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Aviacija dalyvauja
Prancūzija ėmė

Amerikos vyskupai

Sovietų Sąjunga savo karo lai-
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paprašęs žodžio, perskaitė atitin
kamą komentarą (jo santrauka

KAMBODIJA JAU GAUNA JlNKLŲ
PHNOM PENHAS. — Kambodijos aerodromas Phnom Penhe 

jau penkios naktys yra apsupamas karinių dalinių ir jame nu-
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i Vietnamą afr/yko 1964 metais, ši lentelė rodo, kaip Ameri
kos kareiviu skaižtut kilo ir kaip mažėjo.

salą ir sovietų laivai, vežę Ku-
TT- , i ... - raketas, buvo priversti ap-
Vyskupai Sutarė Tįsoję Ame- ,.sisukįi jr gnžįf hamoT"Šovietų 

rikoje pravesti naują rinkliavą, kar0 laivyno viršininkas yra ad-
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TARPPARLAMENTARINĖJE SESIJOJEINi

Tarpparlamentinės Sąjungos 58-ji, šių metų pavasario se
sija, įvyko Monako, Monte Carlo mieste, kovo 30—balandžio 5 d. 
šalia gausių JAV ir Sovietų Sąjungos delegacijų, dalyvavo visos 
eilės valstybių delegacijos: Čekoslovakijos, Bulgarijos, Jugosla
vijos, Lenkijos, Rumunijos, Suomijos, vak. Europos kraštų, dar 
ir Mongolijos ir kt. JAV delegacijai vadovavo sen. J. Sparkman 
(Vlikas jam buvo pasiuntęs atitinkamą telegramą) ir joje buvo 
visa eilė JAV Kongreso narių, kaip Bayh, Derwinski, Dodd, 
Scott, Percy ir kt. Sovietų delegacijai vadovavo I. V. Spiridonov. 
Kaip jau skelbta, Vlikas prašė jo atstovą Vak. Vokietijoje, red. 
V. K. Banaitį, nuvykti Į Monte Carlo ir stebėti sesijos eigą, už- 
megsti ryšius su delegacijomis, paskleisti Eltos medžiagą ir kt.

Vliko atstovas konferencijoje 
matėsi su JAV delegacijos pir
mininku sen. Sparkman. Lietu
vos reikalu Banaičiui išsamiai 
teko kalbėtis su JAV delegaci
jos nariu, Atst. Rūmų nariu E. 
J. Derwinski. šiam prašant, 
jam buvo Įteiktas Lietuvos 
kunigų memorandumas. Jis 
buvo padalintas Įvairiems par
lamentarams, ypač australams 
ir kanadiečiams. Banaitis kai-, 
bejosi ir su kitais JAV delega
cijos nariais, senatoriais Dodd 
ir Jordan.

Pasitarus su amerikiečiais, jie 
iškėlė sovietų okupacijos Bal
tijos valstybėse klausimą balan
džio 3 d., “nesavarankiškų kraš
tų ir etninių klausimų” posėdy-

vo padalinta Eltos biuletenio, 
vokiečių kalba (Elta-Presse- 
diėnst) laida. Kunigų memoran
dumas Įteiktas ir prancūzų spau
dos agentūros (Agence France 
•Presse) atstovui — šis santrau
ką perdavė centrui Paryžiuje.

Sesijoje Monake dalyvavo 
282 Įvairių kraštų parlamenta
rai, be to, dar per 100 parlamen
tų sekretorių ir kt. Tarpparla
mentinė Sąjunga (IPU) buvo 
Įsteigta 1889 m. ir kiekviene- 
riais metais, Įvairiose pasaulio 
dalyse, ji renkasi po du kartus. 
Kitas Sąjungos suvažiavimas 
Įvyks'šių metų spalio mėn., Ha
goje. Sesijose vyrauja daugiau 
Afrikos ar Azijos interesai.

Sesijų metu netrūksta ir vai
dų, ypač iš sovietų pusės. Dabar 
Įvykusioje sesijoje sovietų de
legatai grubiai puolė amerikie
čius, ypač negrų ir Vietnamo ka
ro klausimais. Dauguma Vakarų 
parlamentarų sovietų atžvilgiu 
nusistatę gana skeptiškai.

Kolonializmo ir, naujojo kolo
nializmo klausimas buvo iškel
tas Atst. Rūmų nario E. J. Der- 
•winski ir sen. L. B. Jordan pa
reiškime — komentare. Abu 
JAV parlamentarai pažymėjo, 
kad jei rezoliucijoje dėl,kolo
nializmo kalbama apie priemo
nes okupuotų tautų laisvei bei 
nepriklausomybei patikrinti, tai 
šis klausimas liečia ir sovietai 
okupaciją Čekoslovakijoje ir ne
teisėtą, Sovietų Sąjungos Įvyk
dytą, Baltijos valstybių užėmi
mą. Toliau pabrėžta, kad kal
bant apie tautų tarpe vykdomą 
diskriminacijos vyksmą, deja, 
nebuvo nurodyta Į Sovietų Są
jungoje esamą religinę ir tautinę 
diskriminaciją. Amerikiečiai 
teigia, kad “TSRS ne rusų tau
tas yra palietę- politinis perse
kiojimas bei diskriminacija ir 
visiems yra žinoma oficiali So
vietų valstybės prieš religiją nu
kreipta politika”. Vis dėlto, 
JAV delegacija, šių trūkumų ne
paisant, pasisakė palaikanti se
sijose pasiūlytą rezoliuciją. (E)
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PARYŽIUS. — Prancūzija vėl 
pradėjo atsistoti ant kojų ekono
minėje srityje ir pradėjo atšauk
ti suvaržymus savo piliečiams. 
Aštudniems mėnesiams praslin
kus po franko nuvertinimo, Va
karų Vokietijai savo .markės................... .
vertę pakėlus, prancūzų vyriau-! sDeidžia nežinomos kilmės lėktuvai. Spėjama, kad taip yra atve- 
sybės paskelbė, kad ji gražino1 žarni Kambodij ai skirti ginklai iš Pietų Vietnamo ar Tailandijos. 
bankams trumpalaikes paskolas, slaptos- susidėjusios iš sovietų gamybos AK47 šau-
ir atsistojo stipriame kelyje. Ga
myba vis didėja ir Prancūzija 
tikisi tapti svarbia eksportuo
jančia valstybe. Infliacija lai
koma sustabdyta.

- šią žinią spaudai pranešė 
Prancūzijos finansų ministeris 
Giscard d’Estaing. Jis patvir
tino, kad-Į Prancūziją jau su
grįžo pusantro milijardo dole
rių, kurie buvo “pabėgę” krizės: 
laikotarpiu.

Ekonominiame fronte dar nė
ra visai ramu. Krautuvininkai, 
transporto darbininkai,. šiukšlių 
rinkėjai ir kepėjai reikalauja di
desnių algų ir grasina streikais.

Prancūzų spaudoj 
apie ok. Lietuva

“Exil et Liberte”-, mėnesinis 
biuletenis, jau 17 metų leidžia
mas Sąjungos pavergtoms tau
toms ginti (vad. Laisvės Inter
nacionalo), šių metų kovo mėn. 
laidoje (nr. 160) paskelbė, gar
bės prof, protestantų teologijos 
fakultete, J. G. H. Hoffman 
straipsni apie ‘Tagarbą žmogaus 
teisėms Lietuvoje”.

Autorius teigia, jog esąs sku
bus reikalas skelbti apie religi
jos padėtĮ Sovietų Sąjungos už
imtuose kraštuose. Jis panaudo
ja duomenis iš okup. Lietuvos 
kunigų rašto, 1969 m. rugpjū
čio mėn. pasiųsto Sovietų S-gos 
min. pirmininkui.

Straipsnyje pateikti Įvairūs 
skaičiai bei faktiniai duomenys, 
kurie liudija apie katalikų Baž
nyčios padėtĮ, dvasininkų veik
los, religinio auklėjimo varžy
mus, bažnyčių likvidavimus bei 
jų' pavertimus kitokios paskir
ties pastatais ir t. X.

Prof. Hoffman savo straips
nį baigia ironiškai pastebėda
mas, kad“ “kaip matyti, žmo
gaus teisės, sovietų vyriausybės 
yra keistu būdu gerbiamos, ne
paisant visų garantijų konstitu
cijoje”. Nurodoma, kad paskelb
tiems faktams (apie religijos 
padėtĮ Lietuvoje) nereikalingi 
joki komentarai.

“Exil et Liberte” leidžiamas, 
kas mėnuo, Paryžiuje. Jo adre
sas: “Exil et Liberte”, 7, av.

tuvų, kurie buvo atimti iš komunistų jėgų Pietų Vietname. Kam
bodijos kariuomenė yra ginkluota Čekoslovakijos Šautuvais. Amu
niciją jiems gamina čekų pastatytas fabrikas pačioje Kambodi- 
joje. Reguliari Kambodijos kariuomenė jura pakankamai gerai 
ginkluota, ginklų nėra jos praplėtimui iš 35,000 kareivių iki kelių 
šimtų tūkstančių, kaip planuoja Kambodijos vyriausybė 
O^-

Jau dabar, su savanoriais ir 
mobilizuotais vyrais Kambodija 
turinti apie 85,000 kareivių. 
Jiems būtinai reikia gilmių, ku
rių Kambodija tikisi gauti iš 
JAV.

’ Kambodijos daliniai išmušė 
komunistų jėgas iš Angtassonr 
miestelio, čia yra svarbus kelių 
mazgas, kurį bandė paimti apie 
500 komunistų kareivių. Po ke
lių puolimų komunistus išstūmė 
Kambodijos parašiutininkai- ir 
pėstininkai, paremiami dviejų 
lėktuvų.

Kambodijos valdžia Įsakė iš
kraustyti iš Phnom Penho apie 
1,000 vietnamiečių, kurie gyve
no ant upės, plaukiojančiuose na
muose. Marinų laivai tuos “na
mus” nutraukė kelias mylias 
nuo miesto. Nors tie vietnamie
čiai nelaikomi komunistais, ta
čiau valdžia jais nepasitiki ir 
laiko juos galima penkta kolona.

JAV valstybės sekretorius 
William Rogers pasakė kalbą 
New Yorke Tarptautinės Teisės 
Amerikos draugijai. Jis apkal
tino šiaurės Vietnamą sulaužius 
tarptautinius susitarimus Kam
bodijos puolimu ir ragino visas 
pasaulio valstybes svarstyti, ko
kių būtų galima imtis priemo
nių. Sekretorius aiškiai pabrė
žė, kad šiaurės Vietnamas pra
dėjo invaziją Kambodijoje. Tai 
esanti viso pasaulio problema, 
ne vien kariaujančių pusių

pavergtiesiems
Europoje, Šveicarijoje veikiąs 

radijo siųstuvas “Radio Omega” 
po ilgesnės pertraukos vėl at
naujino transliacijas, skirtas 
Sovietų Sąjungai, šis siųstuvas, 
ypač 1962—1965 m. laikotarpy, 
per trejetą metų perdavė ideolo
ginę, religinę, nepolitinę radijo 
pranešimų medžiagą Sovietų Są
jungos gyventojams.

Dabar Radio Omega persi
tvarkė ir kreipėsi, kviesdamas 
būti Siųstuvo nariais ir paau
koti nemažiau kaip po 100 fran
kų. Nurodyta, kad Radio Ome
ga programų klausosi milijonai 
žmonių, ypač inteligentija bei 
jaunimas Sovietų Sąjungoj, Lie
tuvoj, Latvijoj, Estijoj, Veng
rijoj, Bulgarijoj, net ir Kinijoj 
bei Jugoslavijoj. (E)

— J. Audėnas, Vliko vicepir
mininkas, balandžio 12 d. lankė
si Bostone ir dalyvavo “Laisvės 
Varpo” radijo valandos šventė
je. (E)

ROMA. — Kardinolų kolegi
jos dekanas, kardinolas Eugene 
Tisserant šiandien atvyksta Į 
Ameriką, kur jis lankys vysku
pijas iki gegužės 26 d. Kardino
las lankysis ir Kanadoje.

MANILA. —- Filipinų aviaci
jos pareigūnai nustatė, kad lėk- 

Leon-Heuzey, Paris (16e),ltuvo sprogime, kur žuvo 36 as- 
France. Metinė biuletenio pre- menys, kalta buvo bomba. Spė- 
numerata užsieny — 12 frankų, jama, kad vienas keleivis šito- 
' (E) kiu būdu nusižudė.

KENIJOS SATELITAS TRANSLIUOJA 
ERDVĖSE “RYTAI YRA RAUDONI”

HONG KONGAS. — Komunistinė Kinija paskelbė pasauliui, 
kad ir ji Įėjo Į erdvės valstybių tarpą, iškeldama Į erdvę savo 
satelitą, kuris sveria 380 svarų. Satelitas apskrieja žemės rutuli 
kas 114 minučių. Satelitas transliuoja revoliucinę kinų dainą 
“Rytai yra raudoni, rytuose teka saulė, rytuose pasirodo Mao Tse 
Tungas”. Kinijos žinių agentūra neskelbia, iš kur raketa buvo 
iššauta su erdvės satelitu, tačiau vakarų mokslininkai spėja, kad 
ji pakilo iš Kinijos raketų ir atominių ginklų bandymų centro 
Shuang Cheng Tsu, prie Ala Shan dykumos.

į šiuo savo žygiu Kinija tapo 
penkta pasaulio valstybė pati pa
kėlusi Į erdvę savo satelitą. Iki 
šiol tik Amerika, Sov. Sąjunga, 
Prancūzija ir Japonija tai atli
ko. Britanijos, Kanados, Italijos 
ir Australijos gamybos satelitai 
buvo Į erdves iškelti Amerikos 
raketų pagalba.

