assemblers, sanders, + finish 
patchers. Steady work 4- overtime. 
Free life Insur., hosp.. paid holidays.

CHURCHILL CABINET CO.
2119 W. CHURCHILL

(1800 N. 2100 W.)
PRODUCTION

Type solderer and welder. Vacation 
pay and many Company Fringe bene

fits. Pay based on skill.
Call for interview and test. 

THERMAL CARE
Div. MIDWESCO Enterprises 
1650 N. ELSTON. CHICAGO 

489-5800

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI 

[YTSŲ 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.

EVERGREEN PARK
3 BEDROOM BRICK

2 baths, basement, central air, 
garage.

BY OWNER

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

122-2722
NORITE NAMŲ?

VISAS MŪRINIS 2 METŲ ® KAMBARIŲ architekto moderni 
6 kambarių namas su 3 miegamai- mūro rezidencija 60’ lotas. NIūro ga- 
siais. Ąžuolinės durys ir medis, kiet- j ražas. Gage Parke. $33.500. 
medžio grindys. V& vonios, Įmontuo- GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras.
tos krosnys, centrinis oro vėsinimas. Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
Aluminijaus langai ir sieteliai. 2 ma- gazu šildymas. Alum, langai. Gara- 
šinų garažas, 51-mos ir California apyl. žas. Arti mūsų. $22.900.

776^032 | AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS, Gage
: 'Parke. Alum, langai. Gazu šildymas.

SAVININKAS PARDUODA gerą Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
mūrinį pajamų namą. 2 po 4. 2 po garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin- 
5 ir beismante 2 butai po 2 kamba-.kos kaina.
rius. 2 mašinų mūrinis garažas. 65-ta 
ir Talman. Tel. 737-5676. 2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS.- Arti 

mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

Brook lyno tiltas inkti rytą, kada ma
žai žmonių, atrodo labai vioniša vieta.

LATHES TURRET LATHE 
Experienced operators needed for our 
night shift. Must read prints and fol
low process sheets. Top pay plus 

10% night premium.
PIONEER ASTRO INDUSTRIES 

DIV. OF. GOLCONDA CORP.
7401 W. LAWRENCE. CHICAGO 
An equal opportunity employer

H EL PWANTED — F BMA L E 
Darbininkių Reikia

SECRETARY — SALES 
Dynamic company has need of a sa
les secretary. Interesting and exci
ting and non-routine work. With 
oonortunities for advancement. We 
offer a salary comensurate with abi
lities and a liberal benefits- package.

Interview on the phone 
TONY ZACK 297-3145

An Equal Opportunity Employer

~ furniture^and’fixtures- 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

♦ 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.

Atskirai kvietimai nebus siun
tinėjami.

Laukiame visų atsilankant!
• Chicagos Lietuviu Tarvba

(Pr),
LTN METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Tautinių Namų Val
dyba praneša, kad metinis narių 
susirinkimas šaukiamas 1973 m. 
kovo 31 d. 5:00 vai. p. p. nuo
savoje pastogėje, 6422 So. Ke- 
dzie Ave., Chicago, Ill. Susirin
kime sprendimo teisę turi tik 
LTN nariai, tačiau jame daly
vauti ir savo pasiūlymus reikšti 
kviečiami visi Chicagos ' lietu- 
viai-ės.

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).

BY OWNER
6 room brick with 3 bedrooms and 

2 car garage on 32’ lot. 
Call 476-5520 after 6 P. M.

BY OWNER
MARQUETTE PARK

3 bedrooms, 2 baths. Paneled family 
room. Basement. 2 car garage. 

Hubbard High School. 
Must see to appreciate.

476-3753

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum. 

(langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

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

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 

' pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų I— S31.500.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOSr 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 

Jbeismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

TERRA
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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas Ir Taisymas 

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

M. A. Š I II K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood?* Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

♦ “Lietuviškos vestuvės”, ren
giamos visiems Čikagos lietu
viams, bus šį sekmadienį, balan
džio 1 d., 4 vai. popiet Jaunimo 
Centre.

Bilietai iš anksto gaunami 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
St., o sekmadienį prie įėjimo. 
Bilietų kainos: $5, $4. $3.

Visus kviečia Grandies tauti
nių šokių grupė. (Pr).

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau 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. Bl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ 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 valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

R t A L 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 ♦. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

I A. 6. AUTE RRUILMRS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
I 351 $-24 W. 63 rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-58M
Anicetas Garbačiauskas, sav.