Apie kinų erdvės laimėjimą 
trumpai pranešė ir Tasso agen
tūra Maskvoje. Amerikos erd
vės tyrimų direktorius Thomas 
Paine pareiškė, kad kinų Įstoji
mo į erdvės valstybių “klubą” 
buvo laukta jau kuris laikas. Po
litikai rūpinasi kariniu šio kinų 
laimėjimo aspektu. Jeigu Kini
ja turi tokių raketų, kurios ga
li nunešti i erdves 380 svaru ob
jektą, tai ji turi raketų ir atomi
nėms bomboms nešioti. Ta min
tis sukelia rūpesčių ne tik Kini
jos kaimynams, bet ir Amerikai 
bei Sovietų Sąjungai.

Kinijos raketų ekspertu-yra 
Aąįkpmas: fizikas Čhien Hsuen 
Sheh> -Jis yra-gyvenęs ir stu
dijavęs Amerikoje, kur karo 
aviacijoje buvo pasiekęs pulki
ninko laipsni. Po H-jo .pasauli
nio karo jis buvo vienas tų ame
rikiečių, kurie buvo nusiųsti Į 
Vokietijos raketų centrą susipa
žinti su vokiečių mokslininkų 
darbais, šis mokslininkas dir
bo Kalifornijos Technologijos In
stitute ir Guggenheimo spraus- 
minių variklių laboratorijoje. 
Per senatoriaus Joseph McCar
thy valymus šis kinas buvo iš
mestas iš svarbesnių vietų, kaip 
nepatikimas. Dabar jis vado
vauja Kinijos raketų konstruk
cijai.

WASHINGTONAS. — Jau ra
šėme apie sovietų karo laivyno 
manevrus Atlanto vandenyne. 
Šie manevrai tuo pačiu laiku 
vyksta ir kitose jūrose. Be ka
ro laivų, kurių manevruose da
lyvauja 150 paviršiaus laivų ir 
50 povandeninių, Į manevrus Įsi
jungė ir karo aviacija, šimtai 
bombonešių buvo pastebėti neto-1 

SAN FRANCISCO. — Ame- •H Korėjos, Japonijos ir Islandi- 
rikos katalikų vyskupai baigė'J°s- VisM manevrų vyriausias 
savo trijų dienų suvažiavimą,: vadas yra admirolas Smirnov, 
kuris buvo privataus pobūdžio, i kurio komandinis laivas, krei- 
neįsileidžiant jokių stebėtoju ar!ser5s “Aleksander Suvorov” plau 
spaudos. Prieš pabaigą buvo'pa-į kioia Japonijos ir Tilipinų jū- 
siūlyta sekančią konferencija su- -°Je- 
rengti viešą, tačiau šis pasiūly-. Sovietų Sąjunga savo karo lai- 
mas buvo atmestas tik vieno bal- vVęą labai sustiprino po Kubos 
so skirtumu. Buvo sudaryta ko- raketų incidento, kada Ameri- 
misija šiam viešumo klausimui kos karo laivai užblokavo Kubos 
apsvarstyti. / i

kuri bus Padėkos dieną. Nori- mirolas gergei Gorškov.’ 
ma sudaryti 50 milijonų dolerių _______
fondą, kurio tikslas bus kovoti O* • <* L
prieš skurdą Amerikoje. S1H3.JBUS įFOIltO

Vyskupai daug kalbėjo apie KAIRAS. _ Egiptas paskel_ 
Amerikoje vis dažniau pasitai-;bė> kad vienas jo kariuomenės 
kančius abortų palengvinimo is-’ dalinys persikėlė per Suezo ka- 
tatymus atskirose valstijose. naja jr suna^įno Izraelio gvny- 
Vyskupai priėmė rezoliuciją, ku-; bos‘ bunkerius, ginklus
ri griežtai pasmerkia abortus. ir pačius kareivius. Izraelis pa. 
Prie konferencijos pastato de- ‘ reiškė> kad egiptiečiu puoHmas 
monstravo grupės moterų, ku-|prie Suez0 buvo atmuštas be jo- 
rios pritaria abortų įstatymų re-; Izraelio nuostolių. vienas 
formai.. Jos nešiojo plakatus, §įabo karininkas pavadino Egip-

, to raportą “pasaka iš Tūkstantis 
ir viena naktis”.

■j Penktadienį pirmą kartą Si
najaus puolime dalyvavo egiptie
čių bombonešiai, rusų gamybos

; Suchoj-7. Du tokius lėktuvus 
numušė Izraelio naikintuvai, pa
keldami Egipto po karo prarastų 
lėktuvu skaičių iki 89.

Iš Jeruzalės pranešama apie 
nesutarimus Izraelio vyriausy
bėje. Jie atsiradę po JAV vals
tybės pasekretoriaus Sisco vizi
to. Kai kurie ministerial siūlą 
priimti Amerikos pasiūlymus 
taikos labui, kiti tačiau laikosi 
karingiau ir Sisco pasiūlymus 
griežtai atmeta. Jų tarpe esan
ti ir premjerė Goldą Meir.

kurių vienas sakė: “Moterų kū
nai yra mūsų — moterų, jų vy-' 
rai — vyskupai nekontroliuos”. Į

Vyskupai patvirtino seną tra
diciją ir pasisakė prieš dvasiš
kių kandidatavimą i politines vie
tas. Konferencijoje dalyvavo 216 
vyskupų. i

Dec. 15, 1969

Jan. 20, 1969

STEP BY STEP
U.S. Troop Cuts 

In Vietnam

Preiidentas Nixonat paskelbė, kad ik? ateinančiu metę gegužės mė
nesio iš Vietnamo bus išvežta 150,000 Amerikos karei vi ų. ši lente
lė rodo, kaip keitėsi kareiviu skaičiai, kai prezidentas Nixonas tapo 

prezidentu. -

— Vlikas praneša, kad ren
giant Lietuvos Steigiamojo Sei
mo minėjimus, priimant atitin
kamas rezoliucijas ar nutarimus, 
lietuvių ar anglų kalbomis pa
ruošti projektai galima gauti 
Vlike.

Steigiamojo Seimo minėjimus 
rengia ir norį tokius projektus 
gauti, gali kreiptis adresu: El
ta, 29 W. 57th St., New York, N. 
y: 10019. (E)

>

Aoril. 15, 1970

May 1971

Kolumbiją nustebino 
parama diktatoriui

BOGOTA. — Kolumbijos de
mokratinės partijos buvo pri
trenktos buvusio diktatoriaus 
Gustavo Rojas Pinilla pasiseki
mo praėjusiuose rinkimuose. 
Nors jau sulaukęs 70 metų, bu
vęs diktatorius gavo labai daug 
balsu.

Kolumbijos vyriausybė laiko
ma viena pažangiausių visoje 
Pietų Amerikoje. Ji pravedė 
daug reformų ir pagerino gy
venimo lygj, bet, matyt, balsuo
tojams atrodė, kad reformų tem
pas yra lėtas. Po 12 metų val
dymo liberalų-konservatorių pa

— Inž. J. Valaitis, Vliko Fi
nansų Tvarkytojas, atostogų ir 
tarnybos reikalais išvyko Į Ja
poniją, Hong Kongą, Taivaną 
(Formozą) ir Thailandiją. (E)

sitikėjimas buvo sukrėstas. Rin
kimų laimėtojas dar nepaskelb
tas, tačiau neoficialiomis žinio
mis' diktatorius Pinilla atsiliko 
nuo demokratinio kandidato Pa
strana vos 50,000 balsų.

Kolumbijos stebėtojai sako, 
kad diktatorius Rojas buvo re
miamas vargingųjų Kolumbijos 
gyventojų, šiuose rinkimuose 
už j j balsavo ir vidurinioji kla
sė, nepatenkinta demokratinės 
vyriausybės dideliais mokes
čiais ir reformomis, iŠ kurių 
miestų gyventojai mažai gauna 
naudos, bet kurias jie apmoka 
savo pajamų mokesčiais.

i
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ganizacijų tarpe. Visa tai da
roma patriotinėje dvasioje, kad
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automatic. AE you do is fiU oat a 
Eate card thronghaPayron Savings 
Han -where yon work. And-then 
you sit back and forget ’em white 
the money piles up.

And if you set jnst a little aside 
every payday, you’ll never even į 
fed the pinch. <f|

And you don’t have to master M 
up any willpower to save every-^<s 
payday, because your boss 
does it for you. It’s some
thing like setting up extra 
paydays for the future.

Take stock in America 
Buy US. Savings Bonds & Freedom Shares

kienė, sekretorė — Giedrė Špo
kaitė, kandidatės Marija Poš
kienė, Ona Undraitienė ir Pauli
na Rutkauskienė.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje 
tnčianl Money Orderi arba čekį lokiu adresu

Iš Chicagos buvo atvykusios 
delegatės — pati L. D. Dr-jos 
pirmininkė - E.Kielienė, Sofija 
Adomaitienė, Dr. M. Ringienė ir 
p. Toliušienė. Buvo labai laukia
mas kun. Feliksas Gureckas, bet 
dėdės mirtis ir laidotuvės sutruk- 

jo atvykimą ir atidėjo se
kančiai progai.

Lietuvos; Moterų dr-jOs Chi
cago j e pirmininkė p. Kielienė, 
jaunutė, gražia lietuvių kalba 
tarė žodi Rockfordo moterims, 
nurodydama svarbią užduoti pa
siimant ant savo . pečių, šalpos 
darbas yra surikus, ypatingai tu
rint reikalų su protu pašlijusiais 
ligoniais; reikia turėti reikalus 
su daktarais, su policija ir. ang
liškai susikalbėti Ragino nenu
stoti ūpo ir vieningai visoms 
stoti Į darbą. Su tikros gailes
tingos sesutės šypsena palinkė
jo Rockfordo moterims lietuvai
tėms pasisekimo dirbti.

Liet. Moterų dr-jos Rockfor
do skyriaus-valdybe  n išrinktos: 
pirmininkėDomicėlė Bube- 
lienė, kasininkė — Kazė Jamei-

Wouldnt it be a 
shame if you s aved 
a pile of money for 
retirement and there 
was nothing to 
retire to?

Taiiandijos boksininkas Chartrai Chionoi, laimėjęs pasaulio čempiono titulą iš meksikiečio Eff- 
ren Torres, atsiklaupęs ringą dėkoja dievams.

Stokely Carmichael,-pasitrankęs’po pasaulį vėl sugrįžo Amerikon, 
kur vėl kalba negry susirinkimuose. Jis pasižymėjo vadovaudamas 

studentu komitetui — SNCČ 4 , < s

If yązr Bonds are lost, destroyed, 
or stolen, we simply replace them ". 
■without cost

■ So there’s no risk. _•
Yoa can even cash in the Bonds 

whenever yoa need to, for an

ūsų jaunimas visai nuosir- 
ir taip užsimez

ga "dialogas su kraštu”... Seka 
paskaitos, parodos, koncertai, po 

Girdi, jie ' to baliukai, pasikalbėjimai... Pa
sikalbėjimui sustiprinti užanga- 
žuoja vieną k 
n:gų ar 
lu’i jiem 

Tie

Chicagos viešnios, kai kurios 
pirmą kartą, apžiūrėjo Rockfor
do Lietuvių klubą ir apie 6 va
landą vak. išskubėjo atgal i Chi- 
cagą. Gal didysis lietus jų ne
pasivijo, nors Rockforde pylė 
visą" naktį.

'Sveikinu naują organizaciją j tarpo, 
— Lietuvos Dukterų Draugijos 
Rockfordo skyrių.

Jau daug kur lietuviai pergy
veno komunistų ruošiamus kon
certus, bet Los Angeles koloni
joje toks koncertas laivo pirmą 
kartą, dėl to nestebėtina, kad 
čia daug kas paaiškėjo.

Komunistų noras įsiskverbti j 
mūsų tarpą visai suprantamas. 
Jie jau daug kartų stengėsi su
stabdyti lietuvių visuomenės 
p astangas Lietuvos laisvei. Rei
kia tik prisiminti stovyklų lai
kus, kada buvo norėta visus pa
bėgėlius grąžinti į sovietų oku
puotą Lietuvą ir toliau per Lie
tuvą j Sibirą. Po to sekė gra
sinimai, lankėsi agentai. Vėliau 
Įvyko Vilko Tarybos apiplėšimas 
ir nuolatiniai lietuviams grasini
mai Vokietijoje, pagaliau pra
dėta leisti specialūs laikraščiai 
mums akis apdumti.

Niekas negelbėjo, mes nepalū
žome. Mūsų vaikai paaugo, iš
ėjo į žmones ir pradėjo tęsti sa
vo tėvų darbą. Nauji žmonės, 
nauja ir taktika pradėta.- Gerai 
išsireiškė Los Angeles klebo
nas Kučingis, kad “seniau mus 
žudė kulkomis, dabar daina”.

Tc-kie dabar laikai, kad jauni 
žmonės nekantrūs, ir jeigu kas 
nesiseka, tai būtinai kalti vyrės-' 
nieji. Daug kas iš jų iškilo sa-; 
vo profesijose. Šią sritį jie ži
no ir yra įvertinti, bet tai dar; 
nereiškia, kad jie pažįsta komu- i lietuviai 
nistų klastą, tikslus ir priemones, f pasakoja, kaip lietuviai kovoja 
Padėti, taisyti jaunimas ne taip j su rusais, kaip jie stengiasi nors 
greitas; j iems geriau viską su-1 Lietuvos kultūrą išlaikyti, kaip 
griauti ir pradėti statyti iš nau- Į jiems sunku, kaip reikia prisitai- 
jo pagal jų “savą” planą. Bet i kinti, kad būtų galima išsilai- 
tas jų “savas planas” yra kons-' kyti...
piratyviai kitų pakištas. Jo tiks
las išeivius išardyti, paskleisti: džiai tuo tiki 
nepasitikėjimą jų organizacijo
mis, jų tariamai netikslingai ir 
blogai vedama kova 
per tiek metų Lietuvos neišlai 
vino, o Lietuvoje vyksta rusifi- į žuoja vieną kitą “autoritetą”. Pi- 
kacija! Komunizmas su laiku Į n:gų ar grasinimų juk tam tiks
lus, bet lietuvių nebebus, dėl' ’ui jiems netrūksta.
to reikia bendrauti, negalima pa- ; Tie “autoritetai” pradeda dar 
triotinio jaunimo palikti rusam; bą giminių, draugų, vėliau or

pasitarti dėl aplankymo šių li
gonių: P. Petručio, J. Jakim- 
čiaus, Alf. Piščiko, p. Plioplienės 
motinėlę prieš porą metų atvy
kusios iš Lietuvos, Paškienės 
ucšvės Širvinskienės, Gedimins- 
kienės, Bielskienės, J. Misevi
čiaus ir M. Sinkevičiaus.

Po susirinkimo buvo užkan
džiai ir susipažinimas bei malo
nus pasikalbėjimai su čikagie-

joms rūpi namai ir šeima, bet 
jos permato ir labdaros bei šal
pos humanitarinius darbus, bū
tinai reikalingus kam nors .at
likti. . • -

Oomicėles Babelienės iniciaty
va per laiškus, spaudą ir telefo
nus buvo sekmadieni, Lietuvių 
klubo patalpose sušauktas susi
rinkimas, j kurį atvyko gražus 
apie 40 būrys Amerikoje gimu
sios senosios kartos ir naujai at
vykusių lietuvaičių.

Bubelienė trumpais žodžiais 
po i nušvietė šio susirinkimo reikalą, 

sutverti Lietuvos Dukterų Dr-

Priedui ^žadama pakviesti į Lie
tuvą su paskaita, koncertu arba 
šiaip apsilankyti ir gimines at
sivežti. Apgaule ar grasinimu 
sudaromi komitetai ar “rengė
jai”, kurie tuo pat būdu sutrau
kia žmones į jų parengimus. Vie
ni juos vadina išdavikais, kiti 
naiviais ar kvailais, kiti vėl bai
liais, bet yra visokių.

Los Angeles tikslu prisideng
ti buvo operuojama vardais net 
tų žmonių, kurie nieko bendro 
su jais neturėjo. Daunoro kon
certe matėsi jaunų plaukuotų ir 
barzdotų, matyti mūsų profeso
riai patys pasikvietė amerikie
čių, nes amerikiečių spaudoje 
apie „koncertą nei prieš, nei 
nieko nebuvo rašyta.

Iš lietuvių buvo žmonės iš vi 
sur ir visokių 
senųjų ateivių 
ir bilietų platintojų tarpe buvo 
keletas žinomų vardų ir pavar
džių, kurių tuo tarpu neskelb
siu. Daug kalbų čia sukėlė skau
tai filisteriai, kurie darbavosi 
prisidengę, nes daug kas iš jų 
turi “security” tarnybas. Taip 
pat keistai-^rodė jėzuito .Sau- 
laičio agitacija.

Pats koncertas, tai yra dai
nininkas Daunoras, nieko ypa
tingo: jį negalima lyginti su Ba
ru, šukyte ar Vazneliu. Jo liau
dies dainos skambėjo šaltai, sve
timai, tik operų arijose jis bu
vo stipresnis.

Jausmams sukelti jis užtrau-id 
kė “Kur bakūžė samanota”. Taip 
visur jie daro. Reikia žmones 
sujaudinti’. Salėje žmonių buvo 
nedaug, gal kiek virš 200. Mū
sų paprasti vaidinimai sutraukia 
dvigubai tiek.

Kučiūno akompanavimas nie
ko ypatingo, net jokio dėmesio 
jam neteikta. Po koncerto daug 
kas nesmagiai pasijuto. Bet nė
ra to blogo, kas neišeitų į gerą. 
Dabar matysime, kas yra tvir
tas, o kas vėjo papučiamos smil
gos, kas dirba del idėjos, o kas 
“dėl trupinio duonos, gardaus 
valgio šaukšto”. P. S.

Think aboot SavingsBonds for 
yonr retirement.

Onė $25 Bond a month would 
be a pretty good-start, 

į It’s not only.® way to.
insure money for retirement 

vbb zlr fr’3 a way insure
j oir pay is® state or .
income tax on Merest, retirement

pribaigti. Tai reikia bendrau
ti su gerais lietuviais, reikia juos 
stiprinti dvasioje.

Jei taip iš tikro būtų, tai vis
kas būtų pateisinta ir mūsų 
veiksniai tai tik sveikintų, ne
reiktų jokių rezoliucijų ar per- 
spėjjmų daryti, ir mes visi ei
tume tuo keliu.

Deja, taip nėra. Juk rusai tą 
bendravimą stengiasi mums 
vienpusiškai įpiršti, šia “ben
dradarbiavimo” priedanga jie 
siekia mus suskaldyti, išjungti 
mūsų jaunimą iš kovos už Lietu
vą, pirma jį patraukiant, arba 
apviliant, ar dar blogiau — jį 
užangažuojant ir paskui viso
kiais grasinimais jį laikant ant 
savo pavadžio verčiant jiems 
dirbti.

Mes gerai žinome, kad iš Lie
tuvos nė vienas negali išvykti 
be specialaus komunistų parti
jos leidimo ir be jų ištikimybės 
liudymo. Vykdamas į šį kraš
tą kas kelintasis turi įsipareigo
ti ir išpildyti jų duotus Įsaky
mus. Tam nuslėpti išleidžia pas 
gimines nekaltus senelius ar se
neles. Bet tarp atvažiuojančių 
(ir tai nėra paslaptis) yra ir jų 
agentų, — tokių, kaip ir jų val
dininkai sovietų atstovybėse ar
ba Jungtinėse Tautose. Dažnai 
apie tokius ir amerikiečių spau
da rašo.

Tie agentai, prisidengę gerais 
keikia rusu režimą,

pasikviestų net iš pagrindais kaip Chicagos (Lie- 
tarpo. Rengėjų tuvos Dukterų) draugija, kuri 

ten gyvuoją jau 10 metų ir per 
tą laiką daug senų ir jaunų li
gonių aplankė, nelaimingų su
šelpė ir moraliai suramino.

Visos susirinkusios, kaip vie
na, sutiko, stoti į Lietuvos Duk
terų draugijos Rockfordo skyrių; 
ir sumokėjū po,$3 mętiųių duok-

. Hansų telkimo komisija ieško 
papildomų šaltinių savo iždui. 
Tam tikslui du kartus buvo su
ruoštas banketas Balio Pakšto 

. svetainėje, kurie neapvylė pa- 
, dėtų pastangų. Dabar vėl ge- 
, gūžės 3 d., sekmadienį, yra 
. rengiama vakarienė — barike- 
• tas West Lawn salėje, 5350 So.
Kedzie Ave^ 5 vai. vakaro. 
Rengėjai tikisi lietuviškos vi
suomenės dėmesio ’ ir įvertini
mo, nes bus įdomi pragrama 
jaukioje aplinkoje.’ Tuo pačiu 

‘bus paremta ir lietuviškos tele- 
Ivizijos egzistencija.

O. Algminienė

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t.. 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.................
4. Liudas Mikšys, Iš. ISTORIJOS ŪKANU ATEINA ’ LIE

TUVA. 699 psl. ........................ :.............................
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 osl
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ............. ................. . .......................... . ..... ....
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ) KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl..................... $2.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, jo gyvenimas
ir darbai. ......... ..... .. .................... ..........

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .......
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl.,

viršeliais $2.00, kietais _______ ______ ...
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ...
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ
16. C. R. Jurgela, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236'psl
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS

310 psl........................... . ..........................
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT,

20. Pranys Aiženas, MARTYNASjANkuŠ/’biografija. 294 psl
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, Ivrika, 152 psl
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.............

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

i tuvių visuomenę, savo talen- 
tais bei sugeln jimais sukurti, 

’atlikti ir pravesti vizualinei 
televizijos pragramai tinklin
ei tts muzikinius, literatūrinius, 
meninius, o kam sekasi ir bu- i ■■'C .moristinius gabaliukus. Tačiau 
balsas liko neišgirstas.-

Piniginės paramos prašy
mams, \ isuomenė, berods, ne
liko kurčia, televizija tari au
kotojų ir spoosorių. Tačiau, 
žinant kiek kainuoja pasinau- 

idojimas televizijos bangomis 
|ir su tuo surišti techniniai dar
ybai ir medžiaga, nenuostabu,

ROCKFORD. ILL
Įsteigtas Lietuvos Moterų

Draugijos skyrius
Mūsų lietuvės moterys pla

čiau žiūri į gyvenimą ir ateitį.

klaida pa- 
M televizi-

Ijoje, kartu prisistato ir pasau- 
įliui, nes televizija yra toji op- 
Itinė priemonė —- perspektyva, 
ikuri užgriebia plačiuosius erd- 
Ivės akiračius su milijonais žiū-. 
Irovų ir klausytoju.

Gi mes lietuviai tremtyje to 
|ir siekiame, kad mus pažintų, 
žinotų ir mūsų siekius supras
tų kitos tautos bei valstybių 
vairuotojai, kaip senos valsty 

įbes su seniausia pasaulyje kal
yba, su savo kultūra ir menu.

Įsteigtas Lietuvių Televizijo
je pusvalandis Čikagoje, kau kad televizijos valdyba ir f i 
ir su vargu, bet stūmėsi ketve-* 
rius metus ir tą savo darbo su
kaktį pakiliai atšventė. Sako
ma, kad visako pradžia yra 
sunki. Lietuvių televizijos pra
džia jau padaryta, bet, deja, 
kaip teigia jos vedėjas Tolius 
šlulas (be to, nugirstama ir iš 
valdybos užuominų) palenk 
vėjimas mažai jaučiamas. Puo
selėtos viltys, kad televizijos 
kultūrinė programa su koncer
tiniais skelbimais ilgainiui ga
lės užpildyti visą valandą, nes 
pusvalandis greit prabėga —!
nepasitvirtino.

Ir tai ne vien dėl piniginių 
nepriteklių, kas žinoma, yra 
visokių užmojų pagrindas, bet 
mūsuose iškyla dar kita pro
blema — suinteresuotų žmo
nių trūkumas. Ir ne vien tik 
televizijos programoms sukur
ti ir atlikti, bet bendrai lietu
viškoje“ veikloje pasigendamą 
talkos ir vis tam pačiam žmo
nių sąstatui metų metus nešan
čiam darbo naštą, pakaitalo. 
Ypatingai trūksta talkinimo iš 
jau šiame krašte užaugusios 
bei subrendusios jaunuomenės



M. TTUNDŽIUS

(Tęsinys)
— Mielai paskaitau mūsų įžy 

maus filosofo veikalų, nors kai 
kurie dalykai užduoda man širdį. 

, O prislėgė mane “Dievo Avinė
lis”. Kiek ten kraujol Net kny
gos viršely—kraujas: iš avinė
lio krūtinės kraujas čiurkšle te
ka į taurę! Atleiskite: aš pasi
piktinau.

— Prisiminiau vieno vienuo
lio pamokslą. Aiškino švenčiau
siąjį Sakramentą. Paties Dievo 
Sūnaus Jėzaus Kristaus įsteig
tas ir Jo paties žodžiais patvir
tintas tikras Jo kūnas ir krau
jas. Ir mes jį turime priimti, 
atgailodami už savo nuodėmes. 
Vienuolis garsiai šaukė: “žmo
gau, kurs nesi bė kaltės šiame 
pasaulyje, ar tu nori ar nenori, 
tu turi valgyti tą Kūną- ir gerti 
tą Kraują!”

— Kai buvau mažas, matyda
vau septyniais kalavijais perver
ta Dievo Motinos širdį paveiks
luose. Matydavau pervertą Jė
zaus Kristaus šoną su ištekėjusiu 
krauju. Matydavau sukruvintų 
kankinių. Paskui mačiau krau
juojančius kareivius karo lau
ke, civilius žmones subom
barduotuose miestuose ir kai
muose...

— Kraujas ir kraujas... Ka
ro lauke — kraujas, paveiks
luose ir knygose — kraujas, ant 
altorių —' kraujas... Viešpatie 
Jėzau Kristau!, Ir dėl Tavo žo
džių apie kraują vieni pasipikti- 
no. Ar aš piktinuos? Ne dėl 

^kiekvieno kraujo lašo. Bet no
riu sušukti: gana kraujo, gana!...

Jis dar patylėjo, 
j — Kadaise išmintingi vyrai 

suko galvą, kada žmogui atsi
randa siela: kai pradedamas ar 
kai apsireiškia gyvybė motinos 
įsčiose?...

— Prieš šimtą metu Darvinas

pateikė evoliucijos teoriją. Ne
seniai jėzuitas tėvas Teilhardas 
pasirodė su savo teorija ir teolo
gams ir neteologams uždavė dar
bo. Kas kam uždraus šiaip ar 
taip galvoti 1 Kas uždraus ir sa
vo teorijas kurti, kai nėra vieno 
ir visiems priimtino atsakymo? 
Kurių ir aš arba kompiliuoju, 
nusižiūrėjęs į tuos, kas mano 
širdžiai artimiausi. . Ar negun- 
do mane mano gyvenimas, mano 
kasdienis nerimas? Ar nepa
lanki tam Šito šilo tyluma, kame 
girdėte girdžiu, lyg būrį vana
gų, tuos alkanus klausimus: ko
dėl? kodėl?...

— Pradžių pradžioje nieko ne
buvo, tik Dievas. Ir tarė Die
vas: “Tesie!” Ir atsirado mili
jardų milijardai atomų ir chao
tiškai maišėsi tuščioje erdvėje. 
Ir buvo tamsu. Ir tarė Dievas: 
“Tesie šviesa!” Ir buvo šviesa. 
Kiekvienas atomas dar labiau 
ėmė judėti ir maišytis, ir ne
buvo jokio pavidalo, tiktai chao
sas. Ir tarė Dievas: “Tiesie pa
sauliai!” Ir pasidarė žvaigždės 
su jų planetomis. Ir pasidarė 
mūsų Saulė ir mūsų Žemė. Kai 
pribrendo laikas, Dievas vėl ta
rė: “Tesie gyvybė!” Ir atsirado 
žemėje milijardai mažutyčių 
daigelių — daigmenėlių, ir ap
ėmė visą ženię. O vieną milijo
ninį būrį daigmenų Dievas ypa
tingai palaimino: “Veiskitės ir 
platinkitės ir pripildykite žemę. 
Ir būsite jūs žemės viešpačiai, 
ir būsite nemirtingi”. Ir Die
vas leido jiems atsirasti gra
žiausioje ir maloniausioje Žemės 
vietoje, ir tai buvo Dausa.

— Praėjo milijonai‘metų, ir 
iš Dausos išėjo žmogus, ir pa
sklido po visą žemę. Ir matome 
dabar jį visoje žemėje, gyve
nantį ir viešpataujantį, kenčian
tį ir džiūgaujantį, mirštantį ir

Aliaskoje yra projektuojamas visai 
ste bus patys

naujas miestas "Sewi 
odemiausi susisiekim)

SEWARD
SUCCESS/ 2
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s Success", kuriame gyvens apie 40,000 imoniu. Mie- 
sildymo, oro valymo įrengimai.

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

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai _ 

krykštavimai. Naujienoje galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: . / V ‘

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS, Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis; dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol.

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psl., 2,50 doL

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psl.. 
Kainuoja 2.00 dol. . -

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 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. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. . Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota, 64 psL, kaina 1,50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl^ kaina 2,50 doL

7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau
gusiems. 213 psL, kaina 2 dol

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių šilelį, įrodyti hutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

ar

1739 SOe HALSTED STį CHICAGO, ILL. 60608. .

O T A SUSIVIENIJIMAS
I y A LIETUVIŲ 

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

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams.

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

SLA — jau tari daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudė* nuo $100.00 
iki $10,000.00.

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

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

SLA — AKCIDENTALČ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na* 
riams. UŽ $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

nesibaigiantį, iki pasieks aukš
čiausios tobulybės,' iki bus pa
našus į Dievo paveikslą, į tobu
lą žmogų.

— Kada atsirado siela? Ka
da ją Dievas įkvėpė žmogui ? 
Prieš amžių amžius. Kai tik 
Dievas ištarė “Tesie gyvybė!” 
ir vieną būrį daigmenėlių išsky
rė ir ypatingai palaimino, sulig 
tuo akimirksniu atsirado ta ypa
tingoji gyvybė, o kartu ir siela. 
Dievas žmogų 'visą vienu kartu 
sutvėrė.

— Argi siela jau buvo ana
me mikroskopiniame daigmenė- 
lyje? Argi?... O kas • išmatavo 
sielą? Kas žino jos dydį?...

—-Ir dar. Dievas, ištaręs aną 
savo “Tesie:”, amžių amžiams 
nustatė ir dėsnius, kaip’ turėjo 
vystytis ir gyventi Jo visi sutvė
rimai ir viskas, kas .yra visatą 
ir kiekvienas daiktas. Tasai Die
vo “Tesie!”, prieš amžių amžius 
ištartas, tebejaučiamas ir da
bar'ir bus jaučiamas per am
žius — kol tik Dievas norės. O 
ką Dievas buvo sumanęs prieš 
tardamas “Tesie!”, niekas ne
žino ir nežinos.

Daug pasaulyje ir visatoje 
paslapčių. Kai kurias iš jų mes 
atspėjam ar samprotaudami nu-, 
manom, kas kaip galėjo būti ar 
yra. O visų paslapčių niekas 
niekada neišaiškins. ; Bet žmo
gus nerimsta, negali negalvoti, 
nemąstyti, nesvajoti, neieškoti, 
nes toks jis atsirado per aną di
dįjį 'palaiminimą.

— Aš ieškau saves ir kelio į 
Dievą. Ir dažnai šen ateinu. Tos 
pušys, tie medžiai, rodos, kel
te kelia augštyn. Ar ne dėl to 
ir mano protėviai gerbė didžiu
lius ąžuolus, vadindami juos 
šventais! Ir klydo tie, kurie ma
no protėvius prievartavo ir nai
kino šventuosius ąžuolus ir 

-šventuosius miškus. Gi tais pa
čiais laikais ir dar 'anksčiau 
Bažnyčios laiminti atsiskyrėliai 
tyruose meldėsi ir artėjo į Die
vą, o kitas lipo augštyn į stul
pą...

— Vieną kartą paklausiauVy- 
dūną: “Iš kur senovės išminčiai, 
gyvenę prieš tūkstančius metų, 
sėmėsi išmintį? Skaitome indų 
šventąsias knygas, Mozės, Izaijo 
ir kitų pranašų išmintį...”

Vydūnas atsakė: “Jie buvo 
arčiau Dievo”.

Arčiau Dievo... Mes visi turi
me priartėti prie Dievo. Turi
me priartėti! Tiktai kaip? Ku
riais keliais ir takeliais?...

— Aš tikiu Dievo Sūnaus Jė
zaus Kristaus pasiuntinybe že
mėje, bet nežinau, kodėl per du 
tūkstančius metu Jo įsteigtoji

NEGEISK TO, KAS TAU NEPRIKLAUSO!
pasirašytą straipsnį 
svetimo turto” ir 
balandžio mėn. 8d. 
Californijoje” sky-

Perskaitęs “Naujienose” ba
landžio mėn. 6 d. tūpusį Kosto 
Urnežiaus 
“Negeisk 
“Draugo” 
“Lietuviai
riuje žinutę, pasirašytą Ed. Sdn. 
“Svarbus arkivyskupijos nuta
rimas”, jaučiu pareigą į juos 
trumpai atsakyti.

Nors du skirtingai pasirašę 
tuos straipsnius autoriai, tačiau 
tikrumoje autorius yra vienas ir 
visiems žinomas, kaip šioje by
loje labai aktyvus dalyvis.

Mes visi gerai žinome Vieš
paties Dievo įsakymą “Negeisk 
svetimo turto”, todėl be reikalo 
straipsnių autorius, akcentuoda- 
'mas žmonių moralę, nori sugriau- 
denti a. a. V. Motiekos palikime 
minimas organizacijas ir asme
nis. Yra teisingas žemaičių prie
žodis: “Kuo pats kvep, tuo kitą 
tep”.

Taigi yra lengva rašyti ir 
teigti, kad a. a. V. Motieka pa
darė ir pasirašė testamentą 
draugų įkalbėtas, kad jau nėra 
gyvųjų tarpe nei paties V. Mo
tiekos ir nei jo gero draugo, dar 
iš Lietuvos laikų, N. Jasinio. 
Tačiau yra dar gyvųjų tarpe 
žmonių, kurie gerai pažinojo a. 
a. V. Motieką ir gerai žino kaip 
jis gražiai sugyveno su savo 
žmona ir kaip jie pasidalijo ben
drai valdytu turtu. Jų teigimu, 
a. a. V. Motieka testamentą pa
sirašė pilnoje sąmonėje ir tokį, 
kokį norėjo. Todėl mums gy
viems nevalia keisti arba naikin
ti mirusiojo valią. Tai būtų nu
sikaltimas prieš mirusįjį, kurs 
jau negali-pasipriešinti.

Kad tie testamente minimi pi
nigai priklausė a. a. V. Motiekai, 
tur būt, nieks Los Angelyje ne-

j abejoja, nebent bandąs tą įrodi
nėti straipsnių autorius. Pagal 
jį a. a. V. Motieka buvo labai 

globojamas ir gydomas 
mylimos žmonos, tačiau čia 

pat teigia, kad žmona užtraukia 
ant savo nuosavo namo didesnę 
paskolą vyro gydymui”. Abu su
taria, kad paskola bus naudoja
ma tik susidariusioms gydytojų, 
ligoninių, operacijų bei vaistų iš
laidoms apmokėti. Kas atliks, 
bus žmonai sugrąžinta. “Kas ga
li tuo tikėti ir kur logika?

Iš straipsnio peršasi teisinga 
išvada, kad a. a. V. Motieka pa
sidalijo su savo žmona bendrai 
valdytu turtu: a. a. V. Motieka 
gavo grynais pinigais, o žmona 
nekilnojamą turtą. Jei taip, tai 
a. a. V. Motieka galėjo ir tu
rėjo pilną teisę pasielgti su sa
vo pinigais taip, kaip norėjo. To
dėl mums nevalia jo testamentą 
keisti taip, kaip to nori jo žmo
na p. Motiekienė-Motušienė.

A. a. V. Motiekos testamentą 
patvirtino teismas. Vadinas, ne- į ta koja 
buvo jokių abejonių bei kliūčių jau į. 
dėl jo teisėtumo. Peršasi klausi
mas: kodėl p. Motiekienė-Motu
šienė šio testamento nevykdo? 
Atsakymas aiškus kiekvienam.

Jei Los Angeles arkivyskupija ‘ 
nuo užrašyto Lietuvių šv. Kaži-' 
miero parapijai palikimo $5001 
atsisakė, tai tas neduoda pagrin
do atsisakyti visiems kitiems tes
tamente minimiems asmenims ir I 
organizacijoms. Ar arkivysku
pija turėjo moralinę teisę tokį 
nutarimą padaryti ir sugriauti 
mirusiojo valią, kuri turėtų bū
ti šventa ir-nekeistina? Tenka 
suabejoti. Jei arkivyskupijai pijai, o ne arkivyskupijai. Gai- 
$500 yra menka pinigų suma, tai la, kad taip įvyko.
Šv. Kazimiero parapija yra ' 
daug. A. a. V. Motieką užrašė 
testamente šv. Kazimiero para- *

Nutrauktos . kūno dalys 
prisiuvamos ir priauga
Laisvojo universiteto Berly

ne chirurgijos klinikoje sėkmin
gai padarytos operacijos prisiu
vant nelaimėse nutrauktas kūno 
dalis. Tokios operacijos buvo 
filmuojamos.

Viename filme rodo, kaip per
nai buvo vienam 8 metų berniu
kui prioperuota dešinė ranka, 
nuplėšta požeminio traukinio 
(l'-Bahn) nelaimėje. Vaiko ran
ka buvo rasta tik 2 valandom po 
nuplėšimo praėjus ir iki operaci
jos dar 5 valandas buvo laiko
ma leduose. Per operaciją ran
kos audiniai, gyslos ir raumenys 
buvo susiūti ir kaulų dalys su
tvirtintos į vietą. Rankos ner
vų suaugimas tebevykstąs ir fi
zinė terapija tebedaroma.

Antras atvejis nufilmuotas 
kaip 1961 metais toje pačioje kli
nikoje buvo suaugusiam žmogui 
prioperuota panašioje požemi
nio traukinio nelaimėje nutrauk- 

' i. šiandien tas žmogus 
galis be kriukių pagalbos 

vaikščioti.

Kaip praneša “Montreal 
. Fiji salų, Suvos muziejų 
aplankyti, čia yra “Bo- 
laivo vairas ir dėžė me- 

šakučių, kurias Fiji žmo- 
vartodavo

©
Star” 
verta 
unty" 
dinių 
gėdros vartodavo valgydami 
žmogieną. Kada muziejaus lan
kytojas nusistebėjo, kad tais 
laikais čiabuviai vartojo šaku
tes. muziejaus gidas supyko:

“O kaip gi ! Mes ne kokie lau
kiniai”!

V. Pažiūra,
L. A. Balto Sk. Pirmininkas 

ir Balfo Įgalioms šioje byloje

Bažnyčia nepergalėjo pragaro

— Aš tikiu maldos galybe, bet 
nežinau, ar penkiasdešimt kar
tų sukalbėta Sveikamarija man 
išganingesnė už graudų mano 
atsidūsėjimą ir tylų apsimąsty- 
mą bažnyčioj e arba šiame pušy
ne.

— Aš tikiu, kad Dievas-žmo
gų'išskyrė iš visų Žemės gyvių 
ir įdiegė jam nemarią sielą, bet 
aš bijau mirti kūno'mirtim, nes 
man gaila žemės gyvenimo, ir 
aš nežinau, koks bus anas gyve
nimas po kūno mirties.

— Aš daug galvoju apie žmo
gaus gyvenimą ir . ieškau kelio 
į Dievą. Ir ieškau, rodos, visą 
amžių, nuo pat anų pirmųjų mo
tinos žodžių. Ar rasiu?...

Jis nutilo ir valandėlę žiūrėjo 
į viršų, lyg ką girdėdamas, lyg 
laukdamas atsakymo J savo klau
simą. Paskui atsistojo ir 
sakė:

-— Atsiprašau.
Nusilenkė ir daugiau nė 

džio neprataręs nuėjo.
Mudu pasilikome sėdėti,

valandėlės tylos kunigas Tadas 
pasakė:

— šių dienų žmogus.
Pušyne tebebuvo tylu. Bet 

jis neatrodė tuščias, kaip ir tam, 
kuris čia kalbėjo ir "nuėjo. Ir, 
rodėsi, juste jutai, kad toje ty
loje kažinkas vyksta, kažinkaš 
be balso kalba...

— Mūsų dienų žmogus... — 
pagundžiau kunigą Tadą dau
giau kalbėti...

(Pabaiga)

pa-
Z

žo-

Po

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 

..siekti, asmeniškus jūsų ^užsimojimus. Antra, 
■ jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben-

druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.
Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 

' - v " i 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-
nėšio pirmos.

UNIVE

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Tel. 847*7747

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5^000. OR MORE,

2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki S20,OCO.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

800 So. Halsted St Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 meteis Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM ——’

Paid and 
Compounded

* OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thursday, 9 A.M. to S P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

X. Now INSURED TO $20,000

J/NMyf QS*qy

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, APRIL 27, 1970



jOL fl II fl n tssi l^fl jAk ® ipji <ii u m
THE UTWAKAN DA&Y ISW5

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-600

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months, In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams __ -__ -__$5.00
vienam mėnesiui _________ $1.75

Kanadoje:
metams __________________ $20.00
pusei metų______    $11.00
vienam mėnesiui __________ $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday Užsieniuose: <
metams __ _____  $21.00
pusei metų ___ $11.00 <
vienam mėnesiui __________ $2.50 į

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose

metams ------  $20.00
pusei metų ............  §11.00
trims mėnesiams _______   §6.00
vienam mėnesiui _________   §2.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money į 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams ----------------------------$18.00
pusei metų ---------------------- $10.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL ................................       =L 1.   ■ 111------------------------ —— ----- I

Bendruomene ir bendradarbiavimas <

•išsius®

i 
I

Egipto sostinės Kairo autobusai dar daugiau prisigrūdę, negu Čikagos CTA. Keleiviai, nega 
' lėdami sutilpti vid u į e, kabo lauke.

Perskaičius Naujienų veda
mąjį apie vieną negrįžtant}, prieš 
akis atsistojo okupuoton Lietu
von sugrįžęs poetas, atsikūru
sios Nepriklausomos Lietuvos 
pirmas Kauno karo komendan
tas kpt. Juozas Mikuckis. Jis grį-

žo ir dabar labai stropiai tarnau
ja okupantui.

“Nemuno Kraštas” Nr. 4, 
1969,19 psl.,’ yra “a. a.” straips
nis “Sugrįžusio pasakojimas”, 
pasakoja J. Mikuckis, čikagiš- 
kės Vilnies š. m. vasario 24, 25

Vakar prasitarėme, kad į Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vadovybės viršūnę įkopę vyrai sėdi ant labai jau 
plonytės Šakutės. Lengviausiam vėjeliui papūtus, jie lin
guoja į visas puses. Linguoja ir šūkauja: — Mes taip 
aukštai įkopėm, o jūs mus žeminate! Mes didelį ir gar
bingą darbą dirbame, o jūs mus šmeižiate!

Silpniausioji tų mūsų vyrų šakutė yra bendradarbia
vimas. Oficialiai jie pripažįsta visus veiksnių padargus 
nutarimus ir susitarimus, bet praktiškame gyvenime jie 
eina savo lingavimo keliu. Teisybę pasakius, be oficialių 
trafaretinių susitarimų kartojimo, mes niekur aiškios 
PLB pozicijos bendradarbiavimo klausimu nematėme. 
Vakar spausdintame PLB visuomeninių reikalų vicepre
zidento Dr. Henriko Brazaičio pareiškime jis visą tą rei
kalą gražiai išpasakoja. Visi Amerikos lietuviai bus dė
kingi Dr. Brazaičiui už 1970 m. balandžio 25 d. pareiški
mą. Pareiškimo autorius, ieškodamas lietuviško gyveni
mo darnos, nurodė ne tik “blogą Naujienų tendenciją”, 
suabejojo “vedamosios linijos teisingumu”, bet jis išdėstė 
ir viršūnėje esančių vyrų poziciją bendradarbiavimo rei
kalu. Už šio pareiškimo parašymą Naujienoms- jam tu
rės būti dėkingi visi laisvojo pasaulio lietuviai, nes jis su
darė progą “viršūnės” poziciją arčiau pažinti.

Dr. Brazaitis praeitą šeštadienį atspausdintame pa
reiškime šitaip rašo:

CL'

voliucinis laikotarpis pareikalavo per 50 milijonų gy- 
vybių (Ne “laikotarpis pareikalavo”, bet komunistų 
grupelė, norėdama išsilaikyti valdžioje, žudė žmones. 
N. R.); sunaikinti vos 3 milijonų (lietuvių) tautą ne
pareikalautų daug laiko, žinant jų (komunistų) nai
kinimo techniką. Taigi, nežiūrėkime į kiekvieną iš 
ten atvykusį lietuvį neigiamomis akimis, bet supras
kime jų padėti. Santykiai su kraštu yra reikalingi ir 
nieks prieš juos nepasisako, bet tai yra kita tema. 
Juk keli pastarieji metai parodė, kad nei vieši drau
dimai, nei boikotas, nei kaltinimai prasilenkimu su 
“tautine drausme” nesumažino nei atvykstančiųjų 
skaičiaus, nei koncerto rengėjų, nei jų lankytojų, o 
atvirkščiai ir mus dar laisvėje suskaldė. Palikime tą 
klausimą kiekvieno laisvojo lietuvio sąžinei, jo asme
niškam apsisprendimui ir jo tuo reikalu suprantamai 
misijai. Daugiau yra vilties atvykusius paveikti, 
kaip mums būti jų paveiktais”. (N. 1970 m. balandžio

okupuotoje Lietuvoje jį labiau yra įtikinusi, negu bet kas 
galėtų jį įtikinti.' Bet kai atvažiuoja sufanatizuotas par
tietis arba įvairias privilegijas gavęs parsidavėlis, tai tokį 
paveikti vargu pajėgs Dr. Brazaitis arba kuris kitas ge
rus norus turintis mūsų tautietis.

Iš pareiškimo susidaro įspūdis, kad pats Dr. Brazai
tis bendradarbiavimo tvaikulio yra labiau paveiktas, ne
gu didelė jo vadovaujamos PLB narių dauguma. Iš kur 
Dr. Brazaitis gavo duomenis, kurie leidžia jam tvirtinti, 
kad dabar ir koncertų rengėjų ir sireninių koncertų lan
kytojų skaičius yra didesnis, negu jis buvo anksčiau? Jei
gu turėsime galvoje Chicagą, tai vyksta atvirkščias pro
cesas. Į pirmą koncertą atvyko daugiausia spoksotojų, į 
antrąjį žymiai mažiau, o kiek jų eis į naujai organizuoja
mą, tai dar sunku pasakyti. Į Los Angeles koncertą nei 
300 nepasiekė. New Yorke buvo visiškas fiasco. Tai iš 
kur Dr. Brazaitis tvirtina, kad įspėjimai nelankyti atsiųs
tų sirenų koncertų neveikia? Ar Dr. Brazaitis, ar jo ži
nioje esanti kuri PLB įstaiga rinko statistines žinias ir 
surinkti duomenys rodo Dr.. Brazaičio nurodytą kryptį? 
Jeigu statistikos duomenų nėra, tai kaip galima taip leng
vai skleisti maskvinę propagandą?

Bet pats svarbiausias Dr. Brazaičio pareiškimo sa
kinys šis: ‘•'Palikime tą klausimą kiekvieno laisvojo lietu
vio sąžinei, jo asmeniškam apsisprendimui ir jo tuo rei
kalu suprantamai misijai”. Toks yra Dr. Brazaičio įsiti
kinimas, taip, matyt,'galvoja kiti jo kolegos PLB viršū
nėje) taip gali galvoti ir vienas kitas JAV LB vadovybėje. 
Tai yra pats parankiausias galvojimas kiekvienam sovie
tinio imperializmo agentui. Jis leidžia įlįsti į lietuviškų 
organizacijų eiles ir patekti į jų vadovybę. Liudo Sagio 
sąžinė sakė, kad reikia pasikviesti į svečius okupuotos Lie
tuvos šokių direktorių Juozą Lingį. Dr. Butkaus sąžinė 
sakė, kad PLB vadovybė neturi kištis į laisvą Liūdo Sa-; 
gio sąžinę. Taip suprantamos “sąžinės laisvės” priedan
goje Juozas Lingys atliko savo misiją, už kurią okupaci
nės Lietuvos valdžios jis buvo apdovanotas ir duota jam
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ir 26 d. laidose yra J. Mikuckio (tono laipsnį, Mkuckis liko eili
niu kareiviu. Kol teismo spren- bet vasarą jis išvykęs į Biržų 
dimas įsiteisėjo, nušalintas nuo 
komendanto pareigų, 
buvo įtrauktas tik sąraše IV div.
štabo viršininku, tų pareigų nė
jo.

Nors ir eilinis buvo, Mikuckis; 
1921 metais buvo paskirtas į XI 
žvalgų punktą (Kaišiadoryse) 
vyr. žvalgu. Tuo pat metu Kai
šiadoryse buvo VI šaulių gru
pės štabas, o jo viršininku arba 
grupės vadu buvo Itn. Jonas . Sli
žys. Kai 1922 metais pavasarį 
Itn. Joną Sližį iškėlė į 6 pėst. 
DLK Kęstučio pulką, grupę per-' 
ėmė Juozas Mikuckis, Zauniaus 
slapyvarde. Grupės vadas buvo 
bataliono vado teisėmis. Tais 
metais vasarą Vidaus Reikalų 
Ministerijos patvarkymu buvo 
įsteigta neutralinės zonos liau
dies milicija, kurios vyriausiu 
komendantu (apskr. polic. vado 
teisėmis) tapo Mikuckis, Liau- 
danskio slapyvarde. Jis buvo 
dvejose pareigose: VI šaulių: 
grupės vadas, gaudamas algą iš 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
subsidijų, ir Neutralinės zonos 
liaudies milicijos vyr. komen
dantas su antra alga iš V. R. 
M-jos subsidijų.

Perorganizuojant L. šaulių 
Sąjungos Veikiamąją dalį, nuo 
1923 m. sausio 1 dienos pradė
jo veikti Lietuvos Rytų Parti
zanai, kurių vadu buvo paskir
tas Juozas Mikuckis, jau pulko 
vado teisėmis, _ štabo viršininkų paskirtą 300 lt. mėnesinė pen- 
— pik. Aleks. Uspenskis, batai. | sija, kaip ir Liudui Girai, 
vado teisėmis. . ,j

Kai" 1923 metais . neutralinė 
zona buvo -likviduotą likvida
vosi partizanai ir neutralinės zo
nos milicija...Iš.neųtralinėje zo
noje veikusių žmonių, Kaišiado
ryse buvo įsteigta pasienio mi
licijos mokyklą Pasienio .milic. 
vadu (apskr. polic. vado teisė
mis) kartu ir mokyklos virst-’ 
ninku buvo paskirtas Mikuckis. 
Tais pat metais spalio-1 d., vie
ną laida baigus,, mokykla -likvi
davosi (L. E. XVIII t. 468 psl. 
ir Nepr. Lietuvai 172 psl.).

1924 metais Mikuckiui teko 
eiti į kalėjimą už Dirsės nušovi 
mą baigti kalėjimo bausmę, o 
1925 metais jau jis buvo to pą-

1 ties Kauno s. .d., kalėjimo virši-

straipsnis “50 metų Aukštosios 
Panemunės kareivių sukilimas”. 
Pažymėta, kad tai iš ruošiamų 

atsiminimų.
Perskaičius šiuos straipsnius, 

nenorom kyla mintis: ar vis
tik Nepriklausomai Lietuvai 
nusipelnęs poetas Juozas Mikuc
kis, kilęs iš Zauniškių folvarkė- 
lio, nėjęs gfeneralinio štabo vir
šininko Kleščinskio keliais? Ką 
jis dabar per sovietų tarnų spau
dą kalba, rodo jį Nepriklausomos 
Lietuvos išdaviku buvus; aiš
kėja, jog jis ir su gen. V. Vit
kausku turėjęs kažkokius drau
giškus ryšius.

Lietuvių Enciklopedijos XVIII 
t. 448 ir 449 psl. St. Santvaro 
Juozas Mikuckis labai gražiai 
aprašytas. Spėjama, kad Sant
varas rašydamas rėmėsi ne vien 
dokumentais, bet ir Mikuckio pa
sigyrimais ir patikėjo, todėl ne 
•viskas atitinka tiesai ir nemažai 
kas nutylėta, žinoma, Lietuvių 
Enciklopedijoje yra daug apra
šytų asmenų, kurių pažymėtas 
išsimokslininmas ko • nesimokė, 
nuopelnai, kurių ne tik neturėjo, 
bet ir progos nebuvo nusipelny
ti. Pagal L. E. Mikuckis baigė

_ . . _ _ .. ,. .. . i įvairių ekonominių privilegijų ilgus metus skriaudžiamo Petrapilj7je gimnaziją ir karo
Nebūkime naivūs, Kusijos revonucija ir pore- pavergto lietuvio sąskaitom Tfį < ■ “j mokyklą: kitur teko skaityti,

™ - yrjjjjag įsteigė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, kai;Įad jisYen studijavoyeterinari-
Lietuvos nepriklausomvbė buvo panaikinta, kai lietuviai tvirtina, kad jis ir gim- 
tūkstančiais buvo naikinami, kankinami7‘ ir siunčiami i 
šiaurės Rusijos tundras, kai teko ieškoti priemonių ap
jungti kiekvieną iš pavergtos Lietuvos išbėgusį lietuxd, 
kad priešas nepajėgtų ant jo uždėti savo letenos, o čia da
bar svarbus sąžinės laisvės principas leidžia lietuvių tau
tos priešų infiltracijai. Kiekviename vakarų pasaulio de
mokratinės laisvės krašte gerbiama sąžinės laisvė, bet 
kiekviena valstybė imasi priemonių apsisaugoti nuo sąži
nės laisvės priešų, bandančių infiltruoti organizacijas ir 
jas griauti iš vidaus. PLB tokių priemonių neturi.

PLB viršūnėje esantieji' vyrai ir JAV LB vadovybė 
turėjo laiku įspėti Sagį, kad jis, priimdamas, vežiodamas 
ir vedžiodamas Lingį, užtrauks nelaimę nieko nekaltai1 
“Grandinėlei” ir dar nekaltesniems jos šokėjams. Lingys 
yra ne paprastas šokėjas, bet ilgametis okupanto agentas, 
pasiųstas į Ameriką specialiai misijai. PLB vadovybė, 
laiku neįspėjusi Sagio, neatliko savo pareigos. Tokio ap
sileidimo negalima dangstyti “sąžinės laisvės” priedanga. 
Kada atsiųstas sovietų imperializmo agentas lietuvių or
ganizacijai griauti, tai ta organizacija turi surasti apsau-

Ar bus vilties atvykusius labiau paveikti, ar tos vil
ties ateityje bus daugiau, tuo tarpu mes dar nežinome. 
Kai atvažiuoja paprastas lietuvis savo giminiečio aplan- s 
kyti, jo įtikinėti nereikia. Kasdieninio gyvenimo tikrovė gos priemonių.

VINCAS ŽEMAITIS

ir lenku - lietuviu santykius
1569-1969

(O UNTI LL'BELSKIEJ I STOSUNKACH 
POLSKO — LITEWSKICH 1569 — 1969)
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Po Melno (1422) ir Tortinės (1466) tai

kos sutarčių, nusilpę vokiečiai ypatingos 
grėsmės Lietuvai nesudarė, tuo labiau, 
kad prūsiškoje Karaliaučiaus valstybėje 
dauguma sudarė ne vokiečiai, bet lietuviai. 
Priešingai, jei lietuviai būtų pakvietę, 
sakvsiin. Albrechtą būti Lietuvos Didžiuo- 
ju Kunigaikščiu, jis mielai būtu iš Kara
liaučiaus persikėlęs į Vilnių. Tuomet būtu 
alpuolęs reikalas buv. Kryžiuočių valsty
bės likučiui gravituoti į Vakarus, ir Len
kija būtų išsilaikiusi Pamarį su Dancigu. 
Lietuviai, dėl jiems visų pripažįstamų ad
ministracinių gabumų, būtų sukūrę ketu- 
riu tautu bendra valstvbc: Kuršas — Livo- 
nija (dabartinė Latvija), Gudija (Bielo- 
rusija). Tikroji Lietuva (Lituania Prop
ria) ir Prūsija (Prcussisch Litauen su

Karaliaučiaus sritim). Maskvai, besiver
žiančiai prie Baltijos jūros, gal būtų tekę 
užleisti dab. Estijos plotus (šiaurės Livo
niją). Kaip atspara prieš Maskvą būtų su
sikūrusi savaranki Ukrainos (Kievo) vals
tybė. ši Lietuvos valstybė patekusi įtakon 
vokiečių kultūros daug aukštesnės už rusų 
ir lenkų, būtų medžiaginiai ir dvasiniai 
aukštai iškilusi, nesu vokietėj usi, ką rodo 
ryškus pavyzdy — latvių ir estų išbuvusių 
vokiečių hegemonijoje apie 600 metų, be 
to ir Mažoji Lietuva (Preussisch Litauen) 
būtų išlikusi lietuviška.

Užbaigai, dar keletas minčių bei duo
menų.

Lietuva, maža valstybė (Graikų: Ąte- . 
n u — Spartos, ar Romos pavadžiu) su
kūrė didžiulę imperiją nuo Baltijos iki. 
Juodųjų jūrų, ne karo aistrų, svetimų že- 
mių grobimo vedama, bet iš prievartos — 
pastatyta prieš dilemą: gyvent, ar žūt. 
Per 150 metų puolama ir teriojama karuo
se Įgudusių, karus savo amatu laikiusių, 
dviejų vokiečių ordinų, remiamų Popiežių

■ ir krikščioniškų vakarų Europos valsty
bių. Atsispirti šiai gausiai ginkluotų, reli
ginių fanatikų ir grobikų karo jėgai, kuri 
siaubė ir teriojo pasiekdama tolimiausias
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ninkas. Viskas puikiai sekėsi,

apskritį medžioti. Pas vieną mo- 
laikinai kytoją vaišindamasiš, bandęs iš-

prievartauti jo žmoną. Kai mo
kytojas šoko žmoną ginti, Mi
kuckis griebėsi pistoleto,, tačiau 
mokytojas pirmas suspėjo iš
traukti pistoletą ir Mikuckiui 
peršovė abi rankas. Ilgai Mikuc
kis viešai negalėjo pasirodyti, 
nes abi rankos buvo parištos, 
bet nuo kalėjimo tarnautojų ir 
jį artimesnių lankiusių negalėję 
paslėpti. Čikagoje yra žmonių, 
kurie apie Mikuskio rankų per- 
šovimą gerai atsimena. Dėl šio 
negražaus įvykio, Mikuckis buvo 
iš kalėjimo viršininko .tarnybos . 
atleistas. , i--

Po tam tikro laiko Mikuckis

nuov. viršininku. Nors gyveno 
arti savo tėviškės ūkio (Zauniš- 
kės nuo Vilkijos 3 km.), vistik 
pripratusiam plačiai su mote
riška lytimišvaistytis pinigais, 
nuov. viršininko alga buvo ma
ža. Tą spragą Mikuckis suge
bėjo papildyti gautomis iš gy
ventojų “dovanomis’’.

1930 ar 1931 metais Mikuc-

mokyklą: kitur teko skaityti,

nazijos nebaigęs. , .
J. Mikuckis spaudoje tvirtina, 

jog dabar Okupuotoje Lietuvoje 
niekas jo neprievartauja, jis ge
ru noru tiesą skleidžia. Tačiau 
jis savo ta “tiesa” dergia Ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą ir net paskirus asmenis. Jei
gu taip, tai reikia ir apie jį dau
giau pasakyti — papildyti L., 
Enc. žinias.

Būdamas Kauno karo Komen
dantu, Juozas Mikuckis 1920. 
Vn.23 vakarėlyje šoko, dūko, 
girtavo. Nevisai aišku dėl ko 
susipykęs su savo sugyventine 
Balandienė. Parbėgęs namo, ne
užsidegęs šviesos, pro langą žiū
rėdamas laukė pareinančios Ba- 
landienės. Ją parly dėjęs karo 
vald. Antanas Dirsė. Mikuckis 
išbėgęs iš buto Dirsę nušovė. By
la atsidūrusi Kariuomenės teis
me. Teismas Mikuckį nubaudė 
kalėjimo bausme, atėmė kapi- 1

polic. vadu. Dėl ne visiems ži
nomos priežasties, Mikuckis 1932 
metais buvo iš tarnybos atleis
tas. Per kažkieno protekciją 
'respublikos prezidento malonės 
aktu Mikuckiui buvo grąžintas 
kapitono laipsnis, o kitu aktu

Vadovaudamas partizanams, 
Mikuckis niekur ir jokios drą
sos neparodė, nes Į dalinius. jis 
dažniausia atvažiuodavo tik al
gas išmokėti; tik kartais atvyk
davo su daliniu vadais pasitarti 
dėl operacijų ir pasiinformuoti.

(b. d.) B. M.
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lietuvių etnografines sritis, reikėjo suor-
ganizuoti ir prieš pastatyti nemenkesnes 
karo jėgas.

Likimas lėmė, kad Rytuose platūs sla
vų gyvenami plotai totorių buvo nusiaubti 
ir pavergti. Nuostabu— pagonys lietuviai 
atėjo i Rytų apeigų krikščionių plotus ne 
tam, kad jų gyventojus sau pavergtų, bet 
kad atneštų jiems apsaugą nuo pusiau lau
kinių ordų. Jie juos organizavo ir kvietė 
gintis prieš abiejų, bendrus priešus — to
torius ir vokiečius (kryžiuočius). Lietuviai 
nebuvo, imperialistų pavyzdžiu, prievar
tautojai, svetimų žemių grobikai ir paver
gėjai: jie paliko gyventojams pilną tikėji
mo, kalbos, jų papročių ir valdymosi būdo 
laisvę. Atseit, pagonys buvo tolerantiškes
ni ir niorališkesni už besivadinančius 
krikščionimis. Tai buvo pirmas pagrindo 
sluoksnis tai imperijai kurti.

Antras sluoksnis buvo, kad į sukurtą
ją Magnus Ducatus LHuaniae, vėliau pri
dėjus Rutcnorumąue multorum, Įėjo plo
tai, gyventi priešistoriniais laikais baltų, 
tų pačių lietuvių genčių, šiuose plotuose 
nuo VII - VIII šinitm. susimaišę su slavais 
daug baltų gv veno. Tai buvo kraujo ryšys 
ir giminingumo pajautimas. Londone gy-

venantis lenkų istorikas Tadeusz Sulivans- 
ki, pasiremdamas paskutiniais mokslo Ty
rimo duomenimis, savo straipsnyje “An
cient southern neighbours of the Baltic tri
bes” (žr. Actą Balto-Slavica V - t Bialys
tok, 1967, pusi. 1 - 17) rašo: T. Milewski
(Zarys jezykoznawstwa ogdlnego, Kra
kow, 1948) emphasizes that the presumbly 
ancient Baltic territory lost the Slavs is at 
present almost entirely inhabited by the 
Byelorussians; moreover the Byelorussians 
do not extend anywhere outside the area 
which was previously Baltic. We may 
assume; therefore, that Byelorussians can 
be considered as a people of mixed, Balto- 
Slavic origin... 'It isintercst to note that 
during the period of its greatest expansion 
in the XIII - XVth C., the GreatDucy of Lit
huania kept to the eastern and south - eas
tern limits of the ancient Baltic territory, 
as marked by the Baltic topononomy”... 
(T. Milewski (lenkų kalbininkas) nurodo, 
kad senos Baltų žemės, užimtos slavų, 
šiandien beveik pilnai apgyventos gudų; 
be to, gudai niekur neišeina iš anksčiau 
buvusių baltų žemių ribų. Dėl to galima 
tvirtinti, kad i gudus tenlka žiūrėti, kaip į 
pirmykščių baltų ir slavų mišinį... Tenka
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su įdomumu pabrėžti, kad laikotarpyje jų 
(lietuvių) ekspansijos XIII - XV šimtui. 
Didžioji Lietuvos kunigaikštystė siekė ry
tuose ir pietų rytuose senųjų baltų žemių 
ribų, ką parodo baltų jų toponimija (upių 
vardai)... Savo str.- išvadose autorius sa
ko: “There, the Bvelorusians are &vi- 
dently confined to the territory which was 
formerly Baltic; the Balts were the subs
tratum on which the Bvelorussian lan
guage had developed out of the common 
Slavonic, or East Slavonic”, i. čia gudai 
matyti ribojosi teritorijomis, kurios anks
čiau buvo baltų; baltai buvo pagrindas 
(substratas), ant kurio išsivystė gudų kal
ba iš bendros slavų, ar rytų slavų kalbos”).

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti
“N A l! J IE N A S*

Jos visad rašo
TFTSYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIV. AUSŲ, NO3ISS 
IR GERKLtS LIGOS

- PRITAIKO AKINIUS
" 2858 W. 63rd STREET

Ofiso PRmpect 8-3229
Read. tvief.: WAibrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppruma tik susitarus.

Ras. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building), Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEZ1S
ru«f.: P Respect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

Read.: 388-2233
OFISO VALANDOS, 

pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
- entrad., penktadienį nuo i—o, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

On Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDWJND L C1ARA
z/uy W. 5jsr STREET

Tel.: GR 6-2400 
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
*—!,(-», antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai..

Rez. G t 8-0873

DR. W. ffi. EiSIN - EISINAS 
mi'USERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamointi Ml 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tei. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H IR U R G A S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4. _________

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, lil. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 'iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4’iki 8, o šešta

dienį nuo' 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta.______

D8. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149 - 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”
Vai. pagal susitarimą.Uždaryta treč. 

' DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PC'SLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
.ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71$t St. 
Tei. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 24 ir 8-8 vaL* vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarinią. ,

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4*2123
Rezid. telef.: Glbson 8*6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-61D5

VIEŠA PADĖKA
Mūsų gyvenime vieni esame 

laimingesni, kitiems dažnai 
reikia susidurti su įvairiomis 
negerovėmis, ypač įkyriomis 
ligomis, nuo kurių žmogus kad 
ir išlieka gyvas, bet sveikatos 
sužalojamai pasilieka neribo
tam laikui. O kai pasireiškia 
sveikatos trūkumai, tai ir sau, 
ir kitiems tampi mažai berei
kalingas arba visai nebereika
lingas. - Štai ir man kitokios iš
eities nebebuvo.

Šv. Kryžiaus ligoninėje gy
dytojai padarė rankai skaus-

P. ŠILEIKIS, O.P.
0RTH0PEDAS-PR0TEZ15TAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai, Speciali pagalba ko|Mns 

v (Arch Supports) ir 11
VaL: 9—4 ir 8—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 Wast 63rd St., Chicago, HL 60629 
Tolef.: PRospact 6-5084

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiy atsturrip.
-ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraud* 

' ŽEMA KAINA
R. š E R Ė N A S

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO

$1500
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! j

• t

..... ......... 'i.....r, . .... 11

SOPHIE BARČUS
-RADIJO ŠEIMOS VALANDOS '

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Te!.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. "
CHICAGO, ILL. 60629

----- -------- »

ŠIĄ VASARĄ TRYS
s :< s r.?, s I J c s

Į LIETUVI 
i_

Gegužės 28z- liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ - 

'AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU 

. f

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Cal! and ask for EDDIE BURBULYS

TĖVAS IR SŪNUS

Aukštai Garbiamiej

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoria

DOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ANTANAS M. PHILLIPS

Phone: YArds 7-19113354 So. HALSTED STREET

3319 So. LITUANICA AVĖ. YArds 7-1138-1139

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT!

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinoh 

927-6288

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J903

Telefonas: LAfayette 3-0440

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

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

YArds 7-1741 - 1742

© “American Medical News” 
paskelbė Philadelphijos Geria
tric Center darytus tyrimus apie 
ilgą amžių ir inteligenciją. Pra
nešime sakoma: “Tie, kurie gyvi 
sulaukė 80 .metų, pasirodė in- 
teligentiškesni už tuos, kurie 
mirė”. ' ■ _ •

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Savo naminę vaisfy spintelę reikia 
nepaprastai švariai- ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir- nuplauti

mūsų virš 30 metų paty- 
ą studiją. Darbą atlieka 

Meniškai paruo
šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

da 1967 metų laikotarpiu su
rinkta' lygiai $1,463.

Tris kartus daugiau, negu 
1969 metais.

Tiesos.pasakymas vargu gali 
būti vadinamas “opozicija”.

Jonas Vaičiūnas

GELININK X.S 
(PUTBAMBNTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės. ,

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. _ 586-1228

REpublic 7-8605 REpubKc 7-8601

Upytės Klubas
Upytės klubo susirinkimas 

įvyko balandžio 3 d. Vengeliaus- 
kienės svetainėje. Užbaigus skai
tyti visus reikalus, buvo vaišės. 
J. šapeliui ir B. žcmgulienei su
dainuota “Happy birthday”. 
Abudu celebrantai prisidėjo prie 
vaišių pagerinimo su “stipres
ne”.

šokiu vakarėlis i wk o balan
džio 4 d. toje pačioje svetainėj'e. 
Svečiu ir viešnių atsilankė vidu
tiniškai, 
dovanu, 
jas gavę, 
vaišinosi

Perskaitęs "Naujienų' vasa
rio 18 laidoje B. Majoriškio ra
šinį “Prabėgomis”, norėčiau šį 
tą papildyti, nes jame buvo pa
minėta ir mano pavardė.

Majoriškis sako: “...per pa
staruosius metus Bendruomenės 
klausimus liečiančiu straipsnių, 
sakyčiau.ėilės tvarka pagal skai
čių, daugiausia prirašė J. Vai- 
čiūnias, J. Jasaitis ir Vyt. Vo- 
lertas...”

Komunizmas iš carizmo 
persiėmė "mesianizmu"
Brežnevas Maskvoj'e pirmasis' 

iš slogų “pasveikęs” pradėjo 
daug ir garsiai kalbėti. Nuvykęs 
i Uljanovska prie Volgos “pa
šventinti” Leninui paminklo, 
Brežnevas pasakė, esą “rusų 
tautai yra patikėta istorinė mi
sija vesti visą žmoniją Į komu
nizmą, aukščiausiąj’ą civilizaci
ją” ir rusai esą pilnai pasiryžę 
tą misiją atlikti iki galo. Pažo-, 
džiui šitaip jis pakalbėjo: “Ta 
misija buvo niums pačios , isto
rijos patikėtą ir Lenino mums 
pavesta. Ir mūsų žmonės mūsų 
partija yra pasiryžę tatai atlikti 
iki galo”.

Kalifornijos zoologijos soda yra didelis banginis "Orky", kuris, kaip 
matome, turi nemažą burną. Banginis sveria 7,500 svarų ir yra 

virš 20 pėdų ilgumo. ,<f

Štai, iš kur atsiranda “opozi
cijos” sąvoka.

Iš mano rašinių, iš paskelbto 
“Naujienose” septynių rašinių 
ciklo, pavadinto “Lietuviškos 
šeimos ir švietimo metais”, ne
gi kas ga!etų tarti, kad aš galiu 
būti “opozicionierium” Lietuvių 
Bendruom enei ? 7?

Majoriškis, matyt, susipaži
nęs su Bendruomenės darbais, 
nes jo sprendžiami dalykai 
skamba tiksliai, arba apytiks
liai. žinoma,' Majoriškis grei
čiausiai nepriklauso tai didžia-

Sutinka su faktu, kad J. Vai
čiūnas tikrai daugiausia rašinių 
parašė Bendruomenės reikalais. 
Tačiau negaliu sutikti su tuo, 
kaip Majoriškis teigia, kad “pir
mieji dį jau bent laikomi opozi
cijos atstovais”.

Jeigu7 kas ir laikytų Vaičiūną 
“opozicijos atstovu”, norėčiau 
tarti, labai klysta. Niekad ne
su buvęs jokiu pozicijos ar opo
zicijos-atstovu. Nekalbant apie 
tai, kad, niekad nesu turėjęs iš 
niekur jokių Įgaliojimų tokios 
“opozicijos” atstovu būti, lygiai 
kaip ir pozicijos.

Norėčiau tą minti kiek kitaip 
aiškinti.

•Domiuosi visais lietuviškais 
pasireiškimais. Tas domėjima
sis dažnai priveda prie kritikos 
vienam ar kitam atliktam dar
bui. Visai nežiūrint, kas vieną 
ar kitą darbą atliko. Tas darbas 
galėjo būti kilęs ne iš Bendruo
menės, galėjo būti kilęs visai iš 
privačios iniciatyvos. Galėjo bū
ti vykdytas organizacijų.

Ką kur pastebėjau, kiek spė- 
jauj mėginau spaudoje parody
ti. Mažas kritikos žodis dar nie
kad ir niekur nėra kam nors pa
kenkęs. Atsiprašau, nesakau, 
kad tas mano žodis visuomet tu
rėjo būti labai tikslus: tas žo
dis buvo tik mano asmeniškos 
nuomonės pareiškimas. Visiems 
leista reikšti savo nuomonę vie
nu ar kitu klausimu.

Taigi, iš esmės žiūrint, ta Vai
čiūno “opozicija” niekad nebuvo 
ir nebus nukreipta išimtinai 
prieš vieną ar kitą sambūrį. Tai 
būtų “opozicija” prieš kolabo
rantus su pavergėju, tai būtų 
“opozicija" prieš tautinio išliki
mo nelabai suprantančius. Iš ki
tos pusės, tai būtų “pozicija” už 
tautinį išlikimą ir nepriklauso
mos Lietuvos valstybinį nepažei- 
dimą. A

Pasroviui plaukti labai leng
va. Tą plaukimą stabdyti sun-

Buvo sunešta vertingų 
Laimingieji džiaugėsi 
Upytiečiai ir svečiai 

ir “ulevojo” ir gerai 
nusiteikę linksniai leido laiką. 
Bendrai, margučių vakarėlis pa
vyko gerai.

Upytės klubo susirinkimas 
į wks gegužės 8 d., kaip visada 
Vengeliauskicnės svetainėje.

Malonėkite atsilankyti.
Klubo kor. ,

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės 
rimą turini 
patyrę fotografai.

jai apylinkei, apie kurią rašo, 
nes įvelia ir mažą netikslumą. 
Sako, kad prieš pora metų soli
darumo įnašų surinkta “virš 
tūkstančio dol.”, tuo tarpu, ka-

lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaistu trūksta ir juos Pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

mingy vjtetucij?). -Nors buvau | 
apmarini?.:, bet yo dau-’icii' 
kaip pustrečios valandos vėl 
atsigavau, galvodamas kam 
reikėjo atsigauti, juk apmiru
siam labai gerai — skausmai 
bei visi'kiti gyvenimo “trube- 
liai” savaime kažkur dingsta.

Trejetą savaičių skausmuose 
išgulėjau ligoninėje, ir dabar 
mano ranka nėra pilnai pa
sveikusi, Ligoninėje būnant 
teko pastebėti, kad ten pilnu 
tempu vyksta žmonių remonto 
darbai: gydytojai vieną po ki
tos daro operacijas, piausti- 
nėja, darinėja, sulopo, susiuva, 
kitus tik šiaip įvairiomis gy
duolėmis gydo. Nors ir gabiau
si gydytojai vienus pagydo, ki
tus negali pagydyti, nes senų 
žmonių visi sąnariai jau per 
daug nusidėvėję, o jaunesniuo
sius kankina kita kokia nepa
gydoma “kvaraba”

Daugeliui dėl nežmoniško 
brangumo nėra galimybės pa
sigydyti ir trūksta vietų ligoni
nėse, tiksliau pasakius remon- 
tinėse. Nesuspėjai kojų susišil
ti, jau gauni įsakymą “važiuok 
namo, nes jau kitas laukia ta
vo lovos”.

Jei redaktorius leis, noriu 
nuo širdies padėkoti mano ger
biamiems lankytojams ligoni
nėje bei namuose, už įteiktas 
brangias dovanėles, užuojau
tos tikslu parašytus prieteliš- 
kus laiškučius ir per telefoną 
priduotus maloniausius linkė
jimus greit pasveikti. Dėkoju 
našlių našliukių klubui už do
vanėlę; kurią atvežė finansų 
raštininkė Onutė Condux. 
Taipgi esu dėkingas organiza
cijų veikėjams — Estelai Mc 
Namee, Marytei Urbelis, ir Ro
kui šniukui, kurie man ser
gant maloniai pavadavo, para
šydami laikraščiuose apie or
ganizacijų veiklą, -bei tuo pa
čiu prisiminė mano nelaimę. 
Beje, dėkoju ligoninės štabo 
darbuotojai poniai Marytei Ja- 
riuškaitei — D ambros, kuri 
porą kartų mane atlankė. La
bai nudžiugau, nes jau seniai 
jos nebuvau matęs. Prieš kiek 
laiko Marytė buvo jauna graži 
bei gera, ir dabar atrodė nė 
kiek nepasikeitusi. Taigi, ne,- 
žinau, kas ją taip gražiai už
laiko: ji"pati, gamta ar jos 
vyras Jonas Dambro! Marytė 
(kaip ir jos vyras) visada lin
kusi darbuotis ne tiek sau, kiek 
kitų gerovei. Ir dabar ligoni
nėje ji . atlieka garbės vertą 
darbą. Savu laiku Marytė su 
Jonu daug kartų bendradar
biavo scenoje Įvairių .veikalų 
vaidinimuose, kad galėtų žiū
rovus pralinksminti, nes jiems 
artistiškų pajėgų netrūkdavo.

Reikia pasakyti, bendrai vi
sas ligoninės patarnavimas 
švara, aukštos kokybės gardūs 
valgiai užsitarnauja pagyrimo. 
Manau, tikrai verta pasidžiaug
ti,- kad man’ ir Petrui • Kiemai
čiui operacijos liėžiuvių nepa
lietė, tai' vieną kambarį okupa
vus galėjome surasti bendrą 
pašnekesį ir patyriau .P. Klei
nai tis bei jo šeima yra populia
rūs draugiški žmonės.

A. Jūsas

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
V______

MOKESTIS NUO IŠVAIZDOS
Ceilono salos finansų ministe- 

ris-išrado geriausią, būdą kaip 
.pripildyti ■ savo valstybės iždą. 
Tą išradimą turėtų nelaukdami 
^pasekti visų kitų valstybių ir 
Įmonių iždininkai, kurių kasos 
sūšlubuoja. Ypač išradimas re
komenduotinas Chicagos tranzi
to administracijai (CTA) bosui 
DeMentui.

■ Ceilono ministeris apdėjo mo
kesčiu moterų išvaizdą: kuri 
gražesnė, ta moka aukštesnį mo
kestį. ’Kad išvengus 'nesusipra
timų, ministeris nustatė, ’ kad 
grožybės • mokesčio aukštį nu
stato ne valdžia, ne mokesčių in
spektoriai, o pačios moterys! 
Kuri moteris- sutiktų mokėti už 
save grožio mokestį mažesnį ne
gu jos konkurentė ar draugė!

BEZNIER1AL KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE” — TURIGERIAUSIĄ

FA^iSEKIMA BIZNYJE

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKIT.ES naujienose
5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8. HA.— MONDAY, APRIL 27, 1970

GARSINKIT.ES
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Pirrnas Izraelio projektuotas ir statytas lėktuvas, skirtas keleiviams ir kroviniams vežiotų Lėktuvui užtenka la
bai trumpo paki rno tako. x SrLL

Laiškų Lietuviams skaitytojų rūpesčiai
Daug kas pasikeitė katalikiš- 
tmc gyvenime iš pagrindų, 
aksį\ vesitiuose religinio tu- 

bei laikraš- 
m saugomas 
Paskutiniais

!1!O

labai 
t rūmas.
i nelxbijoma ir atvi- 
kritiškiau pasisakyti, 
vo mėn. jėzuitų Įei

name religiniame žurna- 
iškai Lietuviams vienas 

skaitytojas dėl Vatikano bai
mės neįsileisti į savo tarpą mo
ters šitaip rašo: “Laiškuose 
Lietuviams man daug kas pa
tinka, bet daug ko juose ir pa
sigendu. Kartais praleidžiate j 
labai aktualius klausimus. Prieš 
kiek jaiko teko angliškoje 
spaudoje skaityti apie labai’ 
įdomų ir juokinga dalyką, kai 
Vatikanas neįsileido Vokietijos, 
valdžios paskirtos ambasados? 
patarėjos dr. Elizabeth Muel
ler. Jau ji buvo ir butą Romo
je pasisamdžiusi, bet štai stai
ga gauna iš Vatikano praneši
mą, kad jos negalima ten įsileis
ti. Priežastis? Mat ji netekė
jusi, tad buvo
socialiniai kontaktai 
kano pareigūnais, 
buvo bijomasi, kad 
amžiaus moteris neišvestų is 
kelio senukų kardinolų ar 
monsinjorų. Argi tai ne juokin
ga? Buvau tikras, kad ką nors

r

[kas nori — ir pinigams) laiky- 
! Ii. 1 lėžučių nuoma

kai kurie kunigai. Man atrodo, j pusketvirto dolerio ir daugiau 
kad tie kunigėliai 
jie nori. Manau, 
tų nemaža vedusių vyrų, kurie 
jiems mielu noru perleistų sa
vo žmonas ir primokėtų.” >

Dar viena nepatenkinta mo
teris argumentuotai įrodinėja, 
kad katalikų bažnyčia neįsi-j 
leisdama moterų būti kunigais! 
jas diskriminuoja, 
men tams paremti 
“šį argumentą, mano many
mu, labai puikiai sugriovusi 
dr. Gertrud Heinzelmann, švei-- 
carų advokatė ir kovotoja už (dieną, 
moterų teises, 
visi Kristaus apaštalai buvo žy 
dai, tad einant ta pačia logika, į Kristaus, 
dabar kunigais galėtų būti tik

nežino, ko) (nuoma nustatoma 
kad atsiras

metams —

patariu tau
kiems: bū-

žutčs didumą). Aš 
tiečiams būti alsai 
kite atsargūs ir nelaikykite pi
nigų ir brangenybių namie.

W. B. Sebastian

O rtodoksu Vėl v k os t. *
Romos katalikai. protesto-Savo argu-į O I ------ -------- -

naudojasi :;nai anglikonai ir
jėionys Velykas
!29 <1.. o ortodoksai atšventė tik 
i praeitą sekmadieni.

t ___ v. Ortodoksai
Ji priminė, kadį Nicėjos susirink i n 

ūmo) nutarimo 32;
kad Vėl

met sektų pirmąjį 
po žydų didžiosios

bal. 26 
tebesilaiko 

o (konsili- 
metais po 

vkos visuo- 
sekmadienį

minėjimo, 
šiemet žydų “Velykos” (Pass- 

prasidėjo pirmadienį.

sparčiui dėjimo is EgiptoT a i g i gy ven i m as
žingsniu progresuoja, o su gy 
veniniu norom nenorom ir ka- over) 
talikų bažnyčios konservątv- balandžio 20 dien 
viškumas laipsnis po laipsnio 
laužomas. Stasys Juskėnas

HELP WANTED — MALE 
Darblnįnkv Reiki.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia 

■■■ - -■ " —**■■ ■ »»w ■ i■ ■■■»»

bijomasi jos 
su Vati- 

Vadinasi, 
ši 15 m.

apie tai rasiu ir Laiškuose 1^e”(mĮ70sc laikvti. 
tuviams. Dėl ko nerašėte?”

Redakcija atsako, kad ji bū
tu paračiusi, bet nežinojusi kur 
apie tai rašyti, nes juokų sky
riaus nebeturinti.

BEIKAUNUAS

DŽENITORIUę
LENGVAS NAMŲ PRIEŽIŪROS 

DARBAS.
Valandos: nuo 3:30 P.M. iki 11:30 P.M.

5 dienų savaitė.
Privalo turėti p^ymėjimą ir leisti 

patikrinti sveikatą.
Be daugelio lengvatų galės gauti per
imų prekių 2Q% nuolaidą ir gydymo 

apdraudę
Kreiptis i

PERSONNEL OFFICE, 
7-tas aukštas.

Atdara nuo 9:30 ryto iki 5:30 vak.

CLERK - TYPIST
Varied duties in Chicago Office 

of the State of California.
188 W. RANDOLPH ST.,

Suite 3600
Tel. 782-7253

REIKALINGA SEIMININKĖ 
Vakarų priemiesčio šeimoje su 4 vai
kais, vienu mokyklos metų. Privatus 
kambarys su vonia ir TV geram 
ne. Reikia kalbėti angliškai ir 

komendacijų, nereikia virti.
Rašyti: AF Box 279

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILL. 60606

na
re-

R2AL ESTATE FOR SALE 
Nar. J, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, tami — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DL Virginia 7-7747

25 N. STATE ST.

CHALENGING 
POSITION

<f you can read a blueprint, possess 
in aptitude for mathematics and arė 
accurate with figures, vou mav well 
- ualify for the DRAFTSMAN TRAI
NEE position with our company. Your 
esponsibilities will include kitchen 
layout and the preparation of bids.

Contact: Mr. KOVOSAD
THE SAMPSON CO.
2244 So. WESTERN

847-63C3

CASHIER - TYPIST
Must be good with figures. Top salary.

All benefits. *
CaH R. ROEBER 

TEST RODI
CHRIS CRAFT, INC.

666-6670

SECRETARY
TYPING AND SHORTHAND 

Michigan Ave. location.
Excellent benefits. 

Please call 
922-0(545, 

Ext. 34 for appointment

n
2)

GARDEN TYPE 
APARTMENT COMPLEX 
Has two positions available for 
RESIDENT ASSISTANT JANITOR 
JANITOR’S HELPER

Apartment available for assistant 
janitor.

PRINCE CHARLES 
APARTMENTS

2415 So. GOEBBERT RD. 
ARLINGTON HEIGHTS, ILL.

Call 437-1926

Į Ortodoksu patriarchas Athe- Amerikos ‘.‘naujosios kai- 
noįjoras I atsišaukė i visus r^s > pasivadinusios “Vince-

Būkime atsargūs
Beveik kas dieną laikraš

čiuose tenka skaityti, kaip va
giliai įsilaužia į namus ir išsi-: 
neša kartais gana stambias su
mas pinigų. Tai neatsargumo 
pasekmė. Nei pinigų, nei kito- 
įkių brangenybių nereikia na- 
_________... Viena, kad jie 
sudaro tik pagundą vagims, o 
kita — jie jokios naudos nene
ša.

krikščionis, siūlydamas vi
siems susitarti dėl bendros Ve
lykų datos ir tokią datą siūlė 
antrąjį balandžio mėn. sek
madienį.

Tuo tarpu, jei tie pinigai bū
tų padėti i taupomo bendroves,. t. X A

A ėdęs vyras, matyti, turėda- faį už juos būtų gaunami divi- 
mas piktą-negerą žmoną ar to- dendai, T ‘ ‘ ‘ - - -
kįas matęs pas kitus vyrus, ku- daugiau nuošimčius. Visokioms 

nenorintiems laikytis i brangenybėms apsaugoti ge- 
Įriausiai yra išnuomoti vadins
imas saugumo dėžutes (Safety 

ir kituo-!Boxes).

kurie siekia penkis ir

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRosi

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

♦ PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

WIDOWER,
W-4 children wants rel. live-in hsekpr. 

Cooking, cleaning & child, care.
Refs, necessary.

243-8468

BOOKKEEPER - TYPIST 
Mature, excellent typist. Simple book
keeping for Sale Trainnig Consultant. 
One girl office. Work with minimum 

supervision. Near North.
Hours: 8:45 to 5:15. s 
"Five day week.

MI 2-3392

CLERK - TYPIST
ALL AROUND GIRL FRIDAY 

for Accounting Department of large 
Wholesale Distributor. A curacy a 
must. Figure antitude a nlus factor.

Phone for interview 
Mr COMESS 
WE 9-1100

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
; _ ,,

^***^^*\ namų, automobi- 
\lių, gyvybės, svei- 

( kates ir biznio. 
Patogios išsimokė 

limo sąlygos.
j.’b'a C E V ! č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

nigams, 
celibato, duoda tokį patarimą:! 
Jau ir Laiškuose Lietuviams! 
buvo pirmiau rašyta.
se laikraščiuose nuolat kelia
mas kunigų celibato klausimas. 
Kiek man teko pastebėti, vedu
sieji vyrai šio klausimo visai 
nekelia, jį kelia tik moterys ir

"NAUJIENOS° KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

p-RfiijnAS TR BIČIULI'*

Pastaruoju laiku Chicagos 
Taupymo Bendrovėje eina ne
mažas judėjimas: taupytojai 
padėtas “ant knygutės” san
taupas iškeičia ant “taupymo 
certifikatų”, kurie neša dides
nius dividendus ir taip pat yra 
apdrausti iki 820.000.

Beje. Chicago Taupymo Ben
drovė turi nemažai “saugumo 
dėžučių” brangenybėms (o jei

Apako žiūrėdama į saulę
Nežiūrint pakartotinų per

spėjimų per saulės užtemimą 
kovo 7 diena nežiūrėti i saule, 
daug kas bus daugiau ar ma
žiau akis pagadinę. Viena 15 
metų mergaitė Ann Turner iš 
Tipton, Ind. visiškai apako. Ji 
pro langą žiūrėjusi į temstan
čią saulę kokias 4 ar 5 minutes 
ir kai atsigręžė, “matė” vienus 
vogulius, o kai akys prasiblai
vė, ji nieko nebematė.

Daktarai nustatė, kad mer
gaitė prarado 90 nuošimčių re
gėjimo, taigi liko visam am
žiui beveik visiškai akla.

remos” vyriokp ir merginų, 
kurie dviem mėnesiams buvo 
ton išvykę tariamai padėti Fi
deliui Castro nukirsti dešimtį 
milijonų tonu- cukraus nend
rių, bet kaip dabar patiriama, 
kartu ir pasimolwti partizani
nio “meno”. Iš to skaičiaus 37 

į “kirtikai” grįžta į Chicagą.

Senato vidaus^ihvestigacijų 
pakomitetų, sen. James East
land vadovaujantį .pradėjo ty
rimą, ką tikrai tie Amerikos 
“vinceremos” (ispaniškas žo
dis, reiškiąs “mes nugalėsime”) 
ten Kuboje veikė.' Sen. East
land pasakė, kad daugumas 
tos “Vinceremos” brigados na
rių ten buvo apmokomi revo
liucinės veiklos ir teroro takti
kos. Patirta, kad tą savanoriii 
brigadą suorganizavo radika
lioji S. D. S. organizacija, ypač 
jos karingoji frakcija Weat- 
hermenai.

GIRL FRIDAY FOR PR 
PUBLICITY OFFICE 

Steady Work for a Sharp, mature wo
man with uatience, ingenuity and 
initiative. Typing and driving skills 
necesarv. Good telephone voice and 
nleasant appearance. Pleasant sur
roundings. Full time only. North-j 
brook area company. Call 272-5101.!

CODING CLERKS
MUST BE capable of working accu
rately with details. For congenial of 
market research Co. No experience 

necessary. Loop location. 
Full company benefits.

Call 9394500 
Ext 307

SWITCHBOARD
RECEPTIONIST - TYPIST to work 
in congenial office.
w.p.m.

Must type 5G 
& have uleasant rersonalitv.CAT.!,

Mrs. JENKINS 
738-2220

HIGH RATES — PAID

S5,000 minimum
2 year certificate

ST,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured tc $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
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, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
------------------ , ... _ ,—----------------- —:—m. .... ----------------- ----------------—---------—---------... ......1 .

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metę patyrimas-

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

L ------ —----------------------------------------------- "
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CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

ŽAVINGI PERLAI
APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 

3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas.

4 BUTŲ MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43,300.

DIDELIS 2-jų aukštų 2x6 mūras 
Marquette Parke. Gazo šilima, gara
žas. $32,300.

TVIRTAS 7 kamb. patogus mūras 
prie Maria HS. Mūro garažas. $21,000.

77 IR PULASKI. 10 mt modernus 
5% kamb. mūras. Ame 38 pėdų skly
pas, šalia garažas. $22,500.

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko. Marquette Parke. $21,800.

BEVEIK NAUJAS, apie 12 metų 5% 
kamb. mūras. 2 auto garažas, arti Na
bisco. $27,000.

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauia 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas — uzimkite. $19,400.

Valdis Real Estate
7051 S. Washtenaw Ave. RS 7-7200

A. a L. INSURANCE & REALTY NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą. veikia notariatas.

Cukraus nendrių “kirtikai” 
grįžtą baigę Castro kursą

Pranešama, kad jau pake
liui iš Kubos i Kanadą yra apie

DICTAPHONE - TYPIST

Excel, working con ds. & 
salary. 5 day week. •

CALL 
671-1430

INCOME TAX 
4645 Sc. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigus automobilių draudimai.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 
y PRospect 8-5454 ė

LAIKRODŽIAI tt GSLAMGFMYFtS 
Paxdavimaa Ir Taisymas 

VM WEST 69th STREET 
ToL: REpvtette 7-1341

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

ftATt FAMI

'NSIMANCI

SUte Farm Eire and Casualty Company

' Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan-

SKLYPAS dviems butams pastatyti 
gražioje Marouette Parko vietoje.

Skambinti 737-6440
. nuo 6 iki 9 vak.

Pagarsėjusi filmu žvaigždė Ingrid 
Bergman neseniai atvyko į Ameriką 
ir buvo draugų sutikta su gėlėmis.

APOLLO ASTRONAUTAI
LANKYSIS CHICAGOJE

Ghicagos meras Daley pra
nešė. kad šį penktadienį, gegu
žės 1 dieną, visi trys Apollo 13 
astronautai — James A. Lo
well. Fred W. Halse ir John L. 
Swiger t lankysis Chicago]. Jie 
atskris 11 vai. priešpiet ir 4 
vai. popiet vėl išskris, t o per tą 
laiką bus Chicagos miesto gar
bės svečiai.

145 — 80 —11,445
Nuo šių metų ^pradžios iki 

praeito ketvirtadienio, balan
džio 22 d. Cook apskrityje au- 
tomobiliii nelaimėse žuvo 145 
žmonės, iš jų 80 žuvo pačiame 
Ghicagos mieste, kur 11,445 
per tą laiką buvo sužeisti.

r TRUMPAI 1

— Lietuvių Filatelistų Drau
gijos “Lietuva" narių susirinki
mas įvyks š. m. balandžio mėn. 
28 d. Jaunimo Centre. Nuo 7 
vai., v. iki 8 vai. v. filatelinė

valandėlė, nuo 8 vai. v. bus 
svarstomi svarbūs draugijos 
reikalai. Kviečiami nariai ir 
svečiai gausiai dalyvauti.

į
— Senasis Britanijos Lietu

vių klubas Chicagoje vėl pa
siuntė i Londoną ministerio B. 
Balučio paminklo komitetui 75 
dol. Iki šiol klubas šiam tiks
lui yra surinkęs 320 dol. Vi
siems aukojusiems klubo val
dyba širdingai dėkoja.

— M. Genis, 1611 S. 4<Mh Ct, 
staiga sunegalavo ir turėjo vyk
ti Į Garfield ligonine sveikatos 
patikrinti. D.

— Leona Lauraitis-Deveikgtė 
trečiadienį, balandžio 29 d., 
koncertuos Orchestra Hali, 410 
S. Michigan Ave.. Ji atliks pa
garsėjusių kompozitorių kūri
nius. Leona yra muzikos mo
kytoja, pianistė. Ji jau yra ke
lis kartus pasirodžiusi dides
niuose koncertuose ir pasireiš- 
kusis kaipo kompozitorė. Ir 
šiame koncerte ji pasirodys su 
savo kūriniais. Koncertas pra
sidės 7:30 vai. vakare. Patariu 
tautiečiams atsilankyti i šios 
talentingos lietuvaitės koncer
tą. K. P. Deveikis

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURTE GARSINASI 

"NAUJIENOSE"

Federaliniv Ir valstijos pajamę 
mokesčiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ES T A T E 
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudime informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
v ‘ -<

T B R R A
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms 
3237 WEST 63rd ST.f CHICAGO 

Telef. 434-4660 
l r

SIUNTINIAI
Į LIETUVA 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis paširtnkimas Įvardy pre- 
Icię. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

.4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 meti;

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome, arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 -

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

SKAITYK ?ATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS 

xxxxxxxxjaaxxxxxxxxxxxxxxx
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